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Εισαγωγή
Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μία χρόνια μεταβολική νόσος, η οποία σύμφωνα με
εκτιμήσεις του παγκόσμιου οργανισμού υγείας και του IDF (International Diabetes
Federation) αναμένεται την προσεχή 25ετία να αυξηθεί κατά 75% όσον αφορά τον
παγκόσμιο επιπολασμό της. Παρά δε τις εντατικές επιστημονικές και ερευνητικές
προσπάθειες ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ παραμένει μια χρόνια προοδευτικά
εξελισσόμενη μεταβολική πάθηση που οδηγεί σε κλινικά σημαντική νοσηρότητα και
μειωμένη επιβίωση. Η αύξηση της νοσηρότητας και του κινδύνου θνητότητας είναι
άμεσα συνδεδεμένες με την πτωχή γλυκαιμική ρύθμιση, η οποία σχετίζεται με
αυξημένο κίνδυνο μικρο- και μακρο-αγγειοπαθητικών επιπλοκών.
Παρά δε την ενδεχόμενη εντατικοποιημένη αγωγή, οι ερευνητές της UKPDS έδειξαν
ότι η γλυκαιμική ρύθμιση χειροτερεύει με τον χρόνο, με αποτέλεσμα πολύ γρήγορα
να προκύπτουν ανάγκες πολλαπλών συνδυαστικών αγωγών. Εντούτοις παρά τις
πρόσφατες θεραπευτικές αγωγές, περισσότεροι από 60% στις ΗΠΑ και περισσότεροι
από 52% στην Ευρωπαϊκή ένωση έχουν πτωχή γλυκαιμική ρύθμιση (HBA1c>7%).
Προβάλλει ως εκ τούτου καθαρή η ανάγκη των θεραπειών που θα στοχεύουν στην
καλύτερη αντιμετώπιση του ΣΔ ΙΙ και στην μείωση του αυξημένου ιατρικού,
κοινωνικού και οικονομικού μεγέθους της νόσου.
… αρχή

Κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικάνικης Διαβητολογικής
Εταιρείας για το 2015
Διάγνωση Σακχαρώδη Διαβήτη

Διαγνωστικά κριτήρια
A1C ≥6.5%*
FPG ≥126 mg/dL
(7.0 mmol/L)*
2-ώρες μετά από
γεύμα PG ≥200
mg/dL (11.1
mmol/L) κατά την
OGTT (75-g)*
Τυχαίο PG ≥200
mg/dL (11.1
mmol/L)

Με βάση την πιστοποιημένη μέθοδο NGSP** και
βαθμονόμηση με DCCT*** αντιδραστήρια
Χωρίς θερμιδική πρόσληψη για ≥8 hrs
Με βάση οδηγία του WHO, φόρτιση γλυκόζης που
ισοδυναμεί με 75g υδατικού διαλύματος άνυδρης γλυκόζης.

Σε συμπωματικούς ασθενείς με υπεργλυκαιμία ή
υπεργλυκαιμική κρίση****.

Πηγή: American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes 2015. Diabetes Care.
2015;38(suppl 1):S1-S93
*Απουσία ισοδύναμων αποτελεσμάτων υπεργλυκαιμίας, μπορεί να ταυτοποιηθεί με
επαναλαμβανόμενες εξετάσεις σακχάρου αίματος.
• Εκτός εάν η κλινική εικόνα δεν είναι αμφίβολη, η ίδια εξέταση αίματος για σάκχαρο μπορεί να
επαναληφθεί για επιβεβαίωση
• 2 αντίθετα αποτελέσματα τιμών σακχάρου; Απαιτείται επαναξιολόγηση των τιμών σακχάρου

** http://www.ngsp.org/
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*** http://www.niddk.nih.gov/about-niddk/research-areas/diabetes/dcct-edicdiabetes-control-complications-trial-follow-up-study/Documents/DCCTEDIC_508.pdf
**** Η υπεργλυκαιμία είναι μία κατάσταση κατά την οποία παρατηρούνται ασυνήθιστα υψηλά
επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Μπορεί να παρατηρηθεί υπεργλυκαιμία χωρίς οξέωση, κετοξέωση ή
υπερωσμωτικό μη- κετωτικό κώμα.


Που οφείλεται η υπεργλυκαιμία

Η υπεργλυκαιμία μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Τέτοιοι είναι:
• Ανεπαρκής ινσουλίνη
• Έντονο στρες
• Υπερβολική συναισθηματική φόρτιση
• Λοίμωξη
• Πυρετός
• Διατροφή με πολλούς υδατάνθρακες
• Λίγη άσκηση του σώματος (λιγότερο απ’ ό, τι συνήθως)


Συμπτώματα που εκδηλώνει η υπεργλυκαιμία

Τα συμπτώματα της υπεργλυκαιμίας είναι αιφνίδια και είναι τα εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•

Δύσπνοια
Μειωμένο αίσθημα όρεξης
Ατονία
Κοιλιακό άλγος
Αίσθημα δίψας
Συχνουρία
Αίσθημα κόπωσης
Κακουχία


Αντιμετώπιση της υπεργλυκαιμίας

Η υπεργλυκαιμία αντιμετωπίζεται με την έγκαιρη πρόληψή της. Απαιτούνται τακτικές εξετάσεις
αίματος και ούρων, ώστε να ελέγχονται τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Επίσης, ο ασθενής που
λαμβάνει ινσουλίνη δεν θα πρέπει να αμελεί τη δόση του. Θα βοηθήσουν ιδιαίτερα τα αφεψήματα
χωρίς ζάχαρη και καλή ενυδάτωση.


Επιπλοκές που παρουσιάζει η υπεργλυκαιμία

Η υπεργλυκαιμία μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχές που μπορούν να απειλήσουν σοβαρά τη ζωή. Γι’
αυτό κρίνεται απαραίτητη η άμεση και έγκαιρη αντιμετώπισή της.


