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Η ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1
Π. Γιαννουλάκη1,2, Ε. Κοτζακιουλάφη1, Ε. Καρλάφτη1, Ζ. Κοντονίνας1,
Κ. Τζιόμαλος1, Χ. Μαργαριτίδης1, Ν. Τάντση1, Α. Χατζητόλιος1, Τ. Διδάγγελος1
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Διαβητολογικό Κέντρο, Α΄Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
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Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

ΕισΑΓωΓη – σΚοΠοσ
Στα άτομα με ΣΔΤ1, η εκπαίδευση του υπολογισμού των υδατανθράκων και η υιοθέτηση
υγιεινών διατροφικών επιλογών συντελεί στη ρύθμιση της μεταγευματικής γλυκαιμίας και
στην αποτελεσματική ολιστική φροντίδα. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει
την αποτελεσματικότητα της διατροφικής εκπαίδευσης στη γλυκαιμική ρύθμιση και στην
ποιότητα ζωής σε ασθενείς με ΣΔΤ1.
ΥλιΚo – ΜΕθοΔοσ
Συμμετείχαν 84 ασθενείς με ΣΔΤ1 (αντιδιαβητική θεραπεία: 63,1% σε εντατικοποιημένο
σχήμα υποδόριων ενέσεων ινσουλίνης, 21,4% σε αντλία ινσουλίνης και 15,5% σε αντλία ινσουλίνης και σύστημα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης), 49 γυναίκες/35 άνδρες, ηλικίας
43,4±14,5 ετών, ΔΜΣ 24,7±7,8 kg/m2, διάρκεια διαβήτη 24,5±12 έτη και HbA1c 7,55±1,35%.
Καταγράφηκαν ανθρωπομετρικές μετρήσεις, δημογραφικά στοιχεία, ιατρικό ιστορικό και συμπληρώθηκαν τα ερωτηματολόγια προσκόλλησης στη Μεσογειακή Δίαιτα (MDS), προσκόλλησης
στη δίαιτα (TLC) χαμηλή σε λίπος (MEDFICTS – short form Score) και ποιότητας ζωής (DQOL).
Οι ασθενείς που εντάχθηκαν στη μελέτη είχαν παρακολουθήσει τουλάχιστον μία συνεδρία διατροφικής εκπαίδευσης.
ΑΠοΤΕλΕσΜΑΤΑ
Το 67,9% του δείγματος είχε μέτρια και το 32,1% υψηλή προσκόλληση στη Μεσογειακή
Δίαιτα, ενώ το 3,6% παρουσίασε υψηλή, το 24,1% μέτρια και το 72,3% χαμηλή προσκόλληση
στη TLC δίαιτα. Δεν υπήρχε σημαντική συσχέτιση του σωματικού βάρους και του ΔΜΣ με το
MDS, το MEDFICTS Score και τη HbA1c. Ωστόσο, υπήρχε σημαντική αρνητική συσχέτιση
του ΜDS με τη HbA1c (r = –0,213, p=0,05) και οι ασθενείς που είχαν αντίληψη της υπογλυκαιμίας κάτω από 70 mg/dl παρουσίασαν υψηλότερο μεσογειακό σκορ σε σύγκριση με
τους ασθενείς που είχαν αντίληψη της υπογλυκαιμίας πάνω από 70 mg/dl (32,7±4,6 έναντι
29,1±5, p=0,039). Επιπλέον, οι ασθενείς που έλαβαν τριτοβάθμια εκπαίδευση παρουσίασαν
σημαντικά αυξημένο μεσογειακό σκορ (+3 μονάδες) σε σύγκριση με εκείνους που έλαβαν
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (p=0,013). Το MEDFICTS Score δεν συσχετίστηκε με τη HbA1c,
όμως συσχετίστηκε θετικά με την εμφάνιση δυσλιπιδαιμίας (r=0,269, p=0,008). Τέλος, όσον
αφορά την ποιότητα ζωής, τα άτομα που υπολόγιζαν την ποσότητα υδατανθράκων που κατανάλωναν ήταν πιο ικανοποιημένα από εκείνα που δεν την υπολόγιζαν και έκαναν σταθερές
δόσεις γευματικής ινσουλίνης (p=0,014).
σΥΜΠΕρΑσΜΑΤΑ
Στην παρούσα μελέτη φάνηκε ότι η ποιότητα της διατροφής (υψηλός βαθμός προσκόλλησης στη Μεσογειακή Δίαιτα) βελτιώνει σημαντικά τη γλυκαιμική ρύθμιση των ασθενών με
ΣΔΤ1, ανεξάρτητα από το σωματικό βάρος και η διατροφική εκπαίδευση ενδυναμώνει την
αυτοδιαχείριση του διαβήτη, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ: ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΕ ΛΑΪΚΟΥΣ ΝΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
σπ. Καρράς, θ. Κουφάκης, Μ. Κυπραίου, Γ. Μαλούτας, Χ. Τρακατέλλη,
Π. Ζεμπεκάκης, Κ. Κώτσα
Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού – Διαβητολογικό Κέντρο,
Α΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

ΕισΑΓωΓη – σΚοΠοσ
Η Ορθόδοξη Νηστεία (ΟΝ) αποτελεί μία περιοδική παραλλαγή της κλασικής Μεσογειακής Δίαιτας και έχει προηγούμενα συσχετιστεί με ευνοϊκές επιδράσεις στην ανθρώπινη
υγεία. Η Αθωνική Δίαιτα αποτελεί υπότυπο της ΟΝ, κατά την οποία η κατανάλωση κρέατος
απαγορεύεται καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. Προηγούμενες μελέτες έχουν εξετάσει τα χαρακτηριστικά και τις επιδράσεις των δύο αυτών διατροφικών προτύπων ξεχωριστά. Η παρούσα μελέτη αποτελεί την πρώτη προσπάθεια συγκριτικής αξιολόγησης ανάμεσα στην
κλασική ΟΝ και την Αθωνική Δίαιτα, με ιδιαίτερη έμφαση στο γλυκαιμικό προφίλ και τους
σωματομετρικούς δείκτες.
ΥλιΚo – ΜΕθοΔοσ
43 άντρες, λαϊκοί νήστες (20-45 ετών) και 57 μοναχοί του Αγίου Όρους, αντίστοιχης
ηλικίας, συμπεριελήφθησαν στη μελέτη. Συλλέχθηκαν διατροφικά δεδομένα κατά τη διάρκεια
μίας Ημέρας Νηστείας (ΗΝ) και μίας Τυπικής Ημέρας (ΤΗ). Διατροφικές, βιοχημικές και
σωματομετρικές παράμετροι συγκρίθηκαν μεταξύ των δύο ομάδων.
ΑΠοΤΕλΕσΜΑΤΑ
Οι μοναχοί βρέθηκαν να καταναλώνουν λιγότερες θερμίδες σε σύγκριση με τους λαϊκούς,
τόσο κατά την ΗΝ (1.362,42 ± 84,52 vs 1.575,47 ± 285,96 kcal, p<,001), όσο και κατά την
ΤΗ (1.571,55 ± 81,07 vs 2.137,80 ± 470,84 kcal, p<,001). Επίσης, παρουσίαζαν μικρότερο
Δείκτη Μάζας Σώματος (23,77 ± 3,91 vs 28,92 ± 4,50 kg/m2, p<,001), Μάζα Λίπους Σώματος (14,57 ± 8,98 vs 24,61 ± 11,18 kg, p=,001), γλυκόζη νηστείας (84,86 ± 10,81 vs
92,25 ± 5,76 mg/dl, p<,001) και δείκτη ινσουλινοαντίστασης HOMA-IR (0,98 ± 0,72 vs
2,67 ± 2,19 mmol/l, p<,001), συγκριτικά με τους λαϊκούς νήστες. Ωστόσο, στους μοναχούς
διαπιστώθηκε δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (PTH 116,08 ± 49,74 pg/ml), ως αποτέλεσμα σοβαρής υποβιταμίνωσης D [25(OH)D: 9,27 ± 5,81 ng/ml].
σΥΜΠΕρΑσΜΑΤΑ
Η παρούσα μελέτη αναδεικνύει την ευνοϊκή επίδραση της Αθωνικής Δίαιτας στο σωματομετρικό και γλυκαιμικό προφίλ των νηστών. Ο περιορισμός συγκεκριμένων βιταμινών και
ιχνοστοιχείων κατά τη διάρκεια της νηστείας χρήζει περαιτέρω αξιολόγησης από μελλοντικές
μελέτες.
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EΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΟΥΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ
Μ. Ματαυτσή1, Γ. Κούκος2, Δ. σακελλάρη1
1
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2 Περιοδοντολογικό Τμήμα, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα

ΕισΑΓωΓη – σΚοΠοσ
Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί παγκόσμιο υγειονομικό πρόβλημα, με σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής, στο προσδόκιμο της ηλικίας και στο υγειονομικό κόστος. Στο
πλαίσιο της προσπάθειας για έγκαιρη διάγνωσή του, η συμβολή του οδοντιάτρου αποκτά
δυναμική σημασία, καθώς η επίσκεψη του ατόμου στο οδοντιατρείο είναι ιδανική ευκαιρία
για την εφαρμογή ενός τεστ ανίχνευσης (diabetes screening test) για διαβήτη. Η ευρέως
αναγνωρισμένη επιδημιολογική και παθοφυσιολογική συσχέτιση της περιοδοντικής νόσου
και του διαβήτη καθιστά τους περιοδοντικούς ασθενείς κατάλληλη ομάδα-στόχο για τη διενέργεια ανίχνευσης. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τη συμβολή του
οδοντιάτρου, προτείνοντας μια στρατηγική πρώιμης ανίχνευσης του διαβήτη στο οδοντιατρείο, με σκοπό τον εντοπισμό ατόμων που μπορεί να έχουν προ-διαβήτη ή διαβήτη και να
μην το γνωρίζουν ή που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης της νόσου.
ΥλιΚo – ΜΕθοΔοσ
Η μελέτη έγινε σε 139 ασθενείς με περιοδοντίτιδα που προσήλθαν στην Κλινική Περιοδοντολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Γενικού Νοσοκομείου
Αεροπορίας Αθήνας, οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια για ανίχνευση της νόσου, βάσει του
ερωτηματολογίου που προτείνει το Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών (CDC – Centres for Disease
Control and Prevention, USA). Στους ασθενείς που συγκέντρωσαν βαθμολογία μεγαλύτερη
του ανώτατου ορίου έγινε μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) με τη λήψη
σταγόνας αίματος από δάχτυλο του χεριού και τη χρήση του ειδικού αναλυτή Cobas b 101
(Roche® Diagnostics). Στα άτομα που η HbA1c μετρήθηκε από 5,7% και άνω έγινε σύσταση
για περαιτέρω εξετάσεις σε μικροβιολογικό εργαστήριο, ώστε να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη ή
απουσία της νόσου. Στους ασθενείς μετρήθηκε επίσης η περιφέρεια της μέσης και ο Δείκτης
Μάζας Σώματος (BMI – Body Mass Index).
ΑΠοΤΕλΕσΜΑΤΑ
Στα 34 άτομα από τα 139 που μετρήθηκαν, η HbA1c βρέθηκε από 5,7% και άνω. Η
τιμή της HbA1c βρέθηκε να έχει στατιστικώς σημαντική συσχέτιση με την περιφέρεια μέσης
και το BMI.
σΥΜΠΕρΑσΜΑΤΑ
Με τη βοήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού και τη χρήση απλών ερωτηματολογίων, ο
οδοντίατρος μπορεί να αποτελέσει δυναμικό συντελεστή στην προσπάθεια πρώιμης διάγνωσης του διαβήτη. Οι περιοδοντικοί ασθενείς εμφανίζουν υψηλό ποσοστό κινδύνου εμφάνισης
της νόσου (25%) συγκριτικά με το εκτιμώμενο ποσοστό αδιάγνωστου διαβήτη στον γενικό
πληθυσμό (10%).
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ CUBILIN
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Ξ. Τσεκμεκίδου1, Φ. Τσέτσος2, σπ. Καρράς1, Μ. Γεωργίτση2,3, Ν. Παπάνας4,
Δ. Παπάζογλου4, Π. Πάσχου2, Κ. Κώτσα1
1
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ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
2
3
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Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη

Εργαστήριο Βιολογίας και Γενετικής, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Διαβητολογικό Κέντρο, Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη

ΕισΑΓωΓη – σΚοΠοσ
Η βιταμίνη D επηρεάζει τόσο την έκκριση όσο και την ευαισθησία στη δράση της ινσουλίνης. Γενετικές μεταλλάξεις του γονιδίου του υποδοχέα της βιταμίνης D εμπλέκονται στην
παθογένεια του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 (ΣΔΤ2) στους ανθρώπους. Η cubilin, που
κωδικοποιείται από το γονίδιο CUBN στους ανθρώπους, συμμετέχει στην ενεργοποίηση της
25-υδροξυβιταμίνης D (25-ΟΗ-D) στη βιολογικά δραστική της μορφή. Σκοπός της μελέτης
είναι ο έλεγχος της συσχέτισης των πολυμορφισμών του CUBN με τον ΣΔΤ2, καθώς και η
πιθανή επίδραση αυτών των μεταλλάξεων στα επίπεδα της βιταμίνης D.
ΠληθΥσΜοσ ΚΑι ΜΕθοΔοι
Στη μελέτη συμμετείχαν 1.258 άτομα, 716 με ΣΔΤ2. Για την ομάδα των ασθενών αρκούσε
το θετικό ιστορικό ΣΔΤ2 ή παθολογικές τιμές γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) και γλυκόζης νηστείας. Για την ομάδα ελέγχου απαιτήθηκε η απουσία ΣΔΤ2 από το ιστορικό, ηλικία >
65 έτη και τιμή HbA1c < 6,5% και γλυκόζη νηστείας < 126 mg/dl. Αποκλείστηκαν όσοι λάμβαναν υποκατάσταση με βιταμίνη D. Δόθηκε γραπτή συγκατάθεση για την απομόνωση γενετικού
υλικού και τα δείγματα γονοτυπήθηκαν στην πλατφόρμα Illumina Human PsychArray. Επιλέχθηκαν οι πολυμορφισμοί του CUBN και χρησιμοποιήθηκε λογαριθμική ανάλυση παλινδρόμησης
μέσω του πακέτου PLINK (v1.9). Για την αξιολόγηση της σημαντικότητας των αποτελεσμάτων
εφαρμόστηκε η ανάλυση μετάθεσης (p<0,05). Σε ένα μικρότερο τμήμα του πληθυσμού (Ν=274)
μετρήθηκαν τα επίπεδα της 25-ΟΗ-D και συσχετίστηκαν με τους πολυμορφισμούς του CUBN.
ΑΠοΤΕλΕσΜΑΤΑ
Η ανάλυση μετάθεσης συσχέτισε τα rs11254375, rs6602175, rs1801224, rs4366393
και rs7071576 με τη νόσο. Η μέση τιμή των επιπέδων της 25-OH-D ήταν σημαντικά χαμηλότερη στην ομάδα των ασθενών σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (16,705±6,69 ng/ml vs
18,51±6,71 ng/ml, p<0,05). Ωστόσο χαμηλά επίπεδα παρουσίασαν και οι δύο ομάδες. Από
τη γενετική ανάλυση, ο rs41301097 παρουσίασε ισχυρή συσχέτιση με υψηλά επίπεδα 25OH-D (p=5.233e-6, beta=15,95).
σΥΜΠΕρΑσΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματά μας δείχνουν μια πιθανή επίδραση του CUBN στον ΣΔΤ2. Οι
rs11254375 και rs7071576 σχετίζονται με τη νόσο, ενώ οι υπόλοιποι πολυμορφισμοί φαίνεται να έχουν κάποιο προστατευτικό ρόλο, δείχνοντας μια έμμεση επίδραση της βιταμίνης
D στην παθογένεια του ΣΔΤ2. Από την ποσοτική ανάλυση προέκυψε ότι ο rs41301097 φαίνεται να προστατεύει από την έλλειψη της βιταμίνης D. Περαιτέρω μελέτες είναι απαραίτητες
για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων μας.
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ
ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ R1352H
ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ ABCC8
θ. Κουφάκης1, σπ. Καρράς1, Α. σερτεδάκη2, Ε.Β. Τάτση2, Χ. Τρακατέλλη1,
Χ. Κανακά-Gantenbein2, Π. Ζεμπεκάκης1, Κ. Κώτσα1
1

Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού – Διαβητολογικό Κέντρο, Α΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ,
Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
2

Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη, Α΄ Παιδιατρική Κλινική, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕισΑΓωΓη – σΚοΠοσ
Ο Μονογονιδιακός Διαβήτης είναι σχετικά σπάνιος, αποτελώντας μόλις το 1%-2% των
συνολικών περιπτώσεων Σακχαρώδους Διαβήτη (ΣΔ). Ωστόσο, συχνά διαγιγνώσκεται εσφαλμένα ως ΣΔ Τύπου 1, οδηγώντας σε άσκοπη χρήση ινσουλίνης και καθυστερημένη διάγνωση
άλλων προσβεβλημένων ατόμων εντός της ίδιας οικογένειας. Το γονίδιο ABCC8 εδράζεται
στο χρωμόσωμα 11 και κωδικοποιεί την πρωτεΐνη SUR1, η οποία αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα των διαύλων Κ+ στα β-κύτταρα του παγκρέατος. Μεταλλάξεις του συγκεκριμένου
γονιδίου έχουν συσχετιστεί με περιπτώσεις Οικογενούς Υπερινσουλινισμού καθώς και με
ποικίλες κλινικές εκφάνσεις του ΣΔ, συμπεριλαμβανομένων του ΣΔ Κύησης, του ΣΔ τύπου
MODY12, καθώς και του ΣΔ των ενηλίκων.
ΥλιΚo – ΜΕθοΔοσ
Παρουσίαση περιστατικού που νοσηλεύθηκε στο Τμήμα μας.
ΑΠοΤΕλΕσΜΑΤΑ
Ασθενής άρρεν, 17 ετών, παρουσιάστηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με υπεργλυκαιμία, απώλεια βάρους από τριμήνου και απουσία κέτωσης. Ο έλεγχος για αυτοαντισώματα ΣΔ τύπου 1 ήταν αρνητικός, ενώ οι τιμές της ινσουλίνης νηστείας και του
C-πεπτιδίου βρέθηκαν μέσα στα κατώτερα φυσιολογικά όρια. Το οικογενειακό ιστορικό περιελάμβανε ΣΔ Κύησης (μητέρα) και ΣΔ τύπου 2 (πατέρας). Κατόπιν γενετικού ελέγχου, ο
ασθενής και η μητέρα βρέθηκαν ετεροζυγώτες για τη μετάλλαξη R1352H στο γονίδιο ABCC8.
Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε με συνδυασμό βασικής ινσουλίνης και σουλφονυλουρίας (γλιβενκλαμίδη), με αποτέλεσμα την επίτευξη άριστου γλυκαιμικού ελέγχου.
σΥΜΠΕρΑσΜΑΤΑ
Η περίπτωση της συγκεκριμένης οικογένειας αναδεικνύει την αξία του γενετικού ελέγχου σε νέους ασθενείς που παρουσιάζονται με μη αυτοάνοσο ΣΔ και θετικό οικογενειακό
ιστορικό. Ο ΣΔ που σχετίζεται με το γονίδιο ABCC8 μπορεί να λάβει ποικίλες κλινικές εκφράσεις, ακόμη και εντός της ίδιας οικογένειας. Η έγκαιρη αναγνώριση αυτών των περιπτώσεων και η άμεση έναρξη αγωγής με σουλφονυλουρία, μόνης ή σε συνδυασμό με άλλους
αντιδιαβητικούς παράγοντες, μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη καλού μεταβολικού
ελέγχου και στην αποφυγή εγκατάστασης επιπλοκών του ΣΔ.