Πρόληψη κατά της υπεργλυκαιμίας

Είναι σημαντική η έγκαιρη δράση με βάση τα προειδοποιητικά μηνύματα ή συμπτώματα της
υπεργλυκαιμίας. Οι τακτικές εξετάσεις αίματος και ούρων είναι πολύ σημαντικές για να προληφθούν
επεισόδια υπεργλυκαιμίας.
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Έλεγχος για Προδιαβήτη και Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου ΙΙ σε
ασυμπτωματικούς ασθενείς

Έλεγχος για Προδιαβήτη και Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου ΙΙ σε
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ασυμπτωματικούς ασθενείς
Έλεγχος για Προδιαβήτη
Μπορεί να γίνει με χρήση A1C, FPG, ή 2 ώρες PG μετά 75-g OGTT.
Ταυτοποίηση και θεραπεία κάθε καρδιοαγγειακού ή άλλου παράγοντα κινδύνου.
Καλό είναι να γίνεται έλεγχος για προδιαβήτη σε παιδιά και εφήβους που είναι
υπέρβαροι ή παχύσαρκοι και έχουν ≥2 παράγοντες κινδύνου για ΣΔ

Έλεγχος για Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου ΙΙ
Σε υπέρβαρους ή παχύσαρκους ενήλικες (BMI ≥25 ή ≥23 σε ασιάτες αμερικανούς) με
≥1 παράγοντες κινδύνου για ΣΔ:
• Έλλειψη σωματικής άσκησης
• Συγγενής α΄βαθμού με ΣΔ
• Φυλή/εθνικότητα με αυξημένη παρουσία ΣΔ
• Μητέρες που γέννησαν παιδί > 4 Kg ή που τους τέθηκε διάγνωση ΣΔ κύησης
(GDM gestational diabetes mellitus)
• HDL-C <35 mg/dL ± TG >250 mg/dL
• Αρτηριακή υπέρταση (≥140/90 mm Hg or on therapy)
• A1C ≥5.7%, διαταραγμένη γλυκόζη νηστείας (IGT: impaired glucose tolerance) , ή
παθολογική ανοχή γλυκόζης (IFG: impaired fasting glucose) σε προηγούμενο έλεγχο
σακχάρου
• Καταστάσεις συνδεδεμένες με αντίσταση στην ινσουλίνη: σοβαρή παχυσαρκία,
ακάνθωση μαύρης φυλής, σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS)
• Ιστορικό καρδιοαγγειακής πάθησης (CVD)
Έλεγχος να γίνεται μετά την ηλικία των 45 ετών, κυρίως αν το άτομο είναι υπέρβαρο
ή παχύσαρκο.
Εάν στην περίπτωση αυτή τα αποτελέσματα είναι φυσιολογικά, επανάληψη του
ελέγχου ανά ≥3-χρόνια
Πηγή: American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes 2015. Diabetes Care.
2015;38(suppl 1):S1-S93

… αρχή

Έλεγχος γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης HBA1c

Συχνότητα ελέγχου HBA1c
Τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο
4 φορές τον χρόνο
Για επίτευξη θεραπευτικών στόχων και
Σε αλλαγή θεραπείας ή όταν δεν
σταθεροποίηση του σακχάρου
επιτυγχάνονται οι θεραπευτικοί στόχοι
Ο έλεγχος της A1C επιτρέπει την έγκαιρη θεραπευτική τροποποίηση.
Πηγή: American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes 2015. Diabetes Care.
2015;38(suppl 1):S1-S93
*BMI=body mass index; CVD=cardiovascular diseaseDCCT=Diabetes Control and Complications
Trial; FPG=fasting plasma glucose;
GDM=gestational diabetes mellitus; HDL-C=high-density lipoprotein cholesterol; IFG=impaired
fasting glucose; IGT=impaired glucose tolerance;
NGSP=national glycohemoglobin standardization program; OGTT=oral glucose tolerance test;
PCOS=polycystic ovarian syndrome; PG=plasma
glucose; TG=triglycerides; WHO=World Health Organization

… αρχή
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Στόχοι ελέγχου σακχάρου αίματος

Στόχοι ελέγχου σακχάρου αίματος
<7.0%
Μείωση της A1C κάτω ή γύρω από το
7.0% μείωσε:
• Μικροαγγειακές επιπλοκές
• Νόσο μεγάλων αγγείων*
80-130 mg/dL (4.1-7.2 mmol/L)

A1C

Προγευματικό τριχοειδικό σάκχαρο
(Preprandial capillary PG)
Μέγιστο μεταγευματικό τριχοειδικό
σάκχαρο (Peak postprandial capillary
PG)
Εξατομίκευση στόχων σακχάρου με
βάση:

<180 mg/dL (<10.0 mmol/L)
Μεταγευματικές μετρήσεις σακχάρου σε
1-2 ώρες μετά την έναρξη του γεύματος
• Ηλικία/προσδόκιμο επιβίωσης
• Συννοσηρότητες
• Διάρκεια ΣΔ
• Ιστορικό υπογλυκαιμιών
• Ιδιαιτερότητες ασθενή
• Γνωστή καρδιοαγγειακή
νόσος/μικροαγγειακές επιπλοκές σε
εξέλιξη
Περισσότερο ή λιγότερο αυστηροί στόχοι είναι επιτρεπτοί όταν είναι εφικτοί
χωρίς σημαντική εμφάνιση υπογλυκαιμίας ή ανεπιθύμητων ενεργειών.
Περισσότερο αυστηροί στόχοι (<6.5%)
Λιγότερο αυστηροί στόχοι
 Βραχεία έναρξη ΣΔ
 Ιστορικό σοβαρών υπογλυκαιμιών
 Αυξημένο προσδόκιμο επιβίωσης
 Μειωμένο προσδόκιμο επιβίωσης
 Αυξημένες μικροαγγειακές επιπλοκές ή
 Μη σημαντική παρουσία
επιβαρύνσεις των μεγάλων αγγείων
καρδιοαγγειακής νόσου/αγγειακών
επιπλοκών
 Σοβαρές συννοσηρότητες
 Μεγάλης διάρκειας ΣΔ με δύσκολη
επίτευξη των θεραπευτικών στόχων
A1C
Πηγή: American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes 2015. Diabetes Care.
2015;38(suppl 1):S1-S93
*Targets shown are for nonpregnant adults, *If implemented soon after diagnosis
BMI=body mass index; CVD=cardiovascular disease; DSME=diabetes self-management education;
DSMS=diabetes self-management education and support; IFG=impaired fasting glucose;
IGT=impaired glucose tolerance
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Διαχείριση της υπογλυκαιμίας

Διαχείριση της υπογλυκαιμίας
Διερεύνηση ασυμπτωματικής ή
συμπωματικής υπογλυκαιμίας
Προτεινόμενη θεραπεία: γλυκόζη (15-20 g)*