160

Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά 31, 3

6
Ο ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΞΟΝΑΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
Κ. Τζιόμαλος1, Κ. Κατρίνη2, Α. Κοντανά1, Χ. Γκολφινοπούλου2, Τ. Διδάγγελος1,
Χ. σαββόπουλος1, Α. Χατζητόλιος1, Α. Χρόνη2
1

Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

2 Ινστιτούτο

Βιοεπιστημών και Εφαρμογών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», Αθήνα

ΕισΑΓωΓη – σΚοΠοσ
Οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη συχνά εμφανίζουν ελαττωμένα επίπεδα HDL χοληστερόλης αλλά δεν είναι σαφής η επίδραση του ΣΔ στη λειτουργικότητα της HDL. Σκοπός
της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση της επίδρασης του σακχαρώδους διαβήτη στην αντιοξειδωτική ικανότητα της HDL.
ΥλιΚο – ΜΕθοΔοι
Μελετήθηκαν προοπτικά 199 διαδοχικοί ασθενείς που εισήχθησαν για οξύ ισχαιμικό
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ)(42,7% άνδρες, ηλικία 78,6±6,5 έτη). Η αντιοξειδωτική ικανότητα της HDL εκτιμήθηκε με τη δοκιμασία διχλωροφλουρεσκεΐνης, στην οποία το
αυξημένο σήμα φθορισμού υποδεικνύει ελαττωμένη αντιοξειδωτική ικανότητα, και με τη
δραστικότητα της παραοξονάσης.
ΑΠοΤΕλΕσΜΑΤΑ
Το 31,7% των ασθενών είχε ΣΔ (μέση διάρκεια διαβήτη 11,4±8,2 έτη, μέση HbA1c
7,3±1,1%). Οι ασθενείς με ΣΔ είχαν χαμηλότερα επίπεδα HDL χοληστερόλης από τους ασθενείς χωρίς ΣΔ (44±16 έναντι 49±15 mg/dl, p < 0,05) και υψηλότερα επίπεδα τριγλυκεριδίων
(133±62 έναντι 107±41 mg/dl, p < 0,01) ενώ τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης δεν διέφεραν μεταξύ των δύο ομάδων (106±45 έναντι 116±38 mg/dl, p = NS). Η αντιοξειδωτική ικανότητα της HDL επίσης δεν διέφερε μεταξύ των δύο ομάδων (32,1±15,3 έναντι 34,1±26,8
αντίστοιχα, p = NS). Αντίθετα, η δραστικότητα της παραοξονάσης ήταν χαμηλότερη στους
ασθενείς με ΣΔ (83,5±56,0 έναντι 104,2±71,6 στους ασθενείς χωρίς ΣΔ, p < 0,05). Η δραστικότητα της παραοξονάσης δεν σχετιζόταν με τα επίπεδα γλυκόζης, της HbA1c ή των λιπιδίων ή με τη διάρκεια του ΣΔ.
σΥΜΠΕρΑσΜΑΤΑ
Ο ΣΔ σχετίζεται με ελαττωμένη δραστικότητα της παραοξονάσης σε ασθενείς με οξύ
ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.
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ΠΥΟΓΟΝΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΗΠΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
σ. Τούσα, Ε. Τσότσιου, Ε. Γκονέζου, Β. Ζδρου, σ. Δόλγυρας
Παθολογική Κλινική, ΓΝ Έδεσσας

ΕισΑΓωΓη
Επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι η χρόνια υπεργλυκαιμία διαταράσσει τόσο
την ειδική όσο και τη μη ειδική ανοσολογική απόκριση. Ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ), ακόμη
και χωρίς αποδεδειγμένες μολυσματικές εστίες, αποτελεί σημαντικό προδιαθεσικό παράγοντα ανάπτυξης πυογόνου λοίμωξης του ήπατος.
σΚοΠοσ
Είναι η παρουσίαση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού σχηματισμού πυογόνου ηπατικού
αποστήματος από Streptococcus milleri, με σχηματισμό αερίου, σε ασθενή με αρρύθμιστο
ΣΔ τύπου ΙΙ.
ΥλιΚο – ΜΕθοΔοσ
Γυναίκα 79 ετών προσήλθε με πυρετό έως 40οC με συνοδό ρίγος, ναυτία και διάρροιες
διάρκειας περίπου 7 ημερών. Από το ατομικό ιστορικό αναφέρονται ΣΔ τύπου 2 και υπέρταση υπό αγωγή με μετφορμίνη, γλικλαζίδη, τελμισαρτάνη και υδροχλωροθειαζίδη.
ΑΠοΤΕλΕσΜΑΤΑ
Από την κλινική εξέταση της ασθενούς ανευρέθησαν θερμοκρασία 39,5οC, αρτηριακή πίεση
150/85 mmHg, 102 σφύξεις το λεπτό και SaO2 98%. Η κοιλία ήταν μαλακή με παρόντες εντερικούς ήχους και ήπια ευαισθησία στο δεξιό άνω τεταρτημόριο κατά την ψηλάφηση ενώ το σημείο
Murphy ήταν αρνητικό. Από τα υπόλοιπα συστήματα δεν ανευρέθησαν παθολογικά ευρήματα.
Αποκλείστηκαν λοίμωξη από HIV, HBV και HCV, λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα, ουρολοίμωξη και
πνευμονία. Τα παθολογικά εργαστηριακά ευρήματα ήταν 13.260 WBC/ 87,3% NEU, 31,7 Hct,
10,6 Hgb, 39 SGOT, 54 SGPT, 32 CRP και 7,8 HbA1c. Η καλλιέργεια αίματος ανέδειξε
Staphylococcus aureus. Από τον απεικονιστικό έλεγχο, το υπερηχογράφημα κοιλίας αποκάλυψε
υποηχοϊκή περιοχή 4,6 cm στον δεξιό λοβό του ήπατος, η οποία περιελάμβανε ηχογενείς περιοχές
με ακουστική σκιά (αέρας). Η αξονική τομογραφία (CT) κοιλίας ανέδειξε παρουσία υπόπυκνων,
κυστικών μορφωμάτων στον δεξιό λοβό του ήπατος με διαφράγματα. Η ασθενής αντιμετωπίστηκε
με ενδοφλέβια χορήγηση τριπλού αντιβιοτικού σχήματος (λινεζολίδη, μετρονιδαζόλη και σιπροφλοξασίνη) ενώ κατά τη διενέργεια της CT πραγματοποιήθηκε διαδερμική παρακέντηση του αποστήματος και τοποθέτηση καθετήρα στην αποστηματική κοιλότητα. Παροχεύτεθησαν 1.700 ml
υγρού, κρεμμώδους υφής, η καλλιέργεια του οποίου ανέδειξε Streptococcus milleri. H κατάσταση της ασθενούς βελτιώθηκε και τη 14η ημέρα εξήλθε απύρετη και κλινικά βελτιωμένη, με
οδηγίες για νέα CT κοιλίας σε 30 ημέρες από την παροχέτευση, η οποία ήταν φυσιολογική.
σΥΜΠΕρΑσΜΑΤΑ
Βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας ο σχηματισμός αποστήματος ήπατος με αέρα είναι
κοινός μεταξύ των ασθενών με ΣΔ και από τις θετικές καλλιέργειες αίματος, το 35% περιέχει
μικροοργανισμούς που δεν έχουν ανακτηθεί από το απόστημα. Η παροχέτευση υπό CT καθοδήγηση έχει βελτιώσει σημαντικά την επιβίωση αυτών των ασθενών. Δεδομένου ότι η απορρύθμιση του ΣΔ αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα ανάπτυξης τέτοιων αποστημάτων, είναι
επιτακτική η ορθή θεραπευτική αντιμετώπιση και συνεχής παρακολούθηση των διαβητικών
ασθενών.
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8
ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΥ
ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ
ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2
Β. Νικολαΐδου1, Ε. Γκαλιαγκούση1, Ε. Γαβριηλάκη1, Ε. Γιαννάκη2, Π. Ανυφαντή1,
ι. Ζωγράφου3, Χ. σαμπάνης3, σ. Δούμα1
1

Γ΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη
Τμήμα Αιματολογίας, Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη
3 Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη
2

σΚοΠοσ
Μελετήσαμε το θρομβωτικό μικροπεριβάλλον από τα πρώιμα στάδια Σακχαρώδους Διαβήτη Τύπου 2 (ΣΔ2) μέσω της μέτρησης αιμοπεταλιακών (ΑιμΜΣ) και ερυθροκυτταρικών
(ΕρΜΣ) μικροσωματιδίων. Επιπλέον, συσχετίσαμε τα επίπεδα ΜΣ με παραμέτρους της νόσου,
όπως η γλυκόζη νηστείας και η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c).
ΥλιΚο – ΜΕθοΔοι
Στη μελέτη συμπεριλήφθησαν 50 ασθενείς με πρόσφατη διάγνωση ΣΔ2 (<6 μήνες) και
25 εθελοντές αντίστοιχης ηλικίας, φύλου και αρτηριακής πίεσης. Οι ΣΔ2 δεν ελάμβαναν
αντιδιαβητική αγωγή πέραν μετφορμίνης. Τα επίπεδα ΜΣ μετρήθηκαν με κυτταρομετρία
ροής. Επιπλέον, καταγράφηκαν το γλυκαιμικό, λιπιδαιμικό προφίλ, η νεφρική και ηπατική
λειτουργία των συμμετεχόντων.
ΑΠοΤΕλΕσΜΑΤΑ
Οι ασθενείς με ΣΔ2 παρουσίασαν αυξημένα επίπεδα ΑιμΜΣ (p=0,001) και ΕρΜΣ
(p=0,007) έναντι των εθελοντών. Τα ΑιμΜΣ συσχετίστηκαν με τη γλυκόζη νηστείας (p=0,026)
και τη HbA1c (p=0,002), ενώ τα ΕρΜΣ μόνο με τη γλυκόζη νηστείας (p=0,018). Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, τα ΕρΜΣ συσχετίστηκαν ανεξάρτητα με τη διάγνωση ΣΔ2.
σΥΜΠΕρΑσΜΑΤΑ
Η αθηροθρόμβωση ανιχνεύεται από τα πρώιμα στάδια ΣΔ2 όπως αναδεικνύεται από τα
αυξημένα επίπεδα ΜΣ. Η ανεύρεση συσχέτισης των ΜΣ με το γλυκαιμικό προφίλ συνδέεται
πιθανά όχι μόνο με έναν νέο μηχανισμό εξελισσόμενης θρομβωτικής τάσης σχετιζόμενης με
την υπεργλυκαιμία αλλά και με πρώιμους δείκτες θρόμβωσης, αναδεικνύοντας την ανάγκη
πρώιμης διαχείρισης υπεργλυκαιμίας.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟ
Β. Αντωνοπούλου1, Γ. Τζίκος2, σπ. Καρράς1, Ν. Κατσίκη1, σπ. Γέρου3,
Π. Ζεμπεκάκης1, θ. Παπαβραμίδης2, Κ. Κώτσα1
1

Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού – Διαβητολογικό Κέντρο, Α΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ,
ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
2 Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
3 «Ανάλυση Ιατρική», Θεσσαλονίκη

σΚοΠοσ
Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (ΠΥΠΘ) έχει συνδεθεί με αυξημένη αντίσταση
στην ινσουλίνη, καθώς και με την ανάπτυξη σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ2). Προηγούμενες μικρές μελέτες σχετικά με την επίδραση της παραθυρεοειδεκτομής (PTX) στον μεταβολισμό της γλυκόζης κατέληξαν σε αντικρουόμενα αποτελέσματα, ενώ η μεταβολή των
ινκρετινών μετά την PTX δεν έχει διερευνηθεί. Σκοπός της παρούσας πιλοτικής μελέτης είναι
η διερεύνηση του ρόλου της PTX στην ομοιοστασία της γλυκόζης και στα επίπεδα των ινκρετινών σε ασθενείς με ΠΥΠΘ.
ΑσθΕΝΕισ – ΜΕθοΔοι
Στη μελέτη συμμετείχαν 14 μη διαβητικοί ασθενείς με ΠΥΠΘ, οι οποίοι επρόκειτο να υποβληθούν σε PTX. Προεγχειρητικά, μετρήθηκαν στον ορό οι παράμετροι: γλυκόζη νηστείας, ινσουλίνη νηστείας, GLP-1 και GIP, ασβέστιο, φωσφόρος, παραθορμόνη (PTH) και 25-υδροξυ-βιταμίνη D [25(OH)D]. Πραγματοποιήθηκε δοκιμασία ανοχής στη γλυκόζη για την εκτίμηση της
γλυκαιμικής, ινσουλινικής και ινκρετινικής απάντησης και χρησιμοποιήθηκε το ομοιοστατικό
μοντέλο HOMA2 για την εκτίμηση της αντίστασης στην ινσουλίνη (HOMA2-IR), της λειτουργίας
του β-κυττάρου (ΗΟΜΑ2-B) και της ευαισθησίας στην ινσουλίνη (ΗΟΜΑ2-S). Άλλοι δείκτες
που υπολογίστηκαν για την αξιολόγηση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη ήταν ο δείκτης QUICKI
και ο Matsuda. Οι μετρήσεις επαναλήφθηκαν 6±2 εβδομάδες μετεγχειρητικά.
ΑΠοΤΕλΕσΜΑΤΑ
Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 52,93 ± 9,96 έτη και η αναλογία γυναικών:ανδρών ήταν
12:2. Πριν την PTX, παρατηρήθηκε σημαντική θετική συσχέτιση της PTH με το δείκτη HOMA2B (r=0,74, p=0,002), καθώς και με το GLP-1 νηστείας (r=0,79, p=0,02). Μετά την PTX, το ασβέστιο και η PTH επανήλθαν στις φυσιολογικές τιμές και ο φωσφόρος αυξήθηκε. Παρατηρήθηκε,
επίσης, μικρή αύξηση του δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) (27,19±5,83 vs 27,72±5,67 kg/m2,
p=0,03) μετά την PTX. Παράλληλα, βρέθηκε αύξηση των επιπέδων των GLP-1 [στα 60 λεπτά:
55,25(79,84) vs 91,48(74,43) pg/ml, p=0,05 και στα 120 λεπτά: 71,32(51,37) vs 91,34(74,00)
pg/ml, p=0,04). Μετεγχειρητικά, η συσχέτιση της PTH με το HOMA2-B παρέμεινε σημαντική
(r=0,55, p=0,04), ενώ βρέθηκε σημαντική θετική συσχέτιση της PTH με το HOMA2-IR (r=0,56,
p=0,04) και αρνητική με το δείκτη Matsuda (r=–0,58, p=0,03), όπως και με τον QUICKI (r= –
0,41, p=0,04). Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ του ασβεστίου, του φωσφόρου
και της 25(ΟΗ)D με τις παραμέτρους του μεταβολισμού της γλυκόζης πριν και μετά την PTX.
σΥΜΠΕρΑσΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης ανέδειξαν την ύπαρξη σημαντικής συσχέτισης
της PTH με τους δείκτες της λειτουργίας του β-κυττάρου, αλλά και της αντίστασης στην ινσουλίνη. Παρατηρήθηκε, επιπλέον, αύξηση της ινκρετινικής απάντησης (GLP-1) μετά την
παραθυρεοειδεκτομή, η οποία πιθανώς αντικατοπτρίζει τη μερική ανάκαμψη των μηχανισμών ομοιοστασίας της γλυκόζης.

164

Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά 31, 3

10
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Π. Τσάκωνα1, Κ. Τσιρουκίδου2, Α. Βαμβάκης2, Α. Κερασσού2, σ. Μηνά2,
Κ. Κώστα2, Μ. Παπαγιάννη2, Α. Παπαδοπούλου-Χριστάρα1
1

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία,
Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙΘ, Θεσσαλονίκη
2

Παιδοενδοκρινολογική Μονάδα, Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ,
Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

ΕισΑΓωΓη
Ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 είναι αυτοάνοσο νόσημα και αποτελεί τον συχνότερο
τύπο διαβήτη στην παιδική και εφηβική ηλικία. Η καθημερινή του διαχείριση διαταράσσει
τη λειτουργία της οικογένειας και προκαλεί άγχος στους γονείς αλλά και στα παιδιά. Η ψυχολογική υποστήριξη της οικογένειας κρίνεται απαραίτητη και πρέπει να αναζητούνται τρόποι ψυχολογικής ενδυνάμωσης, αρχικά για την αποδοχή της ασθένειας και εν συνεχεία για
την κατάρτιση δεξιοτήτων καθημερινής διαχείρισης.
σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα ενός φυσικοθεραπευτικού προγράμματος διαχείρισης άγχους (ενεργητική θεραπευτική άσκηση, πιεσοθεραπεία, διαφραγματική αναπνοή και προοδευτική μυϊκή χαλάρωση) σε ένηβα παιδιά
με ΣΔ τύπου 1 και στους γονείς τους και να διαπιστωθεί εάν υπάρχει βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου των παιδιών.
ΜΕθοΔολοΓιΑ
Πρόκειται για πιλοτική, τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή που πραγματοποιήθηκε
στην Παιδοενδοκρινολογική Μονάδα της Γ΄ Π/Δ κλινικής στο Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης.
Συμμετείχαν συνολικά 107 άτομα, ομάδα παρέμβασης 26 παιδιά και 28 γονείς (n = 54) και
ομάδα ελέγχου 28 παιδιά και 25 γονείς (n = 53). Τα εργαλεία μέτρησης αφορούσαν τα ερωτηματολόγια STAIC1,2 για παιδιά και DASS 21 για γονείς με στόχο την αξιολόγηση του
αντιληπτού στρες, της κατάστασης ελέγχου της υγείας, της ποιότητας ζωής και της κατάθλιψης. Έγινε έλεγχος της τιμής της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης και των υπογλυκαιμικών επεισοδίων των παιδιών πριν και μετά την παρέμβαση.
ΑΠοΤΕλΕσΜΑΤΑ
Μετά από 12 εβδομάδες παρέμβασης, το άγχος προδιάθεσης στα παιδιά μειώθηκε κατά
περίπου 5,4 μονάδες (p=0,001) και το άγχος κατάστασης κατά περίπου 5 μονάδες
(p=0,000). Σημαντική διαφορά δεν παρατηρήθηκε στην τιμή της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης μεταξύ των δύο ομάδων, υπήρχε όμως στατιστικά σημαντική μείωση των υπογλυκαιμικών επεισοδίων (κατά 42%, p=0,028), με μέση μείωση 2,25 υπογλυκαιμικών επεισοδίων
στα παιδιά της ομάδας παρέμβασης. Στους γονείς της ομάδας παρέμβασης τα συμπτώματα
της κατάθλιψης, άγχους και στρες μειώθηκαν σημαντικά περίπου 2,94 μονάδες (p=0,010),
1,89 (p=0,019), 2,14 (p=0,048) αντίστοιχα.
σΥΜΠΕρΑσΜΑΤΑ
Το φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα είχε θετική επίδραση στην κατάθλιψη και στο άγχος
και σημαντική βελτίωση στην ποιότητα της ζωής των εφήβων με ΣΔ1 και των γονέων τους.
Επίσης φάνηκε ότι επηρέασε θετικά τη γλυκαιμική ρύθμιση των παιδιών, μειώνοντας τα
υπογλυκαιμικά επεισόδια χωρίς να παρατηρηθεί ανάλογη επίδραση στην τιμή της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης.
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ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΔΤ2
ι. Αβραμίδης, Α. Αψεμίδου, Γ. Πηλιανίδης, Ν. Πετρίδης, Γ. Καλοπήτας
Α΄ Παθολογική Κλινική – Διαβητολογική Μονάδα, ΓΝ «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

ΕισΑΓωΓη
Σύμφωνα με προηγούμενες διεθνείς έρευνες, το ποσοστό των ενηλίκων με ΣΔΤ2 που
επιτυγχάνουν τον στόχο της ADA για γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη HbA1c <7,0% είναι σχετικά αμετάβλητο από το 2000 έως σήμερα και κυμαίνεται από 50%-60%, ενώ στους ασθενείς υπό ινσουλινοθεραπεία από 34%-40%. Στόχος της μελέτης μας ήταν η αποτύπωση της
γλυκαιμικής ρύθμισης των ασθενών με ΣΔΤ2, του Διαβητολογικού Κέντρου του Νοσοκομείου
«Γ. Παπανικολάου» και η συσχέτισή της με τη θεραπευτική προσέγγιση και τις επιλογές που
χρησιμοποιούμε.
ΥλιΚο – ΜΕθοΔοσ
Χρησιμοποιήθηκε το ηλεκτρονικό αρχείο του Διαβητολογικού Κέντρου του Νοσοκομείου
«Παπανικολάου». Καταγράφηκε η τελευταία επίσκεψη των ασθενών που εξετάστηκαν το τετράμηνο Μαρτίου-Ιουλίου του 2018. Η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη HbA1c προσδιορίστηκε με τον αναλυτή Menarini/ARKRAY ADAMS A1c HA-8180V, the fifth generation
ion-exchange HPLC.
ΑΠοΤΕλΕσΜΑΤΑ
Συνολικά καταγράφηκε η τελευταία επίσκεψη σε 949 ασθενείς, 455 γυναίκες (47,8%)
και 494 άνδρες (52,2%). Η μέση γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη ήταν 6,53%. Τον στόχο για
HbA1c <7% πέτυχε το 85% των ασθενών, χωρίς να παρατηρηθεί διαφορά στο φύλο. Το
56,9% των ασθενών είχε HbA1c <6,5%. Τρεις ασθενείς (0,003%) είχαν HbA1c >9%.
Φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν από μόνα ή σε συνδυασμούς: Mετφορμίνη (89,86%),
GLP-1 ανάλογα (43,2%), βασική ινσουλίνη (39,7%), SGLT-2 αναστολείς (27,5%), DDP-4
αναστολείς (20,9%), γευματική ινσουλίνη (12,5%), πιογλιταζόνη (9,7%) και σουλφονυλουρίες (5,2%).
Ενέσιμη αγωγή (ινσουλίνη ή GLP-1 ανάλογα ή συνδυασμό τους) ελάμβανε το 59.9% των
ασθενών, εκ των οποίων τον στόχο της HbA1c <7% πέτυχε το 78,6%. Οι ασθενείς με από
του στόματος μόνο αγωγή είχαν HbA1c <7% σε ποσοστό 93,7%. Οι ασθενείς σε αγωγή με
δισκία και GLP-1 ανάλογο, πέτυχαν τον στόχο <7% σε ποσοστό 90,2%. Αντίστοιχα, οι ασθενείς υπό ινσουλινοθεραπεία που ήταν και οι πλέον μακροχρόνιοι ασθενείς, πέτυχαν τον στόχο
της HbA1c <7% σε ποσοστό 76,3%.
σΥΜΠΕρΑσΜΑΤΑ
Τα μεγάλα ποσοστά επιτυχίας των στόχων του Κέντρου μας, θεωρούμε πως οφείλονται
στη λογική της μηδενικής αδράνειας όσον αφορά την παρέμβαση στους εκτός στόχων ασθενείς, σε συνδυασμό με την εκτεταμένη χρήση ενέσιμων επιλογών και ιδίως των Glp-1 αναλόγων, σε όλα τα βήματα του θεραπευτικού αλγορίθμου και ιδίως στην εντατικοποιημένη
ινσουλινοθεραπεία.
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΩΔΥΝΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3ΜΗΝΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΚΗ ΔΙΣΜΟΥΤΑΣΗ,
Α-ΛΙΠΟΪΚΟ ΟΞΥ, ΒΙΤΑΜΙΝΗ B12 AND ΑΚΕΤΥΛ- L- ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ
Ε. Καρλάφτη, Τ. Διδάγγελος, Κ. Τζιόμαλος, Ζ. Κοντονίνας, Χ. Μαργαριτίδης,
Ν. Κρίκης, Α. Χατζητόλιος
Διαβητολογικό Κέντρο, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

σΚοΠοσ
Μελέτη της επίδρασης ενός νέου συνδυασμού τεσσάρων στοιχείων [Υπεροξειδική Δισμουτάση (SOD), α- λιποϊκό οξύ (ALA), Ακετυλ- L- Καρνιτίνη (AC), Βιταμίνη Β12 (Vit. Β12)]
που περιέχεται σε ένα χάπι, στην Επώδυνη Διαβητική Νευροπάθεια (ΕΔΝ). Είναι ένας συνδυασμός δύο αντιοξειδωτικών μαζί με Vit. Β12 και AC.
ΑσθΕΝΕισ – ΜΕθοΔοι
Η μελέτη ήταν διπλή τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, συμμετείχαν 65 ασθενείς
με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) τύπου 2 (31 γυναίκες), με μέση ηλικία 63±11 έτη, μέση διάρκεια
ΣΔ 15 έτη. Από την τυχαιοποίηση προήλθαν δύο ομάδες: ομάδα Α: (n = 32) έλαβαν εικονικό
φάρμακο και ομάδα Β: (n = 33) έλαβαν το χάπι με τον συνδυασμό των τεσσάρων στοιχείων
(SOD, ALA, Vit. B12, ACL). Όλοι οι ασθενείς λάμβαναν θεραπεία είτε με συνδυασμό αντιδιαβητικών φαρμάκων είτε με συνδυασμό ινσουλίνης και φαρμάκων. Η θεραπεία του ΣΔ δεν
άλλαξε κατά τους τρεις μήνες παρακολούθησης. Χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες μέθοδοι
για την ανίχνευση της Διαβητικής Νευροπάθειας του Περιφερικού και του Αυτονόμου Νευρικού Συστήματος (ΠΔΝ, ΑΝΣ): Michigan Neuropathy Screening Instrument Questionnaire
and Examination (MNSIQ and MNSIE), μέτρηση του ορίου δόσης δόνησης με βιοθεσιόμετρο
(BIO) και Καρδιαγγειακές ανακλαστικές δοκιμασίες (CARTs): μεταβολή του R-R κατά τη
διάρκεια της βαθιάς αναπνοής [αξιολογήθηκε με μέση κυκλική προκύπτουσα (MCR)], δοκιμασία Valsalva (Vals), δείκτης 30:15 και ορθοστατική υπόταση (ΟΗ). Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση του πόνου (PS) και την ποιότητα ζωής (QL).
ΑΠοΤΕλΕσΜΑΤΑ
Όλοι οι δείκτες των μετρήσεων μεταξύ των δύο ομάδων, συμπεριλαμβανομένης της
HbA1c (ομάδα Α 6,8 ± 1,2 vs ομάδα Β 7,2 ± 1,2 p = 0,660), δεν διέφεραν κατά την έναρξη.
Οι ακόλουθοι δείκτες αυξήθηκαν σημαντικά στην ομάδα Β (αρχικοί vs τελικοί): BIO 35 ±
13 vs 28 ± 15 (p <0,001), MNSIQ 4,3 ± 3,0 vs 4,2 ± 2,99 (p = 0,009), QL 39,0 ± 11,4 vs
37,2 ± 10,9 (ρ <0,001) και PAIN 20,5 ± 7,1 vs 18,6 ± 6,7 (ρ <0,001). Οι δείκτες των CARTs
και MNSIE δεν διέφεραν σημαντικά στην ομάδα Β (αρχή vs τέλος). Δεν παρατηρήθηκε σημαντική αλλαγή σε όλους τους δείκτες: στην ομάδα Α (ομάδα εικονικού φαρμάκου).
σΥΜΠΕρΑσΜΑΤΑ
Μετά από τρεις μήνες παρακολούθησης με τη χορήγηση του συνδυασμού των τεσσάρων
συστατικών σε ένα χάπι, παρατηρήθηκε βελτίωση στο όριο αντίληψης των δονήσεων, όπως
μετρήθηκε με το βιοθεσιόμετρο, στον πόνο, στην Ποιότητα Ζωής και στο Ερωτηματολόγιο
MNSI. Το χάπι περιέχει δύο αντιοξειδωτικά (SOD, ALA), Vit Β12 και Ακετυλ- L- Καρνιτίνη
και αυτά θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διαχείριση επώδυνων συμπτωμάτων σε ασθενείς
με ΕΔΝ ή θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα καλό σημείο εκκίνησης ως έγκυρο ενισχυτικό
για τη θεραπεία του πόνου.
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ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ι. Κουτσονάσιος1, σ. Παπαδάτος2, Γ. Φίλη3, Ν. Νίκα3, Α. Μπουρδάκης4, Μ. Βενιζέλος1
1
2

ΚΥ Πύλης, ΓΝ Τρικάλων

Γ΄ Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΓΝ Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία», Αθήνα
3
4

ΤΕΠ Παθολογικό, ΠΓΝ Ιωαννίνων

Διαβητολογικό Ιατρείο, ΓΝ Τρικάλων

ΕισΑΓωΓη – σΚοΠοσ
Ο Σαγχαρώδης Διαβήτης συχνά διαγιγνώσκεται με εξετάσεις τυχαίου εργαστηριακού
ελέγχου σε ασυμπτωματικά άτομα καθώς και σε ασθενείς με άλλο πρόβλημα υγείας. Οι ασθενείς αυτοί απευθύνονται στο Κέντρο Υγείας της περιοχής τους ή στα εξωτερικά ιατρεία του
Νοσοκομείου. Σκοπός της μελέτης είναι να καταγραφεί η πρώτη διάγνωση Διαβήτη σ’ αυτές
τις Μοναδες Υγείας.
ΥλιΚο – ΜΕθοΔοσ
Υλικό της μελέτης αποτέλεσαν οι πρωτοδιαγνωσθέντες διαβητικοί ασθενείς τόσο στο Ιατρείο Πρωτοβάθμιας φροντίδας του ΚΥ Πύλης όσο και στο Διαβητολογικό Ιατρείο του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων μεταξύ αυτών που προσήλθαν για τυχαίο εργαστηριακό έλεγχο
καθώς και για κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας, συμπεριλαμβανομένων στην περίπτωση του
Νοσοκομείου και των νοσηλευθέντων σε κλινικές όπως χειρουργικές, καρδιολογική, πνευμονολογική κ.λπ. τον τελευταίο χρόνο. Έγινε καταγραφή των ασθενών αυτών και μελετήθηκε
η παρακολούθησή τους στη διάρκεια ενός έτους.
ΑΠοΤΕλΕσΜΑΤΑ
Καταγράφηκαν 266 ασθενείς που προσήλθαν για τυχαίο έλεγχο και 92 για κάποιο άλλο
πρόβλημα υγείας στο Ιατρείο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του ΚΥ Πύλης και 480 ασθενείς από
τυχαίο εργαστηριακό έλεγχο και 550 για άλλο πρόβλημα υγείας στο Διαβητολογικό Ιατρείο
του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων κατά τον τελευταίο χρόνο. Από αυτούς διεγνώσθη Προδιαβήτης και δόθησαν μόνο οδηγίες δίαιτας και συστήθηκε επανεξέταση σε 50 ασθενείς του
ΚΥ Πύλης (13,9%) και 45 ασθενείς στο Διαβητολογικό Ιατρείο (5,7%). Φαρμακευτική αγωγή
και ιατρική παρακολούθηση συνέχισαν 308 ασθενείς στο ΚΥ Πύλης (74,3%) και 740 ασθενείς στο Διαβητολογικό Ιατρείο (41,2%). Διαβητική υπερωσμωτική κατάσταση ως πρώτη εκδήλωση Διαβήτη είχαν 5 ασθενείς στο ΚΥ Πύλης (1,4%) και 14 ασθενείς στο Διαβητολογικό
Ιατρείο (1,35%).
σΥΜΠΕρΑσΜΑΤΑ
Ασθενείς με Προδιαβήτη και Διαβήτη διαγιγνώσκονται σε τυχαίο εργαστηριακό έλεγχο
και παρακολουθούνται επαρκώς όχι μόνο σε εξειδικευμένα διαβητολογικά ιατρεία αλλά και
στο ιατρείο πρωτοβάθμιας φροντίδας του τόπου κατοικίας τους.
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2
Χ. Κουκούλα, Ξ. Τσαμακίδης, Π. Χασάπη, Α. Καλαμάτα, λ. Γούλα, Ε. Παυλής,
Μ. ρούσσης, Χ. Αθανασόπουλος
Κέντρο Υγείας Άντισσας Λέσβου

ΕισΑΓωΓη – σΚοΠοσ
Σκοπός της μελέτης είναι: 1) η ανάδειξη των παραγόντων κινδύνου των διαβητικών
ασθενών και η συσχέτισή τους με τις μακροαγγειακές και μικροαγγειακές επιπλοκές, 2) η
αξιολόγηση της γλυκαιμικής ρύθμισης και της νεφρικής λειτουργίας, 3) η καταγραφή των
υπογλυκαιμιών και αν υπάρχει συσχέτιση με τη λήψη ινσουλίνης ή σουλφονυλουριών.
ΥλιΚo – ΜΕθοΔοι
Μελετήθηκαν 131 ασθενείς (72 γυναίκες, 59 άνδρες με μέσο όρο ηλικίας 70,45) στα
ιατρεία του Κέντρου Υγείας στη διάρκεια ενός έτους. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με
δειγματοληψία ευκολίας από ασθενείς που προσέρχονταν για συνταγογράφηση με προσωπική συνέντευξη και συμπλήρωση ανώνυμου ερωτηματολογίου. Η στατιστική ανάλυση δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS 23.0.
ΑΠοΤΕλΕσΜΑΤΑ
Από την περιγραφική ανάλυση προκύπτει ότι το 80,2% των ασθενών έχει υπερλιπιδαιμία, 78,6% υπέρταση, 10,7% είναι νυν και 27,5% πρώην καπνιστές, 18,3% ασκείται και
το 54,2% έχει κληρονομικό ιστορικό. Βάσει των απαντήσεων των ασθενών το 29% εμφανίζει
μακροαγγειακές επιπλοκές (στεφανιαία νόσο 20,6%, ΟΕΜ 10%, ΑΕΕ 4,6%, περιφερική αρτηριοπάθεια 9,2%) και το 22,9% μικροαγγειακές επιπλοκές (Νευροπάθεια 10,7%, Νεφροπάθεια 9,2%, Αμφιβληστροειδοπάθεια 3,8%). Παρατηρήθηκε ότι το 50% του δείγματος είναι
παχύσαρκοι με ΒΜΙ >30 και μόλις το 14,7% έχει ΒΜΙ <25. Το 75% των ασθενών έχει Hb1Ac
<7 και το 50% <6,46. Με τον συντελεστή συσχέτισης Pearson βρέθηκε ελαφρά θετική συσχέτιση μεταξύ BMI-Hb1Ac (r=0,223, p=0,007) και με τον συντελεστή συσχέτισης Spearman
μεταξύ διάρκειας νόσου – Ηb1Ac (ρ=0,334, p=0,001). Επίσης υπάρχει στατιστικά σημαντική
σχέση μεταξύ καπνίσματος και μακροαγγειακών επιπλοκών (Χ² test p=0,029 ΣΛ 2,33). Το
18,5% των ασθενών είχε MDRDGFR <60 ενώ μόλις το 9,2% γνωρίζει ότι έχει νεφροπάθεια.
Το 19,1% των ασθενών λαμβάνει ινσουλίνη. Τέλος, αν και από τους 23 ασθενείς που ανέφεραν υπογλυκαιμίες, οι 12 λαμβάνουν ινσουλίνη και οι 8 σουλφονυλουρίες, δεν κατέστη
στατιστικά σημαντική σχέση.
σΥΜΠΕρΑσΜΑΤΑ
Αξιοσημείωτο είναι ότι οι μισοί ασθενείς είναι παχύσαρκοι και η πλειοψηφία εξ αυτών
έχει υπερλιπιδαιμία και υπέρταση. Βρέθηκε ακόμη ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση
της Hb1Ac με το ΒΜΙ και τη διάρκεια νόσου, καθώς επίσης και μεταξύ καπνίσματος και
μακροαγγειακών επιπλοκών. Παρ’ όλο που 3 στους 4 ασθενείς έχει ικανοποιητική γλυκαιμική ρύθμιση, οι μισοί ασθενείς από όσους έχουν νεφροπάθεια το αγνοούν. Γι’ αυτό υπάρχει
ανάγκη για καλύτερη ευαισθητοποίηση και παρακολούθηση των ασθενών. Τέλος, χρειάζεται
η διεξαγωγή μελετών με μεγαλύτερο δείγμα ώστε να εξακριβωθεί συσχέτιση μεταξύ υπογλυκαιμιών και λήψης ινσουλίνης ή σουλφονυλουριών.
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ
ΑΛΒΟΥΜΙΝΟΥΡΙΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΔΙΑΓΝΩΣΘΕΝΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
σ. Παπαδάτος1, Α. Γραββάνη1, Γ. Φίλη2, Α. Μπουρδάκης3
1

Γ΄ Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΓΝ Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία», Αθήνα
2 ΤΕΠ Παθολογικό, ΠΓΝ Ιωαννίνων
3 Διαβητολογικό Ιατρείο, ΓΝ Τρικάλων