Ασθενείς σε κίνδυνο
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 15 mins μετά τη θεραπεία εάν η SMBG δείχνει πως επιμένει η
υπογλυκαιμία
 Εάν η SMBG είναι φυσιολογική, ο ασθενής μπορεί να λάβει ένα γεύμα ή
ώστε να αποφύγει υποτροπή της υπογλυκαιμίας
 Επαναξιολόγηση του θεραπευτικού
Άγνοια για υπογλυκαιμία ή επεισόδιο
σχήματος
σοβαρής υπογλυκαιμίας
 Ινσουλινοεξαρτώμενοι ασθενείς:
αύξηση των στόχων σακχάρου
αίματος για αρκετές εβδομάδες.
Συνεχής επιβεβαίωση νοητικού επιπέδου
Χαμηλού νοητικού επιπέδου
και συνεχής επαγρύπνηση για
ασθενείςLow or declining cognition
υπογλυκαιμία
Πηγή: American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes 2015. Diabetes Care.
2015;38(suppl 1):S1-S93
*Any form of glucose-containing carbohydrate can be used, CVD=cardiovascular disease; PG=plasma
glucose; SMBG=self-monitoring of blood glucose
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Στρατηγική για την πρόληψη του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου ΙΙ

Στρατηγική για την πρόληψη του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου ΙΙ
• Διαιτολογικές οδηγίες και σωματική
άσκηση.
• Απώλεια βάρους (7% του σωματικού
βάρους)
• Αυξημένη σωματική δραστηριότητα
(≥150 min/εβδομάδα μέτριας έντασης)
Ειδικά σε:
Προσθήκη metformin σε ΣΔ τύπου ΙΙ
• BMI >35 kg/m2
σε ασθενείς με IGT, IFG,
• Ηλικία <60 ετών
ή A1C 5.7%-6.4%
• Γυναίκες με ιστορικό GDM
Ετήσιο έλεγχο ατόμων με προδιαβήτη
Αναζήτηση και αντιμετώπιση τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου για
καρδιοαγγειακό σύμβαματα (παχυσαρκία, αρτηριακή υπέρταση και
υπερλιπιδαιμία)
DSME και DSMS καλό είναι να γίνεται ενημέρωση για τροποποίηση των
συνηθειών και του τρόπου ζωής ώστε να προληφθεί ή να καθυστερήσει η
εμφάνιση ΣΔ τύπου ΙΙ.
Ασθενείς με IGT, IFG, ή A1C 5.7%6.4%

Πηγή: American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes 2015. Diabetes Care.
2015;38(suppl 1):S1-S93
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Σακχαρώδης Διαβήτης: αυτοέλεγχος, εκπαίδευση, υποστήριξη

Σακχαρώδης Διαβήτης: αυτοέλεγχος, εκπαίδευση, υποστήριξη
Για τη διάγνωση και τον τρόπο ζωής με ΣΔ
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Αυτοέλεγχος του ΣΔ για βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πρέπει:
 Να λαμβάνουν υπόψη τους διάφορους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες
Να εκπαιδεύουν και να υποστηρίζουν άτομα με προδιαβήτη ώστε να προλαμβάνουν ή
να καθυστερούν την εμφάνιση ΣΔ.
Πηγή: American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes 2015. Diabetes Care.
2015;38(suppl 1):S1-S93
* BMI=body mass index; CVD=cardiovascular disease; DSME=diabetes self-management education;
DSMS=diabetes self-management education
and support; IFG=impaired fasting glucose; IGT=impaired glucose tolerance

… αρχή

Φαρμακευτική Θεραπεία σε Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου ΙΙ

Φαρμακευτική Θεραπεία σε Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου ΙΙ
<7.0%
Η μείωση της A1C κάτω ή γύρω στο
7.0% ελαττώνει:
• Μικροαγγειακές επιπλοκές
• Νόσο των μεγάλων αγγείων*
Σάκχαρο 80-130 mg/dL (4.1-7.2
Προσθήκη ινσουλίνης με ή χωρίς
mmol/L)
άλλους παράγοντες
ου
Σάκχαρο <180 mg/dL (<10.0 mmol/L)
Προσθήκη 2 από του στόματος
Οι μετρήσεις του μεταγευματικού
αντιδιαβητικού παράγοντα, GLP-1
σακχάρου γίνονται 1-2 ώρες από την
receptor agonist, ή ινσουλίνη
έναρξη του γεύματος.
Η φαρμακευτική θεραπεία εξατομικεύεται με βάση:
• Αποτελεσματικότητα
• Κόστος
• Κίνδυνο εμφάνισης παρενεργειών
• Επίδραση στο σωματικό βάρος
• Συννοσηρότητες
• Κίνδυνο υπογλυκαιμιών
• Προτίμηση του ασθενή
Προστίθεται ινσουλίνη σε προοδευτική επιδείνωση ΣΔ τύπου ΙΙ
Metformin

Πηγή: American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes 2015. Diabetes Care.
2015;38(suppl 1):S1-S93
*BMI=body mass index; GLP-1=glucagon-like peptide-1

… αρχή

Βαριατρική χειρουργική θεραπεία σε Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου ΙΙ

Βαριατρική χειρουργική θεραπεία σε Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου ΙΙ
Για ενήλικες με BMI >35 kg/m2

Κυρίως αν ο ΣΔ ή οι συνδεόμενες
συννοσηρότητες είναι δύσκολο να
ελεγχθούν με τον τρόπο ζωής και την
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φαρμακευτική θεραπεία.
Lifelong lifestyle support and medical monitoring are necessary post-surgery
Insufficient evidence to recommend surgery with BMI <35 kg/m2 outside of a
research protocol
Πλεονεκτήματα
Μειονεκτήματα
 Προσέγγιση ή πλήρη
 Αυξημένο κόστος
φυσιολογικοποίηση των τιμών του
 Μεταβαλλόμενο μετεγχειρητικό
σακχάρου 2 χρόνια μετά το
αποτέλεσμα εξαρτώμενο από τη
χειρουργείο
μέθοδο που εφαρμόστηκε
 Στην εφηβεία, βραχύτερη διάρκεια  Επί μακρόν χορήγηση βιταμινών ή
του ΣΔ, χαμηλότερη A1C,
ιχνοστοιχείων
 Αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης
 Εμφάνιση οστεοπόρωσης
οδηγούν σε συχνότερη χειρουργική
 Σοβαρή υπογλυκαιμία με
αντιμετώπιση ασθενών με ΣΔ
ινσουλινοθεραπεία.
τύπου ΙΙ
Πηγή: American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes 2015. Diabetes Care.
2015;38(suppl 1):S1-S93
* BMI=body mass index; GLP-1=glucagon-like peptide-1

… αρχή

Φαρμακευτική Θεραπεία σε Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου Ι