ΕισΑΓωΓη – σΚοΠοσ
Η παρουσία και το στάδιο αλβουμινουρίας σχετίζεται με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και
διαβητική νεφροπάθεια. Στην παρούσα αναδρομική μελέτη ασθενών με προδιαβήτη έγινε
προσπάθεια συσχέτισης του τύπου προδιαβήτη [Impaired Fasting Glucose (IFG) και
Impaired Glucose Tolerance (IGT)], των τιμών γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c),
γλυκόζης νηστείας (OGTT 0) και μεταγευματικής γλυκόζης (OGTT 120) με το στάδιο αλβουμινουρίας, όπως αυτό καθορίζεται από τον λόγο μικροαλβουμίνης/κρεατινίνης (ACR)
σε δείγμα πρωινής ούρησης καθώς επίσης και με τον ρυθμό σπειραματικής διήθησης (eGFR).
ΥλιΚο – ΜΕθοΔοσ
Μελετήθηκαν συνολικά 78 ασθενείς με προδιαβήτη, χωρίς διαγνωσμένη υπέρταση και
κατηγοριοποιήθηκαν σε 3 ομάδες ανάλογα με τον τύπο προδιαβήτη τον οποίο εμφάνιζαν.
Συγκεντρώθηκαν δεδομένα από τη δοκιμασία ανοχής στη γλυκόζη (OGTT), την HbA1c και
τον λόγο ACR που είχαν μετρηθεί και υπολογιστεί κατά τη διάγνωση. Επίσης υπολογίστηκε
ο eGFR βάσει της εξίσωσης MDRD. Για τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SPSS. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ως ποσοστά και ως
μέσες τιμές ± τυπικό σφάλμα.
ΑΠοΤΕλΕσΜΑΤΑ
Από τους 37 άνδρες και τις 41 γυναίκες (μέση ηλικία 54,95±1,16 έτη, δείκτη μάζας
σώματος 29,04±0,29 Kg/m2, μέση HbA1c 5,97±0,02), 25,6% είχαν διαγνωσθεί με IFG,
20,5% με IGT και 53,8% με IGT & IFG. Μόλις 10,2% των προδιαβητικών είχε φυσιολογικό
ACR. Συγκρίνοντας τις τρεις ομάδες των προδιαβητικών ως προς το ACR και eGFR (MDRD)
δεν βρέθηκε καμία στατιστικώς σημαντική διαφορά. Αντίθετα, βρέθηκε στατιστικά σημαντική
διαφορά ως προς την τιμή της HbA1c μεταξύ των προδιαβητικών που είχαν ταυτόχρονα IFG
και IGT και εκείνων που είχαν αποκλειστικά IFG (t=0,1519, p=0,036) είτε αποκλειστικά
IGT (t=0,2432, p=0,001). Τέλος, δεν αποδείχτηκε στατιστικώς σημαντική θετική ή αρνητική
συσχέτιση της τιμής της HbA1c με τον ACR, ούτε με τον eGFR (MDRD).
σΥΜΠΕρΑσΜΑΤΑ
Λανθάνουσα νεφρική βλάβη και αυξημένη καρδιαγγειακή νοσηρότητα βρέθηκε να συνυπάρχουν με τον προδιαβήτη. Μεγαλύτερης έκτασης προοπτικές μελέτες απαιτούνται προκειμένου να ελεγχθεί αν η ανάπτυξη νεφρικής βλάβης σε ασθενείς με προδιαβήτη σχετίζεται
με τον τύπο προδιαβήτη από τον οποίο πάσχουν.
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑΣ
θ. στρατηγού1, Ν. Βαλλιάνου1, Α. Παϊκοπούλου2, θ. Αποστόλου2,
Β. Βλασοπούλου1, Γ. ιωαννίδης1, σ. Τσαγκαράκης1
1

Ενδοκρινολογικό Τμήμα και Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
2 Νεφρολογικό Κέντρο, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

σΚοΠοσ
Σκοπός της παρούσας αναδρομικής μελέτης ήταν να προσδιοριστούν σε βάθος 15ετίας
τα ποσοστά των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και χρόνια νεφρική νόσο με eGFR
< 60ml/min/m2, που εργαστηριακά εμφάνιζαν σταθερά φυσιολογική συγκέντρωση αλβουμίνης ούρων ή μικροαλβουμινουρία καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της μελέτης.
ΥλιΚο – ΜΕθοΔοσ
Στην αναδρομική μελέτη συμπεριελήφθησαν συνολικά 106 ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και χρόνια νεφρική νόσο με eGFR < 60 ml/min/m2, άνδρες και γυναίκες, με
μέσο όρο ηλικίας 65±10 έτη, που παρακολουθήθηκαν στο ειδικό ιατρείο διαβητικής νεφροπάθειας τα τελευταία 15 χρόνια. Σε όλους τους συμμετέχοντες ασθενείς είχαν πραγματοποιηθεί τακτικοί προσδιορισμοί της συγκέντρωσης της αλβουμίνης των ούρων με νεφελομετρική
μέθοδο.
ΑΠοΤΕλΕσΜΑΤΑ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης από τους 106 συμμετέχοντες διαβητικούς ασθενείς
με χρόνια νεφρική νόσο με eGFR < 60ml/min/m2, 23 ασθενείς (ποσοστό 21,69%) εμφάνιζαν
εργαστηριακά σταθερή εικόνα μικροαλβουμινουρίας (συγκέντρωση αλβουμίνης ούρων 30300 mg/g) και μόνον 3 ασθενείς (ποσοστό 2,83%) εμφάνιζαν εργαστηριακά σταθερή εικόνα
φυσιολογικής συγκέντρωσης αλβουμίνης ούρων (<30 mg/g). Όλοι οι υπόλοιποι ασθενείς στη
διάρκεια της 15ετούς παρακολούθησης εμφάνισαν τελικά εικόνα μακροαλβουμινουρίας (συγκέντρωση αλβουμίνης ούρων> 300 mg/g).
σΥΜΠΕρΑσΜΑ
Φαίνεται ότι υπάρχει ένα μικρό ποσοστό ασθενών με διαβήτη τύπου 2 και χρόνια νεφρική νόσο με eGFR < 60 ml/min/m2 με φυσιολογικά επίπεδα αλβουμίνης ούρων ή μόνο
με μικροαλβουμινουρία.
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ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ι. Κυριαζής1, θ. λάππα2, Α. Τσαγκάρη2, Δ. στεφανή3, Ε. Καλαφάτης3,
Π. Γεωργακόπουλος3, Α. Δρόσος3, Κ. Κυρέ3, Π.-Φ. Τατάκης3,
ι. Καχριμανίδης3, Μ. λελέκης3
1

Ιατρείο Παχυσαρκίας ΓΝΑ ΚΑΤ
2 Τμήμα Διατροφής ΓΝΑ ΚΑΤ
3 Παθολογική Κλινική ΓΝΑ ΚΑΤ

ΕισΑΓωΓη
Η παχυσαρκία παγκόσμια έχει σχεδόν τριπλασιαστεί από το 1975. Η μεσογειακή διατροφή, ένας βιώσιμος και υγιής τρόπος ζωής, προωθεί την καλή υγεία και την πρόληψη των
ασθενειών καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Οι επαγγελματίες υγείας θεωρούνται πρότυπα
υγείας για τους ασθενείς και τις κοινότητές τους. Παρ’ όλα αυτά, αντιμετωπίζουν δυσκολίες
(π.χ. νυχτερινές βάρδιες, αγχωτικό εργασιακό περιβάλλον) στην τήρηση ενός υγιεινού τρόπου
ζωής, αν και γνωρίζουν τα οφέλη του.
σΚοΠοσ
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της παχυσαρκίας και της προσκόλλησης στη μεσογειακή διατροφή μεταξύ των επαγγελματιών του τομέα
της υγείας.
ΜΕθοΔοι
Πρόκειται για μια ποσοτική και συγχρονική μελέτη (n = 150). Μετά από τυχαιοποίηση καταγράφηκαν τα δεδομένα από 50 ιατρούς, 50 νοσηλευτές και 50 διοικητικούς υπαλλήλους σε
ένα δημόσιο νοσοκομείο. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη βοήθεια ενός ad-hoc ερωτηματολογίου, του Μεσογειακού Διατροφικού Δείκτη Panagiotakos et al 2004 (Mediterranean Diet
Score) και ανθρωπομετρικών μετρήσεων (σωματικού βάρους κ.λπ). Το ad-hoc ερωτηματολόγιο
συγκέντρωσε στοιχεία σχετικά με τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά του προσωπικού
(φύλο, ηλικία, εργασία, εργασιακή εμπειρία) και την παρουσία καρδιομεταβολικών νοσημάτων.
ΑΠοΤΕλΕσΜΑΤΑ
Το 6,1% των ιατρών είχε BMI χαμηλότερο από το κανονικό, το 44,9% των ιατρών και το
43,1% των διοικητικών υπαλλήλων είχαν κανονικό βάρος, σε σύγκριση με το 38,8% και το
40,8% των νοσηλευτών που ήταν υπέρβαροι και παχύσαρκοι αντίστοιχα. Η πλειονότητα των
συμμετεχόντων (79,9%) ακολουθούσε μετρίως το μεσογειακό διαιτολόγιο, το 15,4% είχε υψηλή
τήρηση και το 4,7% χαμηλή σε αυτό. Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ της τήρησης του μεσογειακού διαιτολογικού μοντέλου και τις διαφορετικές ομάδες συμμετεχόντων (p = 0,825).
Οι συμμετέχοντες με χαμηλή προσκόλληση στο μεσογειακό διαιτολόγιο παρουσίασαν υψηλότερο
μέσο ΒΜΙ (35,7kg/m2) σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες με μέτρια προσκόλληση στη μεσογειακή διατροφή (26,75 kg/m2) και αυτή η διαφορά ήταν στατιστικά σημαντική (p = 0,001).
σΥΜΠΕρΑσΜΑ
Η παρούσα μελέτη επιβεβαίωσε τη μέχρι τώρα έρευνα για την αύξηση του επιπολασμού
της παχυσαρκίας μεταξύ των νοσοκόμων. Η παρούσα μελέτη έδειξε αντίστροφη σχέση μεταξύ
της προσκόλλησης του μεσογειακού διαιτολογικού μοντέλου και της επικράτησης της πα-
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χυσαρκίας σε εργαζόμενους στον τομέα της υγείας (ιατροί, διοικητικοί υπάλληλοι και νοσηλευτές) που εργάζονται σε ένα τριτοβάθμιο δημόσιο νοσοκομείο. Λαμβάνοντας υπόψη τα
εκτεταμένα επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η μεσογειακή δίαιτα με υγιές βάρος
συσχετίζεται με καλή καρδιομεταβολική και όχι μόνο υγεία, είναι σημαντικό να υιοθετηθούν
στρατηγικές για την ενίσχυση της τήρησης της μεσογειακής διατροφής των επαγγελματιών
υγείας.
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΓΥΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
ΤΥΠΟΥ 2
Α. Παπαγιάννη, Α. Παπαζαφειροπούλου, Α. Γανωτοπούλου, Κ. Αναγνωστοπούλου,
Β. Μπαμπάλη, ι. Νάκος, σ. ηρακλειανού, Α. Μελιδώνης
Α΄ Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο»

ΕισΑΓωΓη – σΚοΠοσ
Είναι γνωστό ότι ο διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ2) επηρεάζει πολλές πλευρές της ζωής των ασθενών όπως είναι η κοινωνική ζωή και οι καθημερινές δραστηριότητες. Επιπλέον, η στήριξη
που παρέχει η οικογένεια στα άτομα με ΣΔ2 φαίνεται να κατέχει βασικό ρόλο στη διαχείριση
του ΣΔ2. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εκτιμηθεί το επίπεδο της στήριξης της οικογένειας και των επιπτώσεων του ΣΔ2 στις καθημερινές δραστηριότητες και την κοινωνική
ζωή στους ασθενείς με ΣΔ2.
ΥλιΚο – ΜΕθοΔοσ
Συμμετείχαν 250 άτομα με ΣΔ2 [150 γυναίκες, μέσης ηλικίας (±τυπική απόκλιση):
71,1±7,6 ετών, διάρκεια διαβήτη: 16,4±7,7 έτη] που προσήλθαν στο Διαβητολογικό Κέντρο
του ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο» κατά την περίοδο Ιανουάριος-Νοέμβριος 2016. Η πλειοψηφία των
συμμετεχόντων ήταν παντρεμένοι (59,6%) και είχε δευτεροβάθμια εκπαίδευση (46,8%). Το
ερωτηματολόγιο Diabetes Care Profile διεξήχθη σε όλους τους συμμετέχοντες της μελέτης.
ΑΠοΤΕλΕσΜΑΤΑ
Το 34% των ατόμων της μελέτης ανέφερε ότι είχε περισσότερη βοήθεια στη φροντίδα
για τον ΣΔ2 από τον/τη σύζυγό τους. Μάλιστα οι άνδρες δέχονται μεγαλύτερη υποστήριξη
στη διαχείριση του ΣΔ2 (34,3%) έναντι των γυναικών (23,7%)(Ρ=0,001), ενώ δεν παρατηρήθηκαν διαφορές με βάση το φύλο. Περίπου το ένα τρίτο των ασθενών είχε υποστήριξη από
την οικογένειά του: 29,8% στη διατροφική αγωγή, 19,2% στη λήψη της φαρμακευτικής αγωγής, 19,1% στη φροντίδα των ποδιών, 21,3% στη φυσική δραστηριότητα, 21,3% στον αυτοέλεγχο του σακχάρου και 26,1% στη διαχείριση των συναισθημάτων τους σχετικά με τον
ΣΔ2. Όσον αφορά τη στάση της οικογένειας έναντι του ΣΔ2: στο 55,3% των ασθενών η οικογένεια αποδέχεται αυτούς και τον ΣΔ2, ενώ το 2,1% απάντησε ότι η οικογένειά τους αισθάνεται άβολα εξαιτίας του ΣΔ2. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (74,5%) δεν θεωρεί ότι ο
ΣΔ2 τους αποτρέπει από τις καθημερινές δραστηριότητές τους, ωστόσο άτομα >65 ετών σε
μεγαλύτερο ποσοστό (58,9%) θεωρούν ότι ο ΣΔ2 αποτελεί εμπόδιο στις καθημερινές δραστηριότητές τους έναντι των ατόμων <65 ετών (43,7%) (Ρ=0,02). Το 34,0% των ασθενών δεν
θεωρεί ότι ο ΣΔ2 τους εμποδίζει από την εργασία τους, 36,1% δεν θεωρεί ότι τους εμποδίζει
να ταξιδεύουν, το 38,3% δεν θεωρεί ότι τους εμποδίζει από την κοινωνική τους ζωή. Αντίθετα, μόλις το 4,2% δεν θεωρεί ότι ο ΣΔ2 αποτελεί εμπόδιο στην ποσότητα και το είδος της
διατροφής τους. Περίπου 25% των συμμετεχόντων αντιμετώπισε ένα από τα ακόλουθα προβλήματα με τη δουλειά ή τις καθημερινές δραστηριότητές του: το 19,1% μείωσε τον χρόνο
που δαπανά για την εργασία του, 21,3% περιόρισε τις δραστηριότητές του και 19,1% είχε
δυσκολία να εκτελέσει την εργασία του. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές ως προς το φύλο, ενώ
τα άτομα <65 ετών (32,4%) φαίνεται να αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στην εργασία τους λόγω του ΣΔ2 έναντι των ατόμων >65 ετών (12,9%) (Ρ<0,001).
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σΥΜΠΕρΑσΜΑΤΑ
Το ένα τρίτο των συμμετεχόντων στη μελέτη απάντησε ότι στη διαχείριση του διαβήτη
έχει σημαντική βοήθεια από την οικογένειά του. Επίσης, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων
δεν θεώρησε ότι ο διαβήτης τους απέτρεψε από τις συνήθεις καθημερινές δραστηριότητές
τους και την κοινωνική ζωή τους.
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ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1
θ. στρατηγού, Ν. Βαλλιάνου, σ. Κουτρουμπή, Β. Βλασοπούλου,
Γ. ιωαννίδης, σ. Τσαγκαράκης
Ενδοκρινολογικό Τμήμα και Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

σΚοΠοσ
Σκοπός της αναδρομικής αυτής μελέτης ήταν η καταγραφή των ενδεχόμενων μεταβολών
των τιμών των συγκεντρώσεων ενζύμων του πλάσματος σε ασθενείς πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, που βρίσκονται υπό τακτική ιατρική παρακολούθηση.
ΥλιΚo – ΜΕθοΔοσ
Στην παρούσα μελέτη συμπεριελήφθησαν συνολικά 156 ασθενείς, άνδρες και γυναίκες,
με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, μέσο όρο ηλικίας 40±13 έτη και μέσο χρόνο παρακολούθησης 13±6 έτη. Και οι 156 επιλεγέντες ασθενείς, σε γενικές γραμμές, παρουσίαζαν ικανοποιητικού βαθμού γλυκαιμική ρύθμιση κατά το χρονικό διάστημα της παρακολούθησής τους
και δεν είχαν μεγάλες μεταβολές στο σωματικό τους βάρος. Όλοι οι συμμετέχοντες ελέγχονταν περιοδικά για τους βιοδείκτες αλκαλική φωσφατάση (ALP), αμινοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT), ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST) και γάμμα-γλουταμυλοτρανσφεράση
(γ-GT). Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν παρουσίασε κατά το χρονικό διάστημα της μελέτης εμφανώς κλινικό νόσημα που επηρεάζει τις συγκεντρώσεις των προαναφερομένων ενζύμων.
ΑΠοΤΕλΕσΜΑΤΑ
1) Τα επίπεδα της ALP μειώθηκαν κατά μέσο όρο από 107±70 mg/dL σε 76±42 mg/dL
(p=0,014). 2) Τα επίπεδα της ALΤ μειώθηκαν κατά μέσο όρο από 38±14 mg/dL σε 33±12
mg/dL (p=0,03). 3) Τα επίπεδα της AST και της γ-GT δεν παρουσίασαν κατά μέσο όρο στατιστικά σημαντική μεταβολή.
σΥΜΠΕρΑσΜΑΤΑ
Η τακτική παρακολούθηση των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 που επιτυγχάνουν ικανοποιητική γλυκαιμική ρύθμιση συνδυάζεται θετικά με πτωτική τάση των συγκεντρώσεων τουλάχιστον της ALP και της ALΤ που προσδιορίζονται στο περιφερικό αίμα. Αν
το δεδομένο αυτό συνδέεται με τυχόν βελτίωση της μη αλκοολικής λιπώδους διήθησης του
ήπατος ή της διαβητικής ηπατοσκλήρυνσης, που παρατηρείται στους ασθενείς αυτούς, μένει
να αποσαφηνισθεί με μεγαλύτερης κλίμακας μελέτες.
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ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟ
ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Μ. Μπριστιάνου, Γ. Μπέτσιος, Ε. Πρατήλας, Κ. σπανός, Μ. Κατσαούνου, λ. λαναράς
Παθολογική Κλινική – Διαβητολογικό Ιατρείο, ΓΝ Λαμίας

ΕισΑΓωΓη
Θνητότητα των ασθενών με ψυχική νόσο είναι 2-3 φορές υψηλότερη σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό και το προσδόκιμο επιβίωσης μειωμένο κατά 10-25 χρόνια.
σΚοΠοσ Τησ ΕρΓΑσιΑσ
Η αναζήτηση των κλινικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών, διαβητικών ασθενών
με ψυχική νόσο, που λόγω οξείας νόσησης νοσηλεύτηκαν στην κλινική μας από τον Ιανουάριο
του 2016 μέχρι τον Ιούνιο του 2018.
ΥλιΚο – ΜΕθοΔοσ
Από τα αρχεία της κλινικής μας, μελετήσαμε 68 διαβητικούς ασθενείς με ψυχική νόσο,
39 άνδρες (57,3%) και 29 γυναίκες (42,6%), ηλικίας 45-76 ετών. Έγινε καταγραφή των
καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου και των συνοδών νοσημάτων.
ΑΠοΤΕλΕσΜΑΤΑ
Οι ασθενείς της μελέτης μας εμφάνιζαν: κατάθλιψη το 57%, οργανικό ψυχοσύνδρομο
31%, σχιζοφρένεια και άλλες ψυχώσεις 12%.
Η διάρκεια διαβήτη ήταν 4-12 έτη και η HbA1c 7,4-12,8%. Από το σύνολο των ασθενών
υπέρβαροι ή παχύσαρκοι ήταν το 54,5% των ασθενών, ενώ 78,9% είχαν περισσότερα από
δύο συνοδά νοσήματα. Οι 56 (82,3%) είχαν αρτηριακή υπέρταση, οι 39 (57,3%) είχαν δυσλιπιδαιμία, 24 (35,2%) είχαν αυξημένα επίπεδα ουρικού οξέος και οι 46 (67,4%) ήταν καπνιστές. Ιστορικό χρόνιας κολπικής μαρμαρυγής ή επεισοδίων παροξυσμικής κολπικής
μαρμαρυγής είχαν 9 ασθενείς (13,2%). 11 ασθενείς (16,1%) είχαν ιστορικό στεφανιαίας
νόσου, 13 (19,1) είχαν ιστορικό ΑΕΕ ή Παροδικού ΑΕΕ.
Οι κυριότεροι λόγοι εισαγωγής των ασθενών αυτών ήταν: Εμπύρετα (31%) κυρίως λοιμώξεις ουροποιητικού και αναπνευστικού. 18 ασθενείς (26,4%) λόγω ΑΕΕ (3 με αιμορραγικό ΑΕΕ), 11 (16,1%) λόγω διερεύνησης αναιμίας, 8 ασθενείς (11,7%) λόγω κίρρωσηςαλκοολισμού, 7 ασθενείς (10,2%) λόγω αιμορραγίας πεπτικού, 9 ασθενείς (13,2%) λόγω
απόπειρας αυτοκτονίας, 4 ασθενείς (5,8%) με κακοήθη νοσήματα με εντόπιση στο πεπτικό
και στον πνεύμονα, 1 λόγω απορρύθμισης ΣΔ και βαριάς διαβητικής κετοξέωσης.
Η διάρκεια νοσηλείας τους ήταν από 3-14 ημέρες, 2 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν για ένα 24ωρο στη ΜΕΘ-ΜΑΦ και ένας κατέληξε λόγω ΑΕΕ.
σΥΜΠΕρΑσΜΑΤΑ
Φαίνεται και από τη μελέτη μας, η συν-νοσηρότητα διαβήτη και ψυχικής νόσου έχει δυσμενείς επιπλοκές για τη σωματική και την ψυχική υγεία των ασθενών. Μόνο με ανάλογη
έμφαση και στα δύο, διαβήτη και ψυχική νόσο, αλλά και σε όλους τους καρδιομεταβολικούς
παράγοντες, μπορεί να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα για τον ασθενή.
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ΣΤΑΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ.
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
Μ. Μπριστιάνου, Ε. Πρατήλας, Γ. Μπέτσιος, Μ. Κατσαούνου, Κ. σπανός, λ. λαναράς
Παθολογική Κλινική – Διαβητολογικό Ιατρείο, ΓΝ Λαμίας

ΕισΑΓωΓη
Ο κατάλληλος και έγκαιρος εμβολιασμός των διαβητικών ασθενών θωρακίζει την υγεία
τους από λοιμώξεις που δυνητικά θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε πολύ σοβαρές παθήσεις,
με ανάγκη πολλές φορές για νοσοκομειακή νοσηλεία και δυστυχώς, σε ορισμένες περιπτώσεις, μοιραία κατάληξη. Επιστημονικές μελέτες έδειξαν πως ο αντιγριπικός εμβολιασμός
μείωσε την ανάγκη για νοσοκομειακή νοσηλεία των διαβητικών ασθενών κατά 79% στην περίοδο έξαρσης της εποχικής γρίπης. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο εμβολιασμός κατά του πνευμονιόκοκκου είναι αναγκαίος, διότι μειώνει σημαντικά τη νοσηρότητα και θνησιμότητα των
διαβητικών ασθενών που θα νοσήσουν από την πνευμονιοκοκκική νόσο.
σΚοΠοσ
Να μελετηθεί η στάση των διαβητικών ασθενών έναντι του αντιγριπικού και αντιπνευμονιοκοκκικού εμβολιασμού και η συμβολή του θεράποντος ιατρού ως προς την ενημέρωση
του ασθενούς.
ΥλιΚο – ΜΕθοΔοσ
Τα τελευταία 2 χρόνια στο διαβητολογικό μας ιατρείο γίνεται μια εκστρατεία ενημέρωσης, σχετικά με την αναγκαιότητα των εμβολιασμών σε συνεργασία με το ιατρείο λοιμώξεων.
Μελετήσαμε 110 διαβητικούς ασθενείς (ομάδα Α΄) που προσήλθαν για εξέταση στο Διαβητολογικό Ιατρείο μας το πρώτο 6μηνο του 2016 και 136 διαβητικούς (ομάδα Β΄) που προσήλθαν για εξέταση το πρώτο 6μηνο του 2018. Η ηλικία των ασθενών ήταν από 35-82 έτη.
Όλοι οι ασθενείς κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τον εμβολιασμό κατά της γρίπης και του πνευμονιόκοκκου και στη συνέχεια έγινε και σχετική ενημέρωση.
ΑΠοΤΕλΕσΜΑΤΑ
Από την ομάδα Α΄ 64 ασθενείς (58,1%) είχαν θετική στάση απέναντι στον εμβολιασμό
κατά της γρίπης και μόνο το 20,9% κατά του πνευμονιόκοκκου.
Από την ομάδα Β΄ 115 ασθενείς (84,5%) είχαν θετική στάση απέναντι στον εμβολιασμό
κατά της γρίπης και 61 ασθενείς (44,8%) κατά του πνευμονιόκοκκου.
41 ασθενείς (37,2%) της ομάδας Α και 86 (63,2%) της ομάδας Β ανέφεραν ότι εμβολιάζονται ετησίως κατά της γρίπης, ενώ καταγράφηκαν χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού κατά
του πνευμονιόκοκκου και στις δύο ομάδες (Α΄– 15,4% και Β΄– 23,5%).
Παρατηρήθηκε ότι οι πιο ευαισθητοποιημένοι ασθενείς στον εμβολιασμό ήταν αυτοί που
είχαν ηλικία από εξήντα ετών και άνω, ασθενείς που είχαν ιστορικό πνευμονοπάθειας ή νοσηλείας για λοίμωξη αναπνευστικού, ή είχαν υποστεί κάποιο καρδιαγγειακό επεισόδιο.
σΥΜΠΕρΑσΜΑΤΑ
Φαίνεται από τη μελέτη ότι η ενημέρωση στους διαβητικούς ασθενείς έχει θετικό αποτέλεσμα, αλλά απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια για να πειστούν όλα τα άτομα που ανήκουν σε ομάδες κινδύνου για την ανάγκη εμβολιασμού.
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ
ΜΕ ΤΗ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1
Α. Κουτσοβασίλης, Α. σωτηρόπουλος, Δ. Παπαδάκη, o. οικονόμου,
Μ. Μπαμπουρδά, ι. Κουνελάκης, θ. Πέππας
Γ΄ Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», Νίκαια

ΕισΑΓωΓη – σΚοΠοσ
Η αντλία ινσουλίνης αποτελεί έναν σύγχρονο τρόπο ρύθμισης των ατόμων με Σακχαρώδη
Διαβήτη τύπου 1 (ΣΔτ1). Εξέλιξη στη ρύθμιση και στη χρήση των αντλιών ινσουλίνης αποτελεί
η χρήση λογισμικών τα οποία δημιουργούν ένα κλειστό κύκλωμα μεταξύ αντλίας και αισθητήρα μέτρησης της γλυκόζης το οποίο λειτουργεί ανεξάρτητα αυξο-μειώνοντας τη χορήγηση
ινσουλίνης. Ένα τέτοιο σύστημα είναι το OpenAps (Open Artificial Pancreas System) το
οποίο ολοκληρώνει και κλείνει το σύστημα αντλίας-αισθητήρα γλυκόζης. Σκοπός της μελέτης
η συσχέτιση ενός κλειστού ανεξάρτητου συστήματος χορήγησης ινσουλίνης, με τη χρήση του
συστήματος OpenAps, με τη γλυκαιμική ρύθμιση ατόμων με ΣΔτ1.
ΥλιΚo – ΜΕθοΔοσ
Εντάχθηκαν στη μελέτη 24 ασθενείς με ΣΔτ1 οι οποίοι έφεραν αντλία ινσουλίνης. 11
ασθενείς εντάχθηκαν σε κλειστό κύκλωμα με τη χρήση του OpenAps και 13 παρέμειναν σε
αντλία ινσουλίνης χωρίς τη χρήση του OpenAps. Έγινε καταγραφή δεικτών γλυκαιμικής
ρύθμισης (HbA1c, γλυκόζη νηστείας, προγευματικές, μεταγευματικές και προ του ύπνου
μετρήσεις γλυκόζης) πριν την έναρξη της μελέτης και στις 12±1 και 24±1 εβδομάδες. Επίσης
έγινε καταγραφή και των υπογλυκαιμικών επεισοδίων.
ΑΠοΤΕλΕσΜΑΤΑ
Τα άτομα που χρησιμοποίησαν το OpenAps παρουσίασαν μεγάλη μείωση της HbA1c
στους 3 και 6 μήνες σε σχέση με την HbA1c πριν την έναρξη της μελέτης (7,70±1,14 vs
6,85±1,17 vs 6,63±1,05, p<0,001). Δεν διαπιστώθηκε ανάλογη μείωση της ΗbΑ1c στην άλλη
ομάδα (7,78±1,12 vs 7,44±1,18 vs 7,21±1,09, p=0,058). Ανάλογα μεγάλη μείωση στη γλυκόζη νηστείας στην ομάδα του OpenAps (154,14±26,17 vs 128,33±21,41 vs 117.74±8.73,
p=0.010), ενώ στην ομάδα των αντλιών χωρίς το OpenAps η μείωση δεν ήταν στατιστικά σημαντική (p=0.112). Στατιστικά καλύτερες τιμές προγευματικά με το OpenAps (p<0,001),
μεταγευματικά (p<0.0001) και προ του ύπνου (p=0.016). Πριν την έναρξη όλοι οι συμμετέχοντες παρουσίασαν τουλάχιστον ένα επεισόδιο υπογλυκαιμίας τον τελευταίο μήνα ενώ μετά
τους 3 μήνες κανένα άτομο στην ομάδα του OpenAps δεν παρουσίασε υπογλυκαιμίες, ενώ
αυτά που δεν χρησιμοποίησαν το σύστημα συνέχισαν να παρουσιάζουν υπογλυκαιμίες.
σΥΜΠΕρΑσΜΑΤΑ
Η χρήση κλειστού κυκλώματος σε αντλία συνεχούς υποδόριας έγχυσης ινσουλίνης με
τη χρήση του OpenAps οδηγεί σε καλύτερη γλυκαιμική ρύθμιση, λιγότερες υπογλυκαιμίες
και μικρότερη ημερήσια διακύμανση της γλυκόζης σε σύγκριση με τη χρήση αντλίας ινσουλίνης χωρίς τη χρήση ανάλογου συστήματος. Σε παγκόσμιο επίπεδο η χρήση ενός τέτοιου
συστήματος εφαρμόζεται σε αρκετούς ασθενείς με σημαντική διαφοροποίηση από τη χρήση
αντλιών χωρίς τη λειτουργία ενός τέτοιου λογισμικού.
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ
ΒΑΣΕΙ ΦΥΛΟΥ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
Κ. Κοντολαιμάκη1, Γ. Τζιόμαλος2, Α. Κουτσοβασίλης3, Α. Τσάριτς1, Μ. Δασενάκη2,
Ε. Μηντζαρίδης1, Μ. σφυράκη2, Μ. σταματελάτου2
1
2
3

Κέντρο Υγείας, ΓΝ – ΚΥ Σητείας Κρήτης

Παθολογική Κλινική, ΓΝ – ΚΥ Σητείας Κρήτης

Γ΄ Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»

ΕισΑΓωΓη
Η μεσογειακού τύπου διατροφή, πλούσια σε κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, έχει
δειχθεί να μειώνει τα επίπεδα του ουρικού οξέος (UA) σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ).
Ωστόσο στη διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται και άλλοι παράγοντες να επηρεάζουν τα επίπεδά
του, όπως η ηλικία, ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), η γλυκαιμική ρύθμιση και άλλοι.
σΚοΠοσ
Να εκτιμηθεί εάν υφίστανται διαφορές μεταξύ της συσχέτισης εβδομαδιαίας λήψης
φρούτων και λαχανικών με τα επίπεδα ουρικού οξέος κατά τον διαχωρισμό βάσει φύλου σε
άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη.
ΥλιΚο – ΜΕθοΔοσ
Την περίοδο 2016-2018, μελετήθηκαν 159 άτομα (άνδρες 56%) μέσης ηλικίας
(mean±SD) (66,45±11,96) με ΣΔ που προσήλθαν διαδοχικά στο διαβητολογικό ιατρείο. Οι
ασθενείς διακρίθηκαν βάσει φύλου ως προς την εβδομαδιαία κατανάλωση φρούτων, φυλλωδών πράσινων/κραμβοειδών λαχανικών και άλλων λαχανικών (καρότα, τομάτες, πατάτες,
αρακάς κ.λπ), σε 2 ομάδες: 1) ποτέ έως και 4 ημέρες / εβδομαδιαίως και 2) από 5-7 ημέρες
/ εβδομαδιαίως. Από τη μελέτη αποκλείστηκαν ασθενείς που ελάμβαναν θεραπεία για μείωση των επιπέδων ουρικού οξέος (συγκεκριμένα φεβουξοστάτη και αλλοπουρινόλη). Για τη
στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το SPSS17. Στατιστική σημαντικότητα p<0,05.
ΑΠοΤΕλΕσΜΑΤΑ
Όσον αφορά την εβδομαδιαία κατανάλωση των φρούτων, κατόπιν διαχωρισμού βάσει
φύλου, ο μέσος όρος (mean±SD) των τιμών του ουρικού οξέος στις γυναίκες της Ομάδας 1,
είναι (4,03±1,15), σημαντικά χαμηλότερος (t= -2,33 p=0,023) σε σχέση με της Ομάδας 2
(4,89±1,33), ενώ δεν διαφαίνεται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ανδρών (t=
–0,26 p=0,8). Όσο για την εβδομαδιαία κατανάλωση των άλλων λαχανικών φαίνεται να συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο με τους άνδρες της Ομάδας 2 να έχουν σημαντικά χαμηλότερα
επίπεδα (4,70±1,56) (t= 3,12 p=0,002) έναντι της Ομάδας 1(5,73±1,34), ενώ δεν παρατηρείται διαφορά μεταξύ των γυναικών (t= 1,56 p=0,12). Όσον αφορά τα πράσινα φυλλώδη
λαχανικά δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων. Να σημειωθεί ότι δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων, όσον αφορά την
ηλικία, τον ΔΜΣ και τον γλυκαιμικό έλεγχο, πέραν της ηλικίας και του ΔΜΣ μόνον στις γυναίκες, βάσει της κατανάλωσης των φρούτων.
σΥΜΠΕρΑσΜΑΤΑ
Βάσει της μελέτης, αναδείχθηκε ότι, ενώ δεν υφίσταται διαφορά στους άνδρες μεταξύ
της εβδομαδιαίας κατανάλωσης των φρούτων και των επιπέδων του UA, υφίσταται διαφορά
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στις γυναίκες, με εκείνες που καταναλώνουν συχνότερα φρούτα εβδομαδιαίως να εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με εκείνες με τη χαμηλότερη κατανάλωση. Αντίθετα, η
αυξημένη κατανάλωση στην κατηγορία των άλλων λαχανικών φάνηκε να επηρεάζει τους άνδρες, με εκείνους που τα καταναλώνουν περισσότερο συχνά να έχουν χαμηλότερα επίπεδα,
έναντι εκείνων με τη χαμηλότερη κατανάλωση. Πέραν των λοιπών παραγόντων που δύνανται
να επηρεάσουν τα επίπεδα του ουρικού οξέος, φαίνεται και οι ορμονικές διαφορές μεταξύ
των δύο φύλων να παίζουν κάποιο ρόλο.
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Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ
ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1
Π. Γιαννουλάκη1,2, Ε. Κοτζακιουλάφη1, Ε. Καρλάφτη1, Ζ. Κοντονίνας1,
Κ. Τζιόμαλος1, Χ. Γιώτη1, σ. Χατζηπανταζή1, Α. o1, Τ. Διδάγγελος1
1