Φαρμακευτική Θεραπεία σε Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου Ι
Χορήγηση ινσουλίνης σε ασθενείς με ΣΔ τύπου Ι.
• Θεραπεία με πολλαπλών δόσεων χορήγηση ινσουλίνης (3-4 ενέσεις/ημέρα βασικής
και γευματικής ινσουλίνης) ή συνεχή υποδόρια έγχυση.
• Ρύθμιση της δόσης ινσουλίνης με βάση την πρόσληψη υδατανθράκων, το
προγευματικό σάκχαρο και την προηγηθείς σωματική δραστηριότητα.
• Χρήση ανάλογων ινσουλίνης για μείωση των υπογλυκαιμιών.
• Χρήση μακράς διαρκείας υποδόριου ανιχνευτών υπογλυκαιμίας* σε ασθενείς με
συχνή νυκτερινή υπογλυκαιμία με ή χωρίς συμπτώματα.
Άλλοι παράγοντες
Υπό έρευνα παράγοντες - συνδυασμοί
• Πραμλιντίδη – Pramlinitide - Symlin®
• Metformin + insulin:
(amylin analog):
 Μειώνει τις απαιτήσεις σε
 Καθυστερεί την γαστρική κένωση
ινσουλίνη και
 Αμβλύνει την παγκρεατική
 Βελτιώνει τον έλεγχο του
έκκριση γλυκαγόνου
μεταβολισμού σε παχύσαρκους /
 Αυξάνει το αίσθημα
υπέρβαρους ασθενείς με πτωχό
κορεσμού
έλεγχο σακχάρου
 Προάγει την απώλεια
• Incretins:
βάρους
 GLP-1 receptor agonists
 Μειώνει τη δόση
 DPP-4 inhibitors
ινσουλίνης
• SGLT-2 inhibitors
 Μόνο σε υποδόρια χρήση
και για ενήλικες
Πηγή: American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes 2015. Diabetes Care.
2015;38(suppl 1):S1-S93
*long-term subcutaneous implantable continuous glucose monitoring (CGM) sensor
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… αρχή

Παρακολούθηση ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου Ι

Παρακολούθηση ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου Ι
Ενημέρωση συγγενών ασθενών με ΣΔ τύπου Ι για προληπτικό έλεγχο ΣΔ
 Η έγκαιρη διάγνωση συχνά περιορίζει τις επιπλοκές και την
υπερινσουλιναιμία.
Δεν συνιστάται ο ευρύς προληπτικός έλεγχος ατόμων με ΣΔ τύπου Ι και χαμηλού
κινδύνου.
Στα πλαίσια κλινικών μελετών συνιστάται ο έλεγχος ατόμων με ΣΔ τύπου Ι και
αυξημένου κινδύνου.
Πηγή: American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes 2015. Diabetes Care.
2015;38(suppl 1):S1-S93
* DPP-4=dipeptidyl peptidase-4; GLP-1=glucagon-like peptide-1; SGLT2=sodium glucose cotransporter 2

… αρχή

Ινσουλίνη και έλεγχος σακχάρου

Ινσουλίνη και έλεγχος σακχάρου
Αυτοέλεγχος σακχάρου αίματος - Self-Monitoring of Blood Glucose (SMBG)
Προτείνεται σε ασθενείς που κάνουν χρήση πολλαπλών δόσεων ινσουλίνης ή
φέρουν αντλία ινσουλίνης:
 Πριν από γεύματα και snacks
 Περιστασιακά μεταγευματικά
 Πριν την βραδινή κατάκλιση
 Πριν από σωματική άσκηση
 Επί υποψίας υπογλυκαιμίας
 Μετά την αντιμετώπιση υπογλυκαιμίας μέχρι να φυσιολογικοποιηθεί η τιμή
σακχάρου
 Πριν την έναρξη υπεύθυνης εργασίας (πχ.: οδήγηση)
Καθοδήγηση του θεραπευτικού σχήματος ή σε αυτοέλεγχο ασθενών με αραιή
χρήση δόσεων ινσουλίνης και μη ινσουλίνης.
 Παρέχει βοήθεια στον αυτοέλεγχο (SMBG) και στην προσαρμογή της θεραπείας
Συνεχής έλεγχος σακχάρου - Continuous Glucose Monitoring (CGM)
Για μείωση της A1C σε επιλεγμένους ενήλικες (ηλικίας ≥25 ετώνs) με ΣΔ τύπου Ι
που απαιτεί έντονη χορήγηση ινσουλίνης
 Μπορεί να χρησιμεύσει σε παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες*
 Η επιτυχής θεραπεία έρχεται με τον καιρό
Μπορεί να βοηθήσει στον αυτοέλεγχο (SMBG) σε ασθενείς με:
 Ασυμπτωματική υπογλυκαιμία ή και σε
 Συχνά επεισόδια υπογλυκαιμίας
 Επιβεβαίωση της διάθεσης του
Ασυνέπεια στον συνεχή έλεγχο του
ασθενή για συνεχή έλεγχο του
σακχάρου (CGM)?
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σακχάρου πριν του προταθούν
δυσκολότερα εκπαιδευτικά
προγράμματα που απαιτούν πιστή
εφαρμογή συνεχούς
παρακολούθησης των τιμών του
σακχάρου.
Πηγή: American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes 2015. Diabetes Care.
2015;38(suppl 1):S1-S93
*Evidence for A1C lowering less strong in these populations