Διαβητολογικό Κέντρο, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
2

Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

ΕισΑΓωΓη – σΚοΠοσ
Η αυξημένη συχνότητα υπογλυκαιμίας στα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 (ΣΔ-Τ1)
αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην εντατικοποίηση της ινσουλινοθεραπείας και την επίτευξη
νορμογλυκαιμίας στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να ερευνήσει την επίδραση του υπογλυκαιμικού προφίλ στον γλυκαιμικό έλεγχο ασθενών με ΣΔ-Τ1.
ΥλιΚο – ΜΕθοΔολοΓιΑ
Συμμετείχαν 84 ασθενείς με ΣΔ-Τ1 (αντιδιαβητική θεραπεία: 63,1% σε εντατικοποιημένο
σχήμα υποδόριων ενέσεων ινσουλίνης, 21,4% σε αντλία ινσουλίνης και 15,5% σε αντλία ινσουλίνης και σύστημα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης), 49 γυναίκες/35 άνδρες, ηλικίας
43,4±14,5 ετών, ΔΜΣ 24,7±7,8 kg/m2, διάρκεια διαβήτη 24,5±12 έτη και HbA1C 7,55±1,35
%. Καταγράφηκαν ανθρωπομετρικές μετρήσεις, ιατρικό ιστορικό και ιστορικό υπογλυκαιμιών (συχνότητα, αντίληψη, τρόπος ανάταξης).
ΑΠοΤΕλΕσΜΑΤΑ
Το 85,7% των ασθενών δεν εμφάνισε χρόνιες επιπλοκές ενώ το 14,3% εμφάνισε. Τα
άτομα που δεν παρουσίασαν επιπλοκές είχαν σημαντικά μικρότερη διάρκεια διαβήτη καθώς
και καλύτερη γλυκαιμική ρύθμιση σε σύγκριση με εκείνα που παρουσίασαν (διάρκεια διαβήτη 23±12 έτη έναντι 30,8±10 έτη, p=0,045 και HbA1C: 7,48±1,4% έναντι 8,21±0,73%,
p=0,05). Το 66,7% των ασθενών αντιλαμβανόταν όλες τις υπογλυκαιμίες, το 19.4% δεν τις
αντιλαμβάνονταν όλες, το 5.6% δεν αντιλαμβάνονταν τις νυχτερινές υπογλυκαιμίες και το
8,3% είχε ανεπίγνωστες υπογλυκαιμίες. Η HbA1C συσχετίστηκε θετικά με την τιμή γλυκόζης
αίματος στην οποία εμφάνιζαν συμπτώματα υπογλυκαιμίας (r=0,241, p=0,038). Το 89,2%
εκδήλωνε συμπτώματα υπογλυκαιμίας σε τιμή γλυκόζης αίματος <70 mg/dl και το 10,8%
σε τιμή γλυκόζης >70 mg/dl. Τα άτομα που αντιλαμβάνονταν την υπογλυκαιμία σε επίπεδα
γλυκόζης αίματος < 70 mg/dl παρουσίασαν σημαντικά βελτιωμένη HbA1C σε σχέση με εκείνα
που αντιλαμβάνονταν την υπογλυκαιμία σε επίπεδα γλυκόζης αίματος >70 mg/dl (HbA1C:
7,4±1,15% έναντι 8,96±2,2%, p=0,002). Επιπλέον, το 19,4% δήλωσε καμία υπογλυκαιμία,
το 33,3% 1-2 επεισόδια/εβδομάδα, το 22,2% 3-4 επεισόδια/εβδομάδα, το 13,9% δήλωσε
ότι εμφανίζει τουλάχιστον μία υπογλυκαιμία σε καθημερινή βάση και το 2,8% πάνω από 2
επεισόδια σε καθημερινή βάση. Όσον αφορά τον τρόπο ανάταξης της υπογλυκαιμίας, το
14,3% χρησιμοποιούσε ταμπλέτες γλυκόζης, το 58.3% ζαχαρόνερο ή χυμό και το 27,4% κατανάλωνε κάποιο είδος γλυκίσματος. Δεν βρέθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ HbA1C, συχνότητας συμβάντων υπογλυκαιμίας και τρόπου ανάταξης υπογλυκαιμίας.
σΥΜΠΕρΑσΜΑ
Σε ασθενείς με ΣΔ-Τ1, το γλυκαιμικό επίπεδο αντίληψης της υπογλυκαιμίας συσχετίζεται με τον μεταβολικό έλεγχο ανεξάρτητα από τη συχνότητα των υπογλυκαιμικών συμβάντων
και του τρόπου ανάταξης της υπογλυκαιμίας.
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 ΜΗΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ
ΓΙΑ 18 ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1
Π. Γιαννουλάκη1,2, Τ. Διδάγγελος1, Ε. Καρλάφτη1, Ε. Κοτζακιουλάφη1,
Ζ. Κοντονίνας1, Κ. Τζιόμαλος1, Α. Χατζητόλιος1
1

Διαβητολογικό Κέντρο, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
2 Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

σΚοΠοσ
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα της αντλίας
συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης (CSII) Medtronic MiniMed 640G με αναστολή χορήγησης βασικού ρυθμού στην πρόβλεψη της υπογλυκαιμίας [Predictive Low-Glucose Management
(PLGM)] στον γλυκαιμικό έλεγχο ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 στην αρχή, στο 1ο
τρίμηνο και μετά από 18 μήνες χρήσης.
ΥλιΚο – ΜΕθοΔολοΓιΑ
Συμμετείχαν δεκατρείς ασθενείς με ΣΔΤ1 που χρησιμοποιούν το σύστημα PLGM (Minimed 640G system-Medtronic), 8 γυναίκες/5 άνδρες, ηλικίας 45,8 ±12,5 ετών και διάρκεια
χρήσης PLGM 17,5±7,4 μήνες. Καταγράφηκε η HbA1c, ανθρωπομετρικές μετρήσεις και ιατρικό ιστορικό στην αρχή, μετά από 3 μήνες και μετά από 18 μήνες χρήσης του συστήματος
PLGM. Τα δεδομένα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης (CGM) των τελευταίων 2 εβδομάδων
από κάθε χρονική περίοδο λήφθηκαν μέσω του λογισμικού Carelink Pro και Personal.
ΑΠοΤΕλΕσΜΑΤΑ
Ο γλυκαιμικός έλεγχος μετά τη χρήση του συστήματος PLGM βελτιώθηκε σημαντικά από
την αρχή συγκριτικά με τους 3 μήνες και τους 18 μήνες χρήσης (HbA1c 7,2±0,7% vs 6,6±0,5
vs 6,77±0,5, p=0,006). Σημαντική ήταν η βελτίωση στο 3μηνο σε σχέση με την αρχή (HbA1c
6,7±0,5 vs 7,2±0,7, p=0,046). Δεν υπήρχε σημαντική διαφορά στον γλυκαιμικό έλεγχο μεταξύ 3 και 18 μηνών χρήσης. Δεν υπήρχε σημαντική διαφορά στον χρόνο <70 mg/dl
(min/day), στα υπογλυκαιμικά επεισόδια και στην AUC <70 mg/dl (επιφάνεια κάτω από
την καμπύλη) συγκρινόμενα στην αρχή με 3 και 18 μήνες χρήσης. Υπήρχε σημαντική μείωση
του χρόνου >180 mg/dl (min/day) μεταξύ αρχής και μετά από 18 μήνες χρήσης
(3.281,3±2.175,9 vs 1.891,6±555,7, p=0,037). Τα υπεργλυκαιμικά επεισόδια μειώθηκαν
μετά από 18 μήνες συγκρινόμενα με την αρχή [διάμεσος 28,5, ενδοτεταρτημοριακό εύρος
(IQR) 14 vs διάμεσος 39,5, IQR 19, p=0,045].
σΥΜΠΕρΑσΜΑ
Οι ασθενείς με ΣΔΤ1 που χρησιμοποιούν αντλία ινσουλίνης με σύστημα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης και αναστολή στην πρόβλεψη της υπογλυκαιμίας βελτίωσαν για 18 μήνες
τον γλυκαιμικό τους έλεγχο λόγω της μείωσης των υπεργλυκαιμικών διακυμάνσεων. Ο γλυκαιμικός έλεγχος βελτιώθηκε μετά από 3 μήνες χρήσης και η βελτίωση παρέμεινε μέχρι και
τους 18 μήνες παρακολούθησης.
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ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2
Δ. Ανυφαντάκης1, Α. Ανυφαντάκης2
1

2

Κέντρο Υγείας Κισσάμου Χανίων
Ενδοκρινολογική Κλινική, ΓΝ Ηρακλείου Βενιζέλειο, Ηράκλειο

σΚοΠοσ
Ο Σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ συσχετίζεται με μακροχρόνιες επιπλοκές και με μειωμένο προσδόκιμο επιβίωσης. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίπτωσης μικρο- και μακρο-αγγειακών επιπλοκών σε δείγμα διαβητικών ασθενών που
απευθύνθηκαν σε δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
ΥλιΚο – ΜΕθοΔοσ
O πληθυσμός-στόχος της μελέτης ήταν 98 ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ (51
άνδρες και 47 γυναίκες) που εξετάζονταν σε τακτικό ιατρείο του Κέντρου Υγείας Κισσάμου
Χανίων από τον Ιανουάριο του 2018 ώς τον Ιούλιο του 2018. Καταγράφηκαν δημογραφικά
χαρακτηριστικά, οι καπνιστικές συνήθειες, η γλυκαιμική ρύθμιση με βάση τη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c) και η παρουσία μικρο- και μακρο-αγγειακών επιπλοκών. Για
τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το πακέτο SPSS v 20.
ΑΠοΤΕλΕσΜΑΤΑ
Η μέση ηλικία του υπό μελέτη πληθυσμού ήταν 64,4±5,9 έτη. Η μέση τιμή της HbA1c
ήταν 7,5±0,93%. Από το μελετηθέν δείγμα μια χρόνια επιπλοκή ανευρέθηκε σε 51 διαβητικούς (52%). Στεφανιαία νόσος είχε εκδηλωθεί σε 30 ασθενείς (30,6%), διαβητική νεφροπάθεια σε 4 ασθενείς (4,1%), διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια σε 9 ασθενείς (9,2%),
διαβητική νευροπάθεια σε 5 ασθενείς (5,1%) και διαβητικό πόδι σε 3 (3,1%). Από τη στατιστική ανάλυση φάνηκε ότι η παρουσία των επιπλοκών συσχετίστηκε με διάρκεια του ΣΔ ,την
τιμή της HbA1c, το κάπνισμα και την ηλικία (p<0,01).
σΥΜΠΕρΑσΜΑΤΑ
Η παρουσία χρόνιων επιπλοκών στο δείγμα αυτό των διαβητικών ασθενών ήταν υψηλή.
Το κάπνισμα, η διάρκεια της νόσου, η ανεπαρκής γλυκαιμική ρύθμιση αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για αυτά τα ευρήματα. Υπογραμμίζεται η ανάγκη έγκαιρων παρεμβάσεων και μόνιμης παρακολούθησης στο πλαίσιο της ΠΦΥ μαζί με μια επαρκή
διεπιστημονική συνεργασία με τις δομές της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΛΙΡΑΓΛΟΥΤΙΔΗΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΜΗ ΕΠΑΡΚΩΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ Η/ΚΑΙ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ
θ. στρατηγού, Β. Βλασοπούλου, Γ. ιωαννίδης, σ. Τσαγκαράκης
Ενδοκρινολογικό Τμήμα και Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

ΕισΑΓωΓη – σΚοΠοσ
Τα τελευταία έτη, στη θεραπευτική φαρέτρα του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2, έχουν
προστεθεί τα ανάλογα GLP-1. Σκοπός της παρούσας προοπτικής μελέτης ήταν η καταγραφή
της ενδεχόμενης αποτελεσματικότητας της χορήγησης λιραγλουτίδης (ανάλογο GLP-1) τόσο
στη γλυκαιμική ρύθμιση όσο και στη ρύθμιση του σωματικού βάρους αλλά και των συγκεντρώσεων των βασικών λιπιδαιμικών βιοδεικτών, σε διαβητικούς ασθενείς μη επαρκώς ρυθμιζόμενους με αντιδιαβητικά δισκία ή/και ινσουλίνη.
ΥλιΚο – ΜΕθοΔοι
Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 38 ασθενείς (28 άνδρες και 10 γυναίκες) ηλικίας 44-79
ετών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 οι οποίοι ελάμβαναν αντιδιαβητική φαρμακευτική
αγωγή με μετφορμίνη και αναστολείς DPP4 ή αναστολείς SGLT2 ή/και βασική ινσουλίνη
καθώς και τιτλοποιημένη υπολιπιδαιμική φαρμακευτική αγωγή με στατίνη και οι οποίοι εμφάνιζαν ανεπαρκή γλυκαιμική ρύθμιση. Στους ασθενείς πραγματοποιήθηκε διακοπή των
αντιδιαβητικών δισκίων εκτός της μετφορμίνης και χορηγήθηκε λιραγλουτίδη με σταδιακή
τιτλοποίηση της δόσης στο μέγιστο1,8 mg άπαξ ημερησίως. Στους ασθενείς που ελάμβαναν
ινσουλίνη, αυτή διατηρήθηκε με την ίδια τιτλοποίηση. Παρακολουθήθηκε το σωματικό βάρος
καθώς και οι τιμές αιματολογικών βιοχημικών παραμέτρων.
ΑΠοΤΕλΕσΜΑΤΑ
Μετά από 14±2 μήνες παρακολούθησης στο εξωτερικό διαβητολογικό ιατρείο, οι ασθενείς εμφάνισαν μείωση της HbA1c από 8,9±1,5% σε 7,3±0,6% (p<0,001). Παράλληλα διαπιστώθηκε σημαντική ελάττωση του σωματικού τους βάρους από 97,1±18,1 Κg σε 94,1±16,7
Κg (p<0,001), μείωση των συγκεντρώσεων της LDL από 120±35 mg/dl σε 105±27 mg/dl
(p<0,001) καθώς και των τιμών των TGL από 100±38 mg/dl σε 85±26 mg/dl (p<0,001).
Στις συγκεντρώσεις της ΤCHOL και της HDL δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μεταβολή.
σΥΜΠΕρΑσΜΑΤΑ
Η χορήγηση της λιραγλουτίδης (ανάλογο GLP-1) σε ενήλικες πάσχοντες από σακχαρώδη
διαβήτη τύπου 2, βελτίωσε σημαντικά όχι μόνο τη γλυκαιμική τους ρύθμιση αλλά είχε και
σημαντικό όφελος στη μείωση του σωματικού βάρους καθώς και στη βελτίωση του λιπιδαιμικού τους προφίλ.
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STEP DOWN THERAPY – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΣΧΗΜΑΤΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΜΕ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ LIRAGLUTIDE / DEGLUDEC –
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Π. Πολιτάκης1, Ν. Μιχαλάκης2, Μ. Γυρνά3, Π. Τσαπόγας4
1

ΠΙ Καστελλάνων Μέσης Κέρκυρας & Διαβητολογικό Ιατρείο, ΓΝ Κέρκυρας
2 ΚΥ Αγ. Μάρκου Κέρκυρας & Διαβητολογικό Ιατρείο, Γ.Ν Κέρκυρας
3 Διαβητολογικό Ιατρείο, ΓΝ Κέρκυρας
4 Κέντρο Μεταβολισμού και Διαβήτη, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, Αθήνα

ΕισΑΓωΓη – σΚοΠοσ
Η μελέτη της δυνατότητας μετάβασης ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, που
λαμβάνουν αγωγή με μείγματα ινσουλίνης (2 ή 3 φορές ημερησίως), σε μια ένεση έτοιμου
συνδυασμού degludec-liraglutide.
ΥλιΚο – ΜΕθοΔοι
Μελετήθηκαν αναδρομικά 15 διαβητικοί ασθενείς, 8 άνδρες και 7 γυναίκες, με μέση
ηλικία 68 έτη (από 55 έως 78 ετών) και μέση διάρκεια διαβήτη 17,1 έτη (από 3 έως 28 έτη).
Εξετάστηκαν μετά πάροδο εξαμήνου, ως προς τις μονάδες degludec-liraglutide σε σχέση με
τις μονάδες ινσουλίνης που χρειάστηκαν, τις μεταβολές στη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη
(HbA1c), στο σωματικό βάρος και στις αναφερόμενες υπογλυκαιμίες.
ΑΠοΤΕλΕσΜΑΤΑ
Από τους 15 ασθενείς της μελέτης διέκοψαν οι δύο, ο ένας λόγω αναφερόμενων παρενεργειών (ναυτία, έμετοι) και η μία λόγω αναφερόμενης κακής ρύθμισης. Στους υπόλοιπους
13 ασθενείς διαπιστώθηκε μια μέση μείωση 44,8% (από 17%-70%) στις απαιτούμενες μονάδες degludec-liraglutide (36,9 κατά μέσο όρο) σε σχέση με τις συνολικές ημερήσιες μονάδες μείγματος ινσουλίνης (71,9 κατά μέσο όρο). Επίσης διαπιστώθηκε μέση μείωση στις
τιμές HbA1c κατά 0,51% (από 7,93% σε 7,42%) με επιμέρους μεταβολές από +0,1% έως
–1,9%. Σημαντική ήταν η μείωση στις αναφερόμενες υπογλυκαιμίες από 2,4 κατά μέσο όρο
μηνιαίως (μία ασθενής χρειάστηκε να νοσηλευτεί δύο φορές) σε 0 (κανείς ασθενής δεν ανέφερε υπογλυκαιμίες). Η μέση απώλεια βάρους ήταν 6% ή 6,6 κιλά (από 109,8 σε 103,2 κιλά
κατά μέσο όρο) με όλους τους ασθενείς να χάνουν από 2 έως 15 κιλά.
σΥΜΠΕρΑσΜΑΤΑ
Η μετάβαση επιλεγμένων διαβητικών ασθενών από μείγματα ινσουλίνης σε συνδυασμό
degludec-liraglutide μπορεί να προσφέρει καλύτερη ρύθμιση, απώλεια βάρους και σημαντικά λιγότερες υπογλυκαιμίες. Περισσότερες πολυκεντρικές μελέτες απαιτούνται για την
ουσιαστική τεκμηρίωση των παραπάνω συμπερασμάτων.