… αρχή

Αλλαγές στον τρόπο ζωής

Αλλαγές στον τρόπο ζωής
Medical Nutrition Therapy (MNT)
 Δεν υπάρχει μία «one-size» διατροφή για κάθε ΣΔ τύπου ΙΙ
 Το καθημερινό διαιτολόγιο στο ΣΔ τύπου Ι ή ΙΙ αποτελεί μέρος της θεραπείας
και θα πρέπει να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της νόσου.
Στόχοι της MNT:
 Υγιεινά διαιτολόγια για βελτίωση της υγείας γενικότερα
 Επίτευξη εξατομικευμένων γλυκαιμικών στόχων, αρτηριακής πίεσης και
λιπιδαιμικού προφίλ.
 Ρύθμιση και διατήρηση του σωστού σωματικού βάρους.
 Πρόληψη ή επιβράδυνση εμφάνισης σακχαροδιαβητικών επιπλοκών.
Σωματική δραστηριότητα
Ενήλικες με ΣΔ
Τα προγράμματα σωματικής άσκησης θα πρέπει να περιλαμβάνουν:
 ≥150 min/εβδομάδα μέτριας έντασης αερόβια άσκηση (50%-70% της μέγιστης
καρδιακής συχνότητας),
 ≥3 ημέρες/εβδομάδα άσκηση χωρίς ενδιάμεση διακοπή μεγαλύτερη των 2
διαδοχικών ημερών χωρίς άσκηση,
 Δυναμική άσκηση ≥2 φορές /εβδομάδα (απουσία αντενδείξεων)*
 Μείωση της καθιστικής στάσης που διαρκεί >90 λεπτά
Αξιολόγηση ασθενών για αντενδείξεις σε συμμετοχή τους σε προγράμματα
σωματικής άσκησης†
Να λαμβάνονται υπόψη η ηλικία και ο βαθμός δυσκολίας της σωματικής άσκησης
που έχει προηγηθεί.
Παιδιά με ΣΔ ή προδιαβήτη
≥60 min σωματική άσκηση/ημέρα
*Ενήλικες με ΣΔ τύπου ΙΙ
†Πχ.: μη ελεγχόμενη αρτηριακή πίεση, σοβαρή διαταραχή του αυτόνομου ή περιφερικού νευρικού
συστήματος, ιστορικό κακώσεων ποδιού, ασταθής υπερπλαστική αμφιβληστροειδοπάθεια (ανάπτυξη
μη φυσιολογικών αγγείων…).

Φυσική δραστηριότητα σε ασθενείς με μη βέλτιστο γλυκαιμικό έλεγχο.
Υπεργλυκαιμία
Εάν ασθενείς με ΣΔ τύπου Ι στερηθούν
Αποφυγή εργώδους αναερόβιας
ινσουλίνη για 12-28 ώρες και έχουν
άσκησης με κέτωση
κέτωση, η άσκηση μπορεί να επιδεινώσει
11

την υπεργλυκαιμία και την κέτωση.
Υπογλυκαιμία
Λήψη υδατανθράκων όταν το προ
Εάν λαμβάνουν ινσουλίνη η φυσική
άσκησης σάκχαρο αίματος είναι <100
δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει
mg/dL
υπογλυκαιμία εάν η δόση ινσουλίνης ή
(5.6 mmol/L)
η κατανάλωση υδατανθράκων δεν έχει
αλλάξει
Φυσική δραστηριότητα σε ασθενείς με ΣΔ και επιπλοκές.
Αμφιβληστροειδοπάθεια
Εργώδης αερόβια ή δυναμική άσκηση
Εάν υπάρχει υπερπλαστική
ίσως αντενδείκνυται.
αμφιβληστροειδοπάθεια ή σοβαρή μη
υπερπλαστική αμφιβληστροειδοπάθεια
Περιφερική νευροπάθεια
Ασθενείς με νευροπάθεια θα πρέπει να
Μειωμένη αίσθηση πόνου και
φέρουν κατάλληλη υπόδηση και να
αυξημένος ουδός πόνου στα άκρα
εξετάζουν καθημερινά τα πόδια τους για
αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμών
πιθανές βλάβες.
Κακώσεις ποδιών ή ανοικτές πληγές
μπορούν να παρουσιαστούν και σε
ελαφρά δραστηριότητα.
Νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος
Δεν έχουμε ενδείξεις πως η εργώδης
Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να
άσκηση επιδεινώνει προϋπάρχουσα
προκαλέσει οξεία νεφρική απώλεια
διαβητική νεφρική νόσο. Δεν τίθενται
λευκώματος.
περιορισμοί στην άσκηση
Διακοπή καπνίσματος
Συνιστάται διακοπή καπνίσματος.
Οι συστάσεις για πρόληψη ή διακοπή καπνίσματος αποτελούν συνηθισμένη οδηγία.
Εκτίμηση του επιπέδου εξάρτησης στη νικοτίνη.
Χρήση φαρμακευτικής αγωγής για διακοπή καπνίσματος
 Προσθήκη φαρμακευτικής αγωγής στην συμβουλευτική προσπάθεια διακοπής
καπνίσματος είναι περισσότερο αποτελεσματική σε σχέση με μόνη τη
φαρμακευτική παρέμβαση.
Δεν έχουμε δεδομένα αν το ηλεκτρονικό τσιγάρο αποτελεί μια υγιή εναλλακτική
πολιτική στο κάπνισμα.
 Δεν έχουμε δεδομένα αν το ηλεκτρονικό τσιγάρο διευκολύνει τη διακοπή
καπνίσματος.
Πηγή: American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes 2015. Diabetes Care.
2015;38(suppl 1):S1-S93
*BP=blood pressure

… αρχή

Καρδιοαγγειακή νόσος και Σακχαρώδης Διαβήτης

Καρδιοαγγειακή νόσος και Σακχαρώδης Διαβήτης
Management of Blood Pressure (Hypertension)
Μέτρηση ΑΠ σε κάθε ιατρική επίσκεψη
Προ συμμπτωματικός έλεγχος
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(Screening)
Θεραπευτικοί στόχοι

Θεραπεία

Θεραπεία και στόχοι στην εγκυμοσύνη

ΣΔ και Συστολική Αρτηριακή
Υπέρταση: SBP <140 mm Hg
 Χαμηλοί στόχοι SBP (πχ.: <130
mm Hg) ίσως είναι κατάλληλοι σε
κάποιους ασθενείς όταν
επιτυγχάνονται χωρίς την
εφαρμογή οριακών
φαρμακευτικών σχημάτων.
ΣΔ και Διαστολική Αρτηριακή
Υπέρταση: DBP <90 mm Hg
 Χαμηλή DBP (πχ.: 80 mm Hg)
ίσως είναι κατάλληλοι σε
κάποιους ασθενείς όταν
επιτυγχάνονται χωρίς την
εφαρμογή οριακών
φαρμακευτικών σχημάτων.
BP >120/80 mm Hg: Αλλαγές στον
τρόπο ζωής
 Μείωση σωματικού βάρους
(υπέρβαροι)
 DASH-style diet περιλαμβάνεται
ο περιορισμός του νατρίου και η
αύξηση πρόσληψης καλίου
 Μέτρια λήψη αλκοόλ
 Αυξημένη σωματική
δραστηριότητα
BP >140/90 mm Hg: Αλλαγές στον
τρόπο ζωής + φαρμακευτική θεραπεία
 ΣΔ και ΑΥ: ACEI ή ARB*
 ≥2 φαρμακευτικές ουσίες στις
μέγιστες δόσεις,
συμπεριλαμβάνονται θειαζιδικού
τύπου διουρητικά (Moduretic®),
ACEI, ή ARB, για επίτευξη του
θεραπευτικού στόχου,
 Χορήγηση ≥1 φαρμακευτική
ουσία πριν τον ύπνο,
 ACEI, ARB, diuretic: έλεγχος
κρεατινίνης ορού/eGFR** και
νατρίου ορού
ΣΔ και ΑΥ στόχος: 110-129/65-79 mm
Hg
ACEI, ARB αντενδείκνυνται

*εάν If one μία κατηγορία δεν είναι ανεκτή αντικαθίσταται από την άλλη
** eGFR: ο εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης, μία τιμή που καταδεικνύει πόσο καλά
διηθούν οι νεφροί τα «απόβλητα προϊόντα» από το αίμα και επίσης βοηθά να διαπιστωθεί η παρουσία
βλάβης στους νεφρούς. Όσο πιο υψηλός είναι ο ρυθμός διήθησης, τόσο καλύτερα λειτουργούν οι
νεφροί. Ο φυσιολογικός ρυθμός διήθησης είναι περίπου 90‐100 millilitres ανά λεπτό, ή 100 mL/minIf
one class not tolerated, substitute other class
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Αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας (Dyslipidemia)
Ηλικία
Προδιαθεσικοί
Ένταση
Παρακολούθηση
Παράγοντες
Υπολιπιδαιμικής
Αγωγής
N/A
Ετήσια ή όσο
<40
0
CVD risk factors*
Μέτρια ή αυξημένη απαιτεί η
Παρουσία CVD
Αυξημένη
συμμόρφωση του
ασθενή
N/A
Όσο απαιτεί η
40-75
0
CVD risk factors
Μέτρια ή αυξημένη συμμόρφωση του
Παρουσία CVD
Αυξημένη
ασθενή
N/A
Όσο απαιτεί η
>75
0
CVD risk factors
Μέτρια ή αυξημένη συμμόρφωση του
Παρουσία CVD
Αυξημένη
ασθενή
Προ συμπτωματικός έλεγχος (Screening) για ΣΔ, αρχική ιατρική αξιολόγηση και/ή
στην ηλικία των 40 και μετά κάθε 1 – 2 χρόνια.
*Καρδιοαγγειακοί παράγοντες κινδύνου (CVD risk factors): LDL-C ≥100 mg/dL
(2.6 mmol/L), αυξημένη ΑΠ, κάπνισμα, αυξημένο σωματικό βάρος/παχυσαρκία
Παρουσία καρδιοαγγειακής νόσου: Ασθενείς με ιστορικό καρδιοαγγειακών
επεισοδίων ή οξύ στεφανιαίο σύνδρομο
Κατά την έκδοση των κατευθυντήριων οδηγιών η συνδυασμένη υπολιπιδαιμική
αγωγή (statin + μη-statin) για μείωση των λιπιδίων δεν είχε αναδείξει ξεχωριστό
όφελος για τον καρδιοαγγειακό κίνδυνο. Αποτελέσματα από την IMPROVE-IT1
έδειξαν μία κατά 2% μείωση του καρδιοαγγειακού κινδύνου με εζετιμίδη & στατίνη
σε σχέση με μόνο στατίνη.
1. Cannon CP, et al. Presented at the American Heart Association Scientific Sessions 2014; Chicago,
Illinois.

Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή
75-162 mg/ημέρα: ΣΔ τύπος Ι και ΙΙ με
Ασπιρίνη: Πρωτογενής πρόληψη
αυξημένο κίνδυνο για CVD (10-τη
κίνδυνο >10%)*
Χαμηλού κινδύνου ασθενείς (10-τη
κίνδυνο <5%):† ΔΕΝ συνιστάται, πιθανή
νεφρική αιμορραγία, μειωμένο όφελος
Άνδρες <50 ετών, γυναίκες <60 ετών με
παρουσία πολλαπλών παραγόντων
κινδύνου (10-τη κίνδυνο 5%-10%):
κλινική εκτίμηση για χρήση.
75-162 mg/ημέρα: ιστορικό ΣΔ και CVD
Ασπιρίνη: Δευτερογενής πρόληψη
Clopidogrel 75 mg/ημέρα
CVD αλλεργία στην ασπιρίνη
Λογική χρήση για ≤1 έτος μετά από οξύ
Διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή
στεφανιαίο σύνδρομο (ACS).
*Περιλαμβάνονται άνδρες ηλικίας >50 ετών ή γυναίκες ηλικίας >60 ετών με ≥1 μείζονα
καρδιοαγγειακό κίνδυνο: οικογενειακό ιστορικό με CVD, ΑΥ, κάπνισμα, δυσλιπιδαιμία ή
λευκωματουρία.
†Άνδρες ηλικίας <50 ετών και γυναίκες ηλικίας >60 ετών χωρίς παρουσία μείζονος καρδιοαγγειακού
κινδύνου.

Προ συμπτωματικός έλεγχος για και θεραπεία
Συνήθης έλεγχος για CAD σε
Προ συμπτωματικός έλεγχος
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(Screening)

Θεραπείαt

ασυμπτωματικούς ασθενείς ΔΕΝ
συνιστάται
 Δεν βελτιώνεται το αποτέλεσμα
με την αντιμετώπιση των
καρδιοαγγειακών παραγόντων
κινδύνου
Τρόπος ζωής
 Εστίαση στην μείωση του
σωματικού βάρους (μειωμένη
πρόσληψη θερμίδων, αυξημένη
σωματική δραστηριότητα) με
συνέπεια τη βελτίωση του
γλυκαιμικού ελέγχου και μερικών
CVD risk factors
Παρουσία CVD: χορήγηση ACEI,
ασπιρίνης και στατίνης για μείωση του
καρδιακού κινδύνου (CV event risk).
Παρουσία ΑΥ και CVD: ασπιρίνη,
στατίνη, ACEI ή ARB σε αντένδειξη.
Ιστορικό ΕΜ: συνέχιση β-blockers για
≥2 χρόνια μετά το επεισόδιο.
Συμπτωματική ΚΑ: αποφυγή
Θειαζολιδινεδιoνών -TZDs (πχ.: Actos®)
Metformin
 Σταθερή ΚΑ: μπορεί να δοθεί
metformin παρουσία
φυσιολογικής νεφρικής
λειτουργίας
 Αποφεύγουμε metformin σε
αρρύθμιστους ή νοσηλευόμενους
για ΚΑ ασθενείς