186

Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά 31, 3

29
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΤΟΥΛΑΓΛΟΥΤΙΔΗΣ
ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΥΠΟ ΑΓΩΓΗ
ΜΕ ΛΙΡΑΓΛΟΥΤΙΔΗ
Α. Κουτσοβασίλης, Α. σωτηρόπουλος, Δ. Παπαδάκη, Α. Αντωνίου, Β. Κορδίνας,
Δ. Παναγιώτου, θ. Πέππας
Γ΄ Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»

ΕισΑΓωΓη – σΚοΠοσ
Η Λιραγλουτίδη και η Ντουλαγλουτίδη είναι αγωνιστές του GLP-1 μακράς δράσης με
την Ντουλαγλουτίδη να χορηγείται μια φορά την εβδομάδα ενώ η Λιραγλουτίδη μια φορά
την ημέρα. Σκοπός της μελέτης η διερεύνηση ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών
της Ντουλαγλουτίδης σε ασθενείς οι οποίοι ελάμβαναν Λιραγλουτίδη ανεξάρτητα από τη γλυκαιμική τους ρύθμιση.
ΥλιΚο – ΜΕθοΔοι
Εντάχθηκαν στη μελέτη 124 ασθενείς υπό αγωγή με Λιραγλουτίδη (96% σε Λιραγλουτίδη
1,2 mg) οι οποίοι μετατάχθηκαν σε Ντουλαγλουτίδη 1,5 mg μια φορά την εβδομάδα. Οι
ασθενείς ελάμβαναν την ίδια θεραπεία πριν τη μετάταξή τους για τουλάχιστον 6 μήνες. Μετάταξη σε Ντουλαγλουτίδη έγινε σε ασθενείς με HbA1c <7% (Oμάδα Α) όσο και για ασθενείς
με HbA1c >7% (Ομάδα Β). Έγινε καταγραφή παραμέτρων γλυκαιμικής ρύθμισης [HbA1c,
γλυκόζη πλάσματος νηστείας (Fasting Blood Glucose –FBG)], καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου [σωματικό βάρος, περίμετρος μέσης, αρτηριακή πίεση (ΑΠ) και λιπιδαιμικό
προφίλ] καθώς και ικανοποίησης από τη θεραπεία με το ερωτηματολόγιο Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire (DTSQ). Ο χρόνος παρακολούθησης ήταν 24±2 εβδομάδες
με αξιολόγηση των παραμέτρων και στις 12±1 εβδομάδα.
ΑΠοΤΕλΕσΜΑΤιΚοΤηΤΑ
Η ηλικία των ασθενών ήταν 57,65±7,43 έτη, χωρίς διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων
(p=0,448) και η διάρκεια του ΣΔτ2 ήταν 10,42±4,27 έτη χωρίς διαφορά μεταξύ των ομάδων
(p=0,238). Διαπιστώθηκε μείωση της HbA1c στην Ομάδα Β από την αρχή της μελέτης, στους
3 και 6 μήνες παρακολούθησης (7,78±0,93 vs 7,26±1,09 vs 7,05±0,93, p=0,001). Μείωση
παρατηρήθηκε και στην Ομάδα Α στις ανάλογες χρονικές στιγμές (6,52±0,82 vs 6,33±0,96
vs 6,05±0,77, p=0,014). Το σωματικό βάρος μειώθηκε στην Ομάδα Β (112,26 ±18,15 vs
109,76±22,67 vs 106,86±19,78, p=0,048) με την Ομάδα Α να μην παρουσιάζει στατιστικά
σημαντική διαφορά στη μείωση του βάρους (98,39±18,15 vs 95,54±21,18 vs 94,76±20,66,
p=0,155). Δεν διαπιστώθηκε μεταβολή της ΑΠ στην Ομάδα Α (p=0,435) και στην Ομάδα Β
(p=0,631). Βελτίωση στην ικανοποίησης από τη θεραπεία με το ερωτηματολόγιο DTSQ διαπιστώθηκε τόσο στην Ομάδα Α (p=0,038) όσο και στην Ομάδα Β (p=0,022).
σΥΜΠΕρΑσΜΑΤΑ
Η μετάταξη των ασθενών από λιραγλουτίδη στη δόση των 1,2 mg σε Ντουλαγλουτίδη
1.5 mg οδηγεί σε σημαντική μείωση της HbA1c ακόμα και σε ασθενείς με HbA1c <7% και
σημαντική βελτίωση του σωματικού βάρους σε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν επιτύχει γλυκαιμική ρύθμιση. Η ικανοποίηση από τη θεραπεία είναι μεγαλύτερη στους ασθενείς με Ντουλαγλουτίδη.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΤΟΥΛΑΓΛΟΥΤΙΔΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΉ ΡΥΘΜΙΣΗ,
ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2
Α, σωτηρόπουλος, Α. Κουτσοβασίλης, Α. Αντωνίου, Μ. Παππά,
Δ. Παπαδάκη, θ. Πέππας
Γ΄ Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»

ΕισΑΓωΓη – σΚοΠοσ
Η Ντουλαγλουτίδη είναι ο νεότερος σε κυκλοφορία GLP-1 αγωνιστής μακράς δράσης ο
οποίος συνδυάζει τα γνωστά χαρακτηριστικά των GLP-1 αγωνιστών με τη δυνατότητα εβδομαδιαίας χορήγησης, Σκοπός της μελέτης η διερεύνηση της επίδρασης της Ντουλαγλουτίδης
στη γλυκαιμική ρύθμιση, καρδιομεταβολικούς παράγοντες κινδύνου καθώς και την ικανοποίηση από τη θεραπεία ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2).
ΥλιΚo – ΜΕθοΔοσ
Εντάχθηκαν στη μελέτη 175 ασθενείς με ΣΔτ2 ηλικίας 65 ετών (65% άνδρες) οι οποίοι
δεν είχαν ικανοποιητικό γλυκαιμικό έλεγχο (HbA1c >7%). Έγινε καταγραφή δεικτών γλυκαιμικής ρύθμισης (γλυκόζη νηστείας, HbA1c και μέση τιμή των μεταγευματικών τιμών),
μέτρηση της Αρτηριακής Πίεσης και σωματομετρικών παραγόντων (σωματικό βάρος και περίμετρος μέσης). Επίσης μελετήθηκε η ικανοποίηση από τη θεραπεία με τη χρήση της Ντουλαγλουτίδης (Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire – DTSQ). Έγινε καταμέτρηση
των χαρακτηριστικών αυτών κατά την ένταξη στη μελέτη στις 12±1 και στις 24±2 εβδομάδες
(μέχρι τώρα τις 24 εβδομάδες έχουν ολοκληρώσει 102 ασθενείς).
ΑΠοΤΕλΕσΜΑΤΑ
Οι ασθενείς που εντάχθηκαν στη μελέτη ήταν ηλικίας 58,06 ±9,18 έτη με διάρκεια διαβήτη 9,83±4,88 έτη. Πριν την ένταξή τους στη μελέτη ινσουλίνη ελάμβανε το 28% των ασθενών, DPP4i το 48,5%, SGLT-2 το 31,3% και σουλφονυλουρίες το 15,9%. Όλοι οι ασθενείς
ελάμβαναν μετφορμίνη. Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση της HbA1c από την
έναρξη της μελέτης (7,74±1,32) στους 3 μήνες (7,08±0,91) και στους 6 μήνες παρακολούθησης (6,15±1,73, p<0,0001). Βελτίωση και στο σωματικό βάρος από την ένταξη
(99,27±16,12) στους 3 (94,80±15,32) και 6 μήνες παρακολούθησης (91,60±10,33,
p=0,001). Διαπιστώθηκε βελτίωση στη γλυκόζη νηστείας (p=0,001) καθώς και στις μεταγευματικές τιμές γλυκόζης (p<0,001). Μειώθηκε η περίμετρος μέσης κατά τη διάρκεια παρακολούθησης (114,5±22,6, 105,4±19,8, 99,3±23,8, p=0,001). Υψηλή η γενική ικανοποίηση
από τη θεραπεία. Διαπιστώθηκε σημαντική βελτίωση στην ικανοποίηση από τη θεραπεία των
ασθενών οι οποίοι ελάμβαναν ήδη άλλη ενέσιμη αγωγή (p=0,028) όπως επίσης και σε αυτούς
που ελάμβαναν αγωγή μόνο με δισκία (p=0,036).
σΥΜΠΕρΑσΜΑΤΑ
Η χρήση της Ντουλαγλουτίδης οδήγησε σε μείωση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης,
μείωση του σωματικού βάρους και της περιμέτρου μέσης στους ασθενείς της μελέτης. Η επίδρασή της στα σωματομετρικά χαρακτηριστικά και στον γλυκαιμικό έλεγχο παρουσιάζεται ήδη
από τους πρώτους τρεις μήνες χορήγησης και βελτιώνεται έως το τέλος των έξι μηνών, ενώ
πολύ σημαντική είναι και η ικανοποίηση την οποία έχουν οι ασθενείς από την αγωγή τους.
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
Κ. Κοντολαιμάκη1, Γ. Τζιόμαλος2, Μ. Δασενάκη2, Α. Τσάριτς1, Ε. Μηντζαρίδης1,
Μ. σφυράκη2, Μ. Ζουμάκη2, Μ. σταματελάτου2
1
2

Κέντρο Υγείας, ΓΝ – ΚΥ Σητείας

Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Ιατρείο, ΓΝ – ΚΥ Σητείας

ΕισΑΓωΓη
Υφίσταται διχογνωμία στη διεθνή βιβλιογραφία, κατά πόσον η κατανάλωση φρούτων και
λαχανικών δύναται να επηρεάσει τον μεταβολικό έλεγχο του σακχάρου. Σε πολλές μελέτες
έχει εξεταστεί η επίδραση της διατροφής πλούσιας σε φρούτα και λαχανικά στα επίπεδα της
γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c), με αντικρουόμενα συχνά αποτελέσματα.
σΚοΠοσ
Να εξεταστεί η επίδραση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα επίπεδα της
HbA1c, ως δείκτη γλυκαιμικού ελέγχου σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη.
ΥλιΚο – ΜΕθοΔοσ
Την περίοδο 2016-2018 μελετήθηκαν 172 άτομα (άνδρες 54,7%), μέσης ηλικίας
(66,24±12,65) με ΣΔ1 (6,9%) και ΣΔ2 (93,1%) που προσήλθαν στο διαβητολογικό ιατρείο.
Οι ασθενείς διακρίθηκαν ως προς την εβδομαδιαία κατανάλωση φρούτων, φυλλωδών πράσινων λαχανικών/κραμβοειδών και άλλων λαχανικών (καρότα, τομάτες, πατάτες, αρακάς
κ.λπ.), σε 5 ομάδες: 1) ποτέ, σπάνια, 2) μια φορά εβδομαδιαίως, 3) 2-4 φορές εβδομαδιαίως,
4) 5-6 φορές εβδομαδιαίως, 5) καθημερινά. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το
SPSS23. Στατιστική σημαντικότητα p<0,05.
ΑΠοΤΕλΕσΜΑΤΑ
Με τη μέθοδο της πολλαπλής παλινδρόμησης βρέθηκε πως στατιστικά σημαντική επίδραση
στη διακύμανση των τιμών της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης έχει τόσο η κατανάλωση φρούτων (beta= –0,157, CI –0,338, –0,009, p=0,039), όσο και η κατανάλωση άλλων λαχανικών
(beta= 0,169, CI 0,028, 0,439, p=0,026), ενώ η κατανάλωση πράσινων φυλλωδών/κραμβοειδών λαχανικών φάνηκε να μην την επηρεάζει (beta= 0,055, CI –0,117, 0,251, p=0,471).
σΥΜΠΕρΑσΜΑΤΑ
Βάσει των δεδομένων της μελέτης, η αυξημένη κατανάλωση φρούτων εμφανίζεται να
έχει ευνοϊκή επίδραση μειώνοντας την τιμή της HbA1c. Η κατανάλωση πράσινων φυλλωδών/κραμβοειδών λαχανικών φαίνεται να έχει ουδέτερη επίδραση, ενώ η αυξημένη βρώση
άλλων λαχανικών συνδέεται με αρνητική επίδραση, επιδεινώνοντας τον γλυκαιμικό έλεγχο.
Αυτό πιθανά να οφείλεται στο γεγονός πως στην κατηγορία των άλλων λαχανικών περιλαμβάνονται ο αρακάς και η πατάτα, τρόφιμα με αποδεδειγμένα υψηλό γλυκαιμικό δείκτη. Στον
υπό εξέταση διαβητικό πληθυσμό φάνηκε η υψηλή κατανάλωση φρούτων και ο μετριασμός
των προϊόντων της κατηγορίας των άλλων λαχανικών να έχει ευεργετική επίδραση στην επίτευξη γλυκαιμικού ελέγχου. Τα ευρήματα αυτά χρήζουν περαιτέρω και πιο στοχευμένης διερεύνησης πιθανά μέσω ερωτηματολογίων συχνότητας (FFQ’s) με εστίαση σε συγκεκριμένα
φρούτα και λαχανικά.
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΑΚΕΤΥΛΟΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ,
ΑΤΟΡΒΑΣΤΑΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΡΑΜΙΠΡΙΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ
ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2
Α. Κουτσοβασίλης, Α. σωτηρόπουλος, Δ. Παπαδάκη, Α. Γκουγκούτση,
ουρ. Αποστόλου, σ. Μπούσμπουλας, θ. Πέππας
Γ΄ Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»

ΕισΑΓωΓη – σΚοΠοσ
Η αντιμετώπιση των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2) περιλαμβάνει εκτός
από τη γλυκαιμική ρύθμιση και την αντιμετώπιση όλων των παραγόντων κινδύνου. Ειδικά
σε άτομα με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο απαιτείται και η δευτερογενής πρόληψη,
γεγονός που οδηγεί σε καταστάσεις πολυφαρμακίας. Σκοπός της μελέτης η διερεύνηση της
επίδρασης του έτοιμου συνδυασμού ακετυλοσαλικυλικού οξέος/ατορβαστατίνης/ραμιπρίλης
στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και στο λιπιδαιμικό προφίλ ατόμων με ΣΔτ2.
ΥλιΚo – ΜΕθοΔοσ
Εντάχθηκαν στη μελέτη 122 ασθενείς με ΣΔτ2 ηλικίας 65,5±9,6. 58 ασθενείς ελάμβαναν
στατίνη α-ΜΕΑ ή ΑΤ-ΙΙ και ακετυλοσαλικυλικό οξύ και έγινε μετάταξή τους στον έτοιμο συνδυασμό (Ομάδα Α) και 64 ασθενείς οι οποίοι ελάμβαναν διπλή αγωγή και έγινε προσθήκη
κάποιου από τους τρεις θεραπευτικούς παράγοντες (Ομάδα Β). Μετά από τρεις και έξι μήνες
αξιολογήθηκαν ο γλυκαιμικός έλεγχος (HbA1c), η μέση αρτηριακή πίεση σε κατ’ οίκον μετρήσεις, το λιπιδαιμικό προφίλ και η συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία (μέσω του
ερωτηματολογίου Morisky 8-Item Medication Adherence Questionnaire).
ΑΠοΤΕλΕσΜΑΤΑ
Δεν υπήρξε διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ομάδων στην αρχή της μελέτης για την ηλικία
(65,9±8,7 vs 64,87±11,8 έτη, p=0,619), την HbA1c (p=0,235), τη διάρκεια του διαβήτη
(p=0,212), το σωματικό βάρος (p=0,634), την αρτηριακή πίεση (p=0,338) και την LDL-c
(p=0,287). Διαπιστώθηκε βελτίωση της συμμόρφωσης για την Ομάδα Α της μελέτης στους 3
και 6 μήνες (5,13±0,99 vs 7,11±1,18 vs 7,15±1,06, p=0,028) και επιδείνωση στην Ομάδα
Β (6,86±1,16 vs 6,71±1,08 vs 6,10±0,98, p=0,122). Διαπιστώθηκε αριθμητική βελτίωση στη
μέση τιμή της ΑΠ στο τέλος της μελέτης για τη συστολική αρτηριακή πίεση (134±12 vs
131±14, p=0,332) και σημαντική βελτίωση στην LDL-c (93,78±18,67 vs 81,35±13,89,
p=0,031). Δεν διαπιστώθηκε ουσιαστική διαφορά στις τιμές της ΑΠ (p=0,467) και της LDLc για την Ομάδα Β (p=0,224).
σΥΜΠΕρΑσΜΑΤΑ
Η χρήση του έτοιμου συνδυασμού ακετυλοσαλικυλικού οξέος, ατορβαστατίνης και ραμιπρίλης σε ασθενείς με ΣΔτ2 οδήγησε σε ρύθμιση ως προς τις τιμές των λιπιδίων και της
αρτηριακής πίεσης την πλειονότητα των ασθενών της μελέτης. Σημαντική βελτίωση της συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή σε άτομα τα οποία ελάμβαναν ανάλογη αγωγή και έγινε
μετάταξή τους στον συγκεκριμένο έτοιμο συνδυασμό, ενώ η προσθήκη ακόμα ενός δισκίου
σε ασθενείς με χαρακτηριστικά πολυφαρμακίας οδηγεί σε επιδείνωση της συμμόρφωσης και
της ρύθμισης των ασθενών αυτών.
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ΣΟΒΑΡΗ ΕΥΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ
ΠΟΥ ΕΛΑΜΒΑΝΕ ΕΜΠΑΓΛΙΦΛΟΖΙΝΗ
Μ. Τρίτζαλη, Α. Γεωργαλή, σ. ιορδανίδης, ρ. Γιαννάς, Γ. Γιαννικόπουλος
Παθολογική Κλινική ΓΝ Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο», Σύρος

ΕισΑΓωΓη – σΚοΠοσ
Η εμπαγλιφλοζίνη είναι εκλεκτικός αναστολέας του συμμεταφορέα νατρίου και γλυκόζης υπότυπος 2 (SGLT2) κι έχει λάβει έγκριση για τη θεραπεία ενηλίκων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ2). Ωστόσο, έχει συσχετισθεί με την εκδήλωση ευγλυκαιμικής διαβητικής
κετοξέωσης. Παρουσιάζουμε την εμφάνιση σοβαρής ευγλυκαιμικής διαβητικής κετοξέωσης,
σε ασθενή υπό θεραπεία με εμπαγλιφλοζίνη.
ΥλιΚo – ΜΕθοΔοσ
Ασθενής 67 ετών με ΣΔ2 υπό εμπαγλιφλοζίνη 10 mg 1x1 και μετφορμίνη/βιλνταγλιπτίνη
50/1.000 mg 1x2, με εμπύρετο έως 38,7°C από 24ώρου και συνοδό βήχα. Έλαβε οσελταμιβίρη λόγω νοσηλείας της συζύγου του σε μονάδα εντατικής συνεπεία λοίμωξης από τον ιό
της γρίπης. Ο ασθενής εμφάνισε την επομένη ημέρα διαταραχή του επιπέδου συνείδησης
και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στο τμήμα επειγόντων ήταν συγχυτικός, ταχυπνοϊκός, ΑΠ
95/65 mmHg, σφύξεις 95/λεπτό, Θ 36,8°C, GCS 14, χωρίς μηνιγγικά σημεία ή εξάνθημα.
Ακροαστικώς χωρίς επιπρόσθετους ήχους. Υπολογιστική τομογραφία εγκεφάλου-θώρακοςκοιλίας ήταν χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα. Από τον εργαστηριακό έλεγχο, σάκχαρο 239 mg/dl,
ουρία 60 mg/dl, κρεατινίνη 1,2 mg/dl (d2 0,8 mg/dL), λευκά αιμοσφαίρια 8.700 u/L, pH
6,98, pCO2 10 mmHg, pO2 145 mmHg, HCO3 2,6 mmol/L, χάσμα ανιόντων 33 mmol/L,
γαλακτικά 2,5 mmol/L και κετόνες 4,4 mmol/L (φ.τ. <0,1 mmol/L). Αντιμετωπίσθηκε ως
διαβητική κετοξέωση με χορήγηση υγρών, διττανθρακικών και στάγδην έγχυση ινσουλίνης.
Kατά το πρώτο 24ωρο παρέμεινε επίμονα ευγλυκαιμικός (σάκχαρο 94-182 mg/dL) διατηρώντας το χάσμα ανιόντων. Μετά την αρχική χορήγηση N/S 0,9%, ο ασθενής έλαβε D/W
5% παράλληλα με στάγδην έγχυση ινσουλίνης μέχρι την τελική έξοδο από την κετοξέωση
μετά από 32 ώρες, οπότε και ετέθη σε σχήμα ινσουλινοθεραπείας basal-bolus. Ο ασθενής
παρέμεινε απύρετος καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του. Καλλιέργειες αίματος, ουρών
και φαρυγγικού επιχρίσματος για τον ιό της γρίπης Α & Β, απέβησαν αρνητικές.
ΑΠοΤΕλΕσΜΑΤΑ
H ευγλυκαιμική διαβητική κετοξέωση αποτελεί σπάνια επιπλοκή της θεραπείας με αναστολείς SGLT2 (<0,1%). Το 2017 το FDA ανέφερε 46 περιπτώσεις κετοξέωσης με εμπαγλιφλοζίνη, 16 από τις οποίες αφορούσαν ασθενείς που δεν ελάμβαναν ινσουλίνη. Η προκαλούμενη
γλυκοζουρία οδηγεί σε μειωμένα επίπεδα γλυκόζης αίματος και μειωμένα επίπεδα ινσουλίνης,
που σε συνδυασμό με την αύξηση παραγωγής γλυκαγόνης από διέγερση υποδοχέων SGLT2
στα α-κύτταρα του παγκρέατος, οδηγεί στην αυξημένη παραγωγή κετονικών σωμάτων. Επιπρόσθετα στην εμφάνιση κετοξέωσης συμβάλλει κι η αυξημένη επαναρρόφηση κετονικών σωμάτων στον νεφρό από τη δράση των SGLT2. Προδιαθεσικοί παράγοντες είναι η αφυδάτωση,
η παρατεταμένη νηστεία, η κατανάλωση οινοπνεύματος και οι περίοδοι οξείας νόσησης.
σΥΜΠΕρΑσΜΑΤΑ
Είναι σημαντικό τόσο για τους ασθενείς, όσο και για τους κλινικούς ιατρούς, να είναι
ενήμεροι για την πιθανότητα εμφάνισης διαβητικής κετοξέωσης σε θεραπεία με αναστολείς
SGLT2, μιας και η εκδήλωσή της μπορεί να συμβεί χωρίς σοβαρή υπεργλυκαιμία.