Πηγή: American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes 2015. Diabetes Care.
2015;38(suppl 1):S1-S93
* ACEI=angiotensin-converting enzyme inhibitor; ACS=acute coronary syndrome; ARB=angiotensin
receptor blocker; BP=blood pressure; CAD=coronary artery disease; CVD=cardiovascular disease;
DASH=Dietary Approaches to Stop Hypertension; DBP=diastolic blood pressure; eGFR=estimated
glomerular filtration rate; LDL-C=low-density lipoprotein cholesterol; MI=myocardial infarction;
SBP=systolic blood pressure; TZDs=thiazolidinediones

… αρχή

Μικροαγγειακές επιπλοκές και φροντίδα των ποδιών

Μικροαγγειακές επιπλοκές και φροντίδα των ποδιών
Προ συμπτωματικός έλεγχος νεφροαγγειακής νόσου και θεραπεία
Βελτιστοποίηση γλυκαιμικού ελέγχου και ΑΠ για μείωση του κινδύνου και
επιβράδυνση της νεφροαγγειακής νόσου
Μία φορά τον χρόνο μέτρηση
Προ συμπτωματικός έλεγχος
λευκώματος ούρων σε ΣΔ τύπου Ι
(Screening)
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ασθενείς που νοσούν για ≥5-χρόνια και
σε ΣΔ τύπου ΙΙ στην έναρξη της
διάγνωσης
Θεραπεία
ACEI ή ARB για πρωτογενή πρόληψη
Φυσιολογικές: ΑΠ και αποβολή
των νεφρών ΔΕΝ συνιστάται.
λευκώματος στα ούρα <30 mg/g
Χρήση ACEI ή ARB (αλλά όχι σε
Μη εγκυμονούσα γυναίκα με μέτρια
συνδυασμό)
αυξημένη αποβολή λευκώματος (30299 mg/24 h) ή αυξημένη (≥300 mg/24
h) στα ούρα.
Έλεγχος κρεατινίνης και Κ αίματος.
Κατά τη χρήση ACEI, ARB,
διουρητικών
Έλεγχος της απώλειας λευκώματος με τα ούρα τακτικά για αξιολόγηση της
θεραπευτικής ανταπόκρισης και εκτίμηση της επιδείνωσης της νεφρικής νόσου.
Αξιολογείστε και ρυθμίστε τις επιπλοκές
Εάν το eGFR <60 mL/min/1.73 m2
της χρόνιας νεφρικής νόσου (CKD).
Αμφιβολίες σχετικά με την αιτιολογία,
Αξιολόγηση κλινικής εικόνας από
την αντιμετώπιση προχωρημένης
ειδικό
βαρύτητας νεφρικής νόσου.
Αποφυγή χρήσης συνδυασμού διαφορετικών αναστολέων του συστήματος ρενίνηςαγγειοτασίνης (RAS)
Αμφιβληστροειδοπάθεια: προ συμπτωματικός έλεγχος, θεραπεία
Βελτιστοποίηση γλυκαιμικού ελέγχου και ΑΠ για μείωση του κινδύνου και
επιβράδυνση της νόσου.
Προ συμπτωματικός έλεγχος
Αρχική μετά από μυδρίαση εξέταση
(Screening)
του αμφιβληστροειδή
 Ενήλικες με τύπου Ι ΣΔ εντός των
5 ετών από την έναρξη της νόσου.
 Ασθενείς με ΣΔ τύπου ΙΙ αμέσως
αφού τεθεί η διάγνωση:
 Εάν δεν έχουν
αμφιβληστροειδοπάθεια για
≥1 νέα οφθαλμολογική
εξέταση κάθε 2 χρόνια
 Εάν έχουν κάθε χρόνο
 Εάν έχουν και παρουσιάζει
επιδείνωση, συχνότερος
έλεγχος
Η απλή απεικόνιση του βυθού του
οφθαλμού δεν μπορεί να αντικαταστήσει
την αναλυτική εξέταση.
Εγκυμονούσες ή γυναίκες που
σκοπεύουν να κυοφορήσουν όντας
σακχαροδιαβητικές:
 Έλεγχος για
αμφιβληστροειδοπάθεια στο 1ο
τρίμηνο της κύησης
 Στενή παρακολούθηση κατά την
16

εγκυμοσύνη έως και 1 χρόνο μετά
τον τοκετό.
Treatment
Εξέταση από εξειδικευμένο οφθαλμίατρο
στην πάθηση
Για μείωση του κινδύνου απώλειας
όρασης σε αυξημένου κινδύνου PDR,
παρουσία κλινικά σημαντικού οιδήματος,
μερικές μορφές σοβαρής NPDR
Ενδείκνυται για διαβητικό οίδημα ωχράς
Anti-VEGF θεραπεία
κηλίδας.
Η αμφιβληστροειδοπάθεια δεν αποτελεί αντένδειξη για χρήση ασπιρίνης λόγω
καρδιοπροστασίας.
Νευροπάθεια: προ συμπτωματικός έλεγχος, θεραπεία
Προ συμπτωματικός έλεγχος
Έλεγχος σε όλους τους ασθενείς με
(Screening)
συμμετρική περιφερική
πολυνευροπάθεια
 ΣΔ τύπου ΙΙ: στη διάγνωση
 ΣΔ τύπου Ι: στην πενταετία και
στη συνέχεια ανά έτος.
 Έλεγχος για σημεία/συμπτώματα
αυτόνομης καρδιαγγειακής
νευροπάθειας (CAN) σε
προχωρημένη νόσο
 Αυστηρός γλυκαικός έλεγχος με
σκοπό την πρόληψη και την
επιβράδυνση ανάπτυξης DPN και
CAN σε ΣΔ τύπου Ι και για
μείωση εξέλιξης της
νευροπάθειας σε ΣΔ τύπου ΙΙ.
Ταυτοποίηση και θεραπεία για μείωση
Θεραπεία
των σχετιζόμενων με την DPN πόνου και
λοιπών συμπτωμάτων.
Φροντίδα των ποδιών
Σε κάθε ασθενή με ΣΔ
 Μία φορά τον χρόνο εξέταση των
ποδιών και ταυτοποίηση
προδιαθεσικών παραγόντων για
έλκη
 Έλεγχο αρτηριακού σφυγμού και
αισθητικότητας στα πόδια
 (LOPS) testing
 Οδηγίες – εκπαίδευση για
περιποίηση των άκρων από τον
ίδιο τον ασθενή.
Ασθενής με έλκη στα πόδια, αυξημένου Χρήση πολύπλευρης προσέγγισης
κινδύνου πόδια (ιστορικό με έλκη ή
ακρωτηριασμό).
Κάθε ασθενής χωρίς αίσθηση στα πόδια, παραμορφώσεις ποδιών ή ιστορικό με
έλκη ποδιών.
Οίδημα ωχράς κηλίδας, σοβαρή
NPDR, κάθε PDR
Laser φωτοπηξία
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Εξέταση από εξειδικευμένο ιατρό για
τις παθήσεις στα πόδια