191

Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά 31, 3

34
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΜΠΑΓΛΙΦΛΟΖΙΝΗΣ ΩΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ
ΜΕ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ
Α. σωτηρόπουλος1, Α. Κουτσοβασίλης1, Δ. Γουγουρέλας2, Δ. Παπαδάκη1,
Ε. Μπλέτσα1, σ. Μπούσμπουλας1, θ. Πέππας1
1

Γ΄ Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», Νίκαια
2 ΚΥ Γκούρας

ΕισΑΓωΓη – σΚοΠοσ
Η επίδραση της εμπαγλιφλοζίνης στον γλυκαιμικό έλεγχο, στους παράγοντες του καρδιομεταβολικού και καρδιαγγειακού κινδύνου έχει αποδειχθεί από τα αποτελέσματα της μελέτης EMPAREG-OUTCOME. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η εκτίμηση της ποιοτικής
επίδρασης της εμπαγλιφλοζίνης ως επιλογής δεύτερου θεραπευτικού βήματος σε σχέση με
άλλα αντιδιαβητικά χάπια.
ΥλιΚo – ΜΕθοΔοσ
364 ασθενείς επιλέχθηκαν για αυτή τη μελέτη. 124 ασθενείς έλαβαν εμπαγλιφλοζίνη,
132 βιλνταγλιπτίνη και 108 γλιμεπιρίδη. Επίσης και οι τρεις ομάδες ελάμβαναν μετφορμίνη.
Μετά από τρεις και έξι μήνες αξιολογήθηκαν ο γλυκαιμικός έλεγχος (HbA1c), η συμμόρφωση
των ασθενών στη θεραπεία (μέσω του ερωτηματολογίου Morisky 8-Item Medication
Adherence Questionnaire), η ποιότητα ζωής (SF-12), η αυτοεκτίμηση (Rosenberg selfesteem scale) και η ικανοποίηση από τη θεραπεία (Diabetes Treatment Satisfaction
Questionnaire – DTSQ).
ΑΠοΤΕλΕσΜΑΤΑ
Δεν υπήρξε διαφοροποίηση μεταξύ των τριών ομάδων στην αρχή της μελέτης για την
HbA1c (p=0,244), τη διάρκεια του διαβήτη (p=0,125), το σωματικό βάρος (p=0,338), την
αρτηριακή πίεση (p=0,267) και την LDL-c (p=0,163). Η ομάδα που ελάμβανε εμπαγλιφλοζίνη παρουσίασε μεγαλύτερο βαθμό συμμόρφωσης σε σχέση με τις άλλες δυο ομάδες
(p=0,022) και σημαντικό βαθμό βελτίωσης της ποιότητας ζωής σύμφωνα με την SF-12
(p=0,028) [στο κομμάτι της ψυχικής υγείας (p=0,025) αλλά και της φυσικής υγείας
(p=0,011)]. Δεν υπήρξε βελτίωση στην SF-12 για την ομάδα της βιλνταγλιπτίνης (p=0,073)
ενώ υπήρξε ελάττωση του σκορ της SF-12 για την ομάδα της γλιμεπιρίδης. Η ομάδα της
εμπαγλιφλοζίνης πέτυχε σημαντική βελτίωση της αυτοεκτίμησης σύμφωνα με την κλίμακα
Rosenberg (p=0,033) αντίθετα με τις άλλες ομάδες, ενώ και η διαφορά μεταξύ των ομάδων
για την ικανοποίηση από τη θεραπεία ήταν υπέρ της εμπαγλιφλοζίνης (p=0,030). Η θετική
ποιοτική επίδραση της εμπαγλιφλοζίνης επιτεύχθηκε μετά το πρώτο τρίμηνο και βελτιώθηκε
στο τέλος των έξι μηνών.
σΥΜΠΕρΑσΜΑΤΑ
Η ποιοτική επίδραση της εμπαγλιφλοζίνης παρουσιάζεται με τη θετική της επίδραση ή
και τη βελτίωση παραγόντων όπως η ικανοποίηση από τη θεραπεία, η αυτοεκτίμηση, η συμμόρφωση στη θεραπεία και η ποιότητα ζωής. Η επίδραση αυτή παρουσιάζεται σε μικρό χρονικό διάστημα μετά την έναρξη της θεραπείας και βελτιώνεται ακόμα περισσότερο κατά τους
πρώτους έξι μήνες της αγωγής.
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ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΜΕΤΦΟΡΜΙΝΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2
ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Β12
Α. λουρουντζής, Δ. Κλώνος, Χ. Αλάμαρα, Ν. Νικολάου, Γ. Ερωτοκρίτου
Α΄ Παθολογική Κλινική, ΓΝ Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», Νίκαια

ΕισΑΓωΓη – σΚοΠοσ
Η μετφορμίνη θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος στη θεραπεία του διαβήτη και είναι η πιο
συχνά συνταγογραφούμενη πρώτης γραμμής θεραπεία για άτομα με σακχαρώδη διαβήτη
τύπου 2. Η μακροχρόνια χορήγησή της, ωστόσο, έχει συσχετιστεί με δυσαπορρόφηση και συνεπώς κίνδυνο ανάπτυξης ένδειας της βιταμίνης Β12. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι
η συσχέτιση της ένδειας βιταμίνης Β12 (<120 pg/ml) με τη λήψη μετφορμίνης σε πληθυσμό
νοσηλευόμενων ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
ΥλιΚο – ΜΕθοΔοι
Διενεργήθηκε μελέτη σε δείγμα ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη υπό αγωγή με μετφορμίνη που νοσηλεύτηκαν στην Α΄ Παθολογική Κλινική του ΓΝ Νίκαιας-Πειραιά κατά το διάστημα 11/10/2016 – 7/8/2018 και υπολογίστηκε ο επιπολασμός της ανάπτυξης ένδειας
βιταμίνης Β12, ο οποίος συγκρίθηκε με τον επιπολασμό ένδειας βιταμίνης Β12 σε διαβητικούς ασθενείς που νοσηλεύτηκαν κατά το ίδιο διάστημα και δεν ελάμβαναν αγωγή με μετφορμίνη. Για τη συγκριτική μελέτη των δύο ομάδων χρησιμοποιήθηκε το Χ2 test.
Αποκλείστηκαν ασθενείς με ιστορικό λήψης βιταμίνης Β12 και έγινε στάθμιση ως προς την
ηλικία και το φύλο.
ΑΠοΤΕλΕσΜΑΤΑ
Στη μελέτη συμμετείχαν 26 ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που λάμβαναν μετφορμίνη με μέσο όρο ηλικίας 76,3 έτη και 22 διαβητικοί που δεν λάμβαναν μετφορμίνη με
μέσο όρο ηλικίας 79,1 έτη. Η μέση τιμή των επιπέδων της βιταμίνης Β12 στην ομάδα των
λαμβανόντων μετφορμίνη ήταν 271 pg/ml με 4 ασθενείς από αυτούς να παρουσιάζουν ανεπάρκεια (4/26), ενώ η μέση τιμή των επιπέδων βιταμίνης Β12 των ασθενών που δεν λάμβαναν μετφορμίνη ήταν 373 pg/ml με ανεπάρκεια να παρατηρείται μόνο σε έναν από αυτούς
(1/22). Με την πραγματοποίηση της δοκιμασίας Χ2 για τη συγκριτική μελέτη των δύο ομάδων αναδείχθηκε ότι ο αριθμός των ατόμων με ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 μεταξύ των διαβητικών που λάμβαναν μετφορμίνη ήταν μεγαλύτερος, αλλά σε επίπεδο στατιστικά μη
σημαντικό (p-value= 0,64), από τον αναμενόμενο.
σΥΜΠΕρΑσΜΑΤΑ
Από τη μελέτη προκύπτει ότι ο επιπολασμός της ανεπάρκειας της βιταμίνης Β12 ήταν
μεγαλύτερος, αλλά στατιστικά μη σημαντικός, στους διαβητικούς ασθενείς που λάμβαναν
μετφορμίνη σε σχέση με αυτούς που δεν λάμβαναν. Μελέτες με μεγαλύτερα δείγματα έχουν
επιβεβαιώσει αυτή τη συσχέτιση. Δεδομένου του ότι η ένδεια βιταμίνης Β12 είναι μια κατάσταση που μπορεί να προληφθεί, προτείνεται η παρακολούθηση των επιπέδων αυτής σε
ασθενείς που λαμβάνουν μακροχρόνια θεραπεία με μετφορμίνη.
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ΠΛΗΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΜΕ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
Χ. λούπα1, Ε. Βογιατζόγλου1, Α. Δώνου1, Ε. Κουτσαντωνίου2, Ν. Ζάννες3,
Ε. Μεϊμέτη1, Αικ. Κώνστα1, Π. Παπαλεξάνδρου1, σ. λαφογιάννη2
1

Ιατρείο Φροντίδας Διαβητικού Ποδιού «Δημήτρης Βογιατζόγλου», Νοσοκομειακή Μονάδα
«Αμαλία Φλέμιγκ», Αθήνα
2 Ακτινολογικό Τμήμα, Νοσοκομειακή Μονάδα «Αμαλία Φλέμιγκ», Αθήνα
3 Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας, Νοσοκομείο «Σισμανόγλειο», Αθήνα

ΕισΑΓωΓη
Η πλήρης αποκατάσταση της ακτινολογικής εικόνας της οστεομυελίτιδος διαβητικού
ποδός (ΟΜΔΠ) δεν είναι συνήθης. Σήμερα όμως υπάρχει αυξανόμενη τάση συντηρητικής θεραπείας της ΟΜΔΠ, η οποία παραδοσιακά αντιμετωπιζόταν χειρουργικά. Κατά την Infectious Diseases Society of America, συντηρητική θεραπεία μπορεί να επιχειρηθεί υπό
προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων απουσία σήψης και ανεκτή μακροχρόνια στοχευμένη αντιβιοτική αγωγή.
Περιγράφεται περίπτωση ασθενούς με ΟΜΔΠ και αρτηριοπάθεια κάτω άκρων, που αντιμετωπίσθηκε με επιτυχία.
ΠΕριΓρΑΦη ΠΕριΠΤωσΕωσ
Ευστράτιος Ζ., 68 ετών, από την Κρήτη, με ΣΔ2 από 2ετίας υπό δισκία (HbA1c=6,5%)
και περιφερική αρτηριοπάθεια (Fontaine IIb), εισήχθη λόγω “Sausage toe” 1ου δακτύλου
αριστερού ποδός. Παρουσίαζε probe-to-bone (+/-) και ακτινολογικά ευρήματα ΟΜΔΠ
(1ης+2ης φάλαγγας). WBC=13.310/μL, ΤΚΕ=101mm, CRP=16,3mg/L (ΦΤ<3), Ht=34,7%.
Στις καλλιέργειες αναπτύχθηκε Staphylococcus aureus (MRSA) και Stenotrophomonas
maltophilia. Ψηφιακή αγγειογραφία: κρίσιμη στένωση έως 95% στην έκφυση Αρ ιγνυακής.
Έγινε αγγειοπλαστική αριστερού κάτω άκρου με επιτυχία. Έλαβε στοχευμένη ενδοφλέβια
αντιμικροβιακή αγωγή για 2 εβδομάδες εντός νοσοκομείου και συνέχισε με σιπροφλοξασίνη
και κλινδαμυκίνη per os για 10 ακόμη εβδομάδες ως εξωτερικός ασθενής. Μετά το πέρας
της αγωγής, οι δείκτες φλεγμονής ήταν φυσιολογικοί, η ακτινολογική εικόνα είχε σχεδόν
πλήρως αποκατασταθεί, η αιματική ροή ήταν φυσιολογική, όπως και η λειτουργικότητα του
ποδός. O ασθενής μπορούσε να βαδίζει 3 km την ημέρα.
σΥΜΠΕρΑσΜΑΤΑ
Ο ασθενής παρουσίασε πλήρη κλινική και ακτινολογική ανταπόκριση στη συντηρητική
αγωγή της οστεομυελίτιδος διαβητικού ποδός, με τη βοήθεια βεβαίως της αποκατάστασης
της αιματικής ροής.
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ
ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ NCSTAT DPNCHECk
Αικ. Τρικκαλινού, Α. Παπαζαφειροπούλου, Α. Γανωτοπούλου, Ε. Ξουργιά,
Ε. Χουρδάκη, Κ. Αναγνωστοπούλου, Α. Καμαράτος, Α. Μελιδώνης
Α΄ Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»

ΕισΑΓωΓη – σΚοΠοσ
Η διαβητική νευροπάθεια (ΔN) αποτελεί συχνή επιπλοκή που υποβαθμίζει την ποιότητα
ζωής των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ2). Προς το παρόν δεν έχουν καθιερωθεί
διεθνή διαγνωστικά κριτήρια για τη ΔN. Ωστόσο, ο συνδυασμός των συμπτωμάτων, των σημείων
και της ηλεκτροφυσιολογικής εξέτασης, όπως η μελέτη της ταχύτητας αγωγιμότητας των νεύρων, συμβάλλουν στη διάγνωση της ΔN. Πρόσφατα, αναπτύχθηκε μια νέα συσκευή μελέτης της
ταχύτητας αγωγιμότητας του γαστροκνημίου νεύρου με πολύ καλή αξιοπιστία και εγκυρότητα.
Σκοπός, συνεπώς, της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των συσχετίσεων μεταξύ κλινικών
παραμέτρων και της παρουσίας ΔN με τη χρήση της συσκευής NCstat DPNcheck.
ΥλιΚο – ΜΕθοΔοσ
Στη μελέτη εντάχθηκαν συνολικά 51 ασθενείς (25 άνδρες) με ΣΔ2, ηλικίας (± τυπική
απόκλιση) 66,5 ± 6,9 έτη, HbA1c 7,1 ± 1,9%, δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) 28,7 ± 5,8
Kg/m2, διάρκεια ΣΔ2 15,1 ± 6,7. Όλοι οι ασθενείς της μελέτης υποβλήθηκαν σε πλήρη κλινική εξέταση και μελέτη της ταχύτητας αγωγιμότητας, ενώ ελήφθη δείγμα αίματος σε κατάσταση νηστείας.
ΑΠοΤΕλΕσΜΑΤΑ
Oι τιμές της ταχύτητας αγωγιμότητας του γαστροκνημίου νεύρου (sural nerve
conduction velocity, SNCV) και το εύρος αισθητικού δυναμικού (amplitude, SNAP) ήταν
3,9 ± 2,1 m/s και 47,4 ± 10,7μV, αντίστοιχα. Νευροπάθεια, σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο
συμπτωμάτων νευροπάθειας, διαγνώστηκε στο 63,3% των ατόμων της μελέτης. Το 91,7%
των ατόμων της μελέτης ελάμβανε αγωγή με αντιδιαβητικά δισκία και το 31,3% ινσουλινοθεραπεία. Όσον αφορά τις διαβητικές επιπλοκές 23,5% είχε στεφανιαία νόσο, 6,3% ΑΕΕ,
10,4 ΧΝΝ και 8,3 αμφιβληστροειδοπάθεια. Η πολυπαραγοντική ανάλυση, μετά από προσαρμογή για την ηλικία, το φύλο, τον ΔΜΣ, τη διάρκεια του ΣΔ2, την HbA1c, την παρουσία
μικρο- και μακροαγγειοπαθητικών επιπλοκών, έδειξε ότι το SNCV σχετιζόταν θετικά με τον
λόγο περιμέτρου μέσης προς περίμετρο ισχύων (beta = 0,13, P = 0,01) και την LDL-χοληστερόλη (beta = 0,09, P = 0,05). Ομοίως, το SNAP, μετά από προσαρμογή για τους ίδιους
παράγοντες, σχετιζόταν αρνητικά με τον ΔΜΣ (beta = –0,15, P = 0,002) και την περίμετρο
μέσης (beta = –0,07, P = 0,004).
σΥΜΠΕρΑσΜΑ
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι η ταχύτητα αγωγιμότητας του γαστροκνημίου νεύρου όπως αυτή εκτιμάται με το NCstat DPNcheck σχετίζεται θετικά με τον
λόγο περιμέτρου μέσης προς περίμετρο ισχύων και την LDL-χοληστερόλη. Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ταχύτητας αγωγιμότητας του
γαστροκνημίου νεύρου και των μικρο- και μακροαγγειοπαθητικών διαβητικών επιπλοκών.
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REDUCED LEVELS OF ANTI-AGEING HORMONE kLOTHO
ARE ASSOCIATED WITH INCREASED AORTIC STIFFNESS IN PATIENTS
WITH TYPE 2 DIABETES
N. Fountoulakis, G. Maltese, L. Gnudi, J. Karalliedde
Cardiovascular Division, King’s College London, United Kingdom

BacKGrouNd
Aortic pulse wave velocity (Ao-PWV) predicts cardiovascular disease and renal dysfunction in type 2 diabetes (T2DM). Klotho is a circulating anti-ageing hormone that has
direct cardio-renal protective effects in animal studies. We have previously demonstrated
that circulating levels of Klotho are increased by renin-angiotensin system inhibition
(RASi), inversely associated with albuminuria and predict renal function decline in T2DM.
The relationship between Klotho and Ao-PWV in diabetes is unknown.
Methods
We investigated the correlation of serum Klotho levels and Ao-PWV in 92 T2DM (61%
male) all on RASi with preserved renal function in a cross-sectional study. Klotho levels
were measured using a validated immunoassay and Ao-PWV by applanation tonometry
(Sphygmocor system).
resuLts
The mean age (range) of our cohort was 60.4 (40-82) with an estimated GFR (using
CKD-EPI equation) of 89.2 (46-143) ml/min. Median (interquartile range) Ao-PWV and
circulating Klotho levels were 11.8 (10.3-13.6) m/s and 201.46 (154.64-280.17) pg/μl
respectively. Patients with an Ao-PWV above the median were older (62.8±9.9 vs 58.1±8.2
years), had a higher SBP (160.9±10.01 vs. 155.04±11.7) and lower Klotho levels [192,59
(120.27-255.45) pg/μl vs 219.92 (171.06-311.56) pg/μl], compared to those below the
median (p<0.05 for all). A 10% increase in Klotho reduced the odds of a patient being
above AoPWV median by 11% in a multivariable logistic regression analysis (OR 0.06,
95% CI 0.006-0.69, p=0.024).
coNcLusioN
There is an inverse association between Ao-PWV and circulating Klotho levels in
T2DM. Treatments and strategies that increase Klotho may attenuate aortic stiffness in
diabetes.
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