Έλεγχος σε πρωτοεμφανίζομε
περιφερική αρτηριοπάθεια (PAD)





Εξέταση για περαιτέρω αγγειακή
διερεύνηση



Καπνιστές
LOPS και δομικές ανωμαλίες
Ιστορικό με επιπλοκές στα κάτω
άκρα
Ιστορικό με χωλότητα, εξέταση
περιφερικών σφύξεων στα πόδια
Εκτίμηση του σφυροβραχιόνιου
δείκτη - ankle-brachial index
(ABI)
Ασθενής με θετικό ABI,
σημαντική χωλότητα
Διερεύνηση για άσκηση,
φαρμακευτικές ή και χειρουργικές
επιλογές

Πηγή: American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes 2015. Diabetes Care.
2015;38(suppl 1):S1-S93
* ACEI=angiotensin-converting enzyme inhibitor; BP=blood pressure; ARB=angiotensin receptor
blocker; CKD=chronic kidney disease; DPN=diabetic peripheral neuropathy; eGFR=estimated
glomerular filtration rate; NDPR=nonproliferative diabetic retinopathy; PAD=peripheral artery disease;
PDR=proliferative diabetic retinopathy; VEGF=vascular endothelia growth factor, LOPS= Loss of
Protective Sensation of Diabetic/Neuropathic Feet for Adults & Children, Ankle-brachial index (ABI)=
a quick, noninvasive way to check your risk of peripheral artery disease (PAD)

… αρχή

Σακχαρώδης Διαβήτης στην κύηση - Διαβήτης κύησης (Gestational Diabetes—GDM)

Σακχαρώδης Διαβήτης στην κύηση (Διαβήτης κύησης)
Θεραπευτικές επιλογές στην εγκυμοσύνη
Διατήρηση των επίπεδων της A1C όσο γίνεται πιο κοντά στο <7.0% πριν την
σύλληψη
Παροχή συμβουλών πριν την σύλληψη
Κάθε γυναίκα που είναι σε θέση να
από την εφηβική ηλικία
τεκνοποιήσει
Αξιολόγηση και θεραπεία (εάν
 Αμφιβληστροειδοπάθεια
απαιτείται) σε γυναίκες που επιθυμούν
 Νεφροπάθεια
να τεκνοποιήσουν
 Νευροπάθεια
 CVD
Αποφυγή φαρμάκων με τερατογόνο
Αντενδείκνυνται/δεν συνιστώνται στην
δράση σε σεξουαλικά δραστήριες
εγκυμοσύνη
γυναίκες που επιθυμούν εγκυμοσύνη
 Στατίνες
 ACEIs
 ARBs
 Οι περισσότερες εκτός ινσουλίνης
θεραπείες
Αντιμετώπιση του ΣΔ πρώτα με
 Όταν απαιτείται προσθήκη
παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής
φαρμακευτικής αγωγής
Βασική οφθαλμολογική εξέταση στο 1ο
 Έλεγχος σε κάθε τρίμηνο όπως
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απαιτείται με βάση τον βαθμό της
αμφιβληστροειδοπάθειας.

τρίμηνο της κύησης σε εγκυμονούσες
που παρουσίασαν ΣΔ πριν την
σύλληψη.
Στόχος της A1C στην εγκυμοσύνη
<6.0%
ΣΔ τύπου ΙΙ μπορεί για αρκετό καιρό
να παραμένει αδιάγνωστος



Εάν είναι δυνατό να επιτευχθεί
χωρίς σοβαρή υπογλυκαιμία**
 Έλεγχος για ΣΔ ή προδιαβήτη 612 εβδομάδες μετά τον τοκετό και
στη συνέχεια κάθε 1-3 χρόνια
Προ συμπτωματικός έλεγχος για ΣΔ κύησης
Εγκυμονούσα με παράγοντες κινδύνου Έλεγχος για αδιάγνωστο ΣΔ τύπου ΙΙ
στην 1η προγεννητική επίσκεψη.
Έλεγχος σε 24-28 εβδομάδες
Εγκυμονούσα χωρίς γνωστό
προδιαβήτη.
Έλεγχος για ΣΔ που παραμένει 6-12
Γυναίκα με ΣΔ
εβδομάδες μετά τον τοκετό με OGTT και
χωρίς διαγνωστικά κριτήρια πριν την
εγκυμοσύνη.
Έλεγχος για ΣΔ ή προδιαβήτη κάθε ≥3
Γυναίκα με ιστορικό ΣΔ
χρόνια.
Παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής ή
Γυναίκα με ιστορικό ΣΔ και
metformin για πρόληψη ΣΔ
προδιαβήτη
Διαγνωστικές στρατηγικές για τον ΣΔ κύησης
Ανομοιόμορφη διαγνωστική προσέγγιση στον ΣΔ. Δύο επιλογές για γυναίκες που
στο παρελθόν δεν είχαν διαγνωστεί για έκδηλο ΣΔ:
Στρατηγική “Ενός βήματος”
Στρατηγική “Δύο βημάτων”
 75-g OGTT με μετρήσεις PG στη
 50-g GLT (όχι νηστείας1 h και 2 h, στη 24-28 εβδομάδα
nonfasting) με τιμές PG την 1 h
σε γυναίκες που στο παρελθόν
(Step 1), κατά την 24-28
δεν είχαν διαγνωστεί για έκδηλο
εβδομάδα σε γυναίκες που πριν
ΣΔ
δεν είχαν διαγνωστεί για έκδηλο
ΣΔ, εάν η τιμή του PG την 1 h
 Κάνουμε OGTT το πρωί μετά από
μετά τη φόρτιση είναι ≥140
υδατανθρακική στέρηση (≥8 h) η
mg/dL (7.8 mmol/L),
διάγνωση ΣΔ τίθεται εάν το PG
προχωρούμε σε λήψη 100-g
φθάνει ή ξεπερνά:
OGTT (Step 2), ενώ ο ασθενής
 Νηστείας (Fasting): 92 mg/dL
είναι νηστικός διάγνωση ΣΔ
(5.1 mmol/L)
τίθεται
εάν 2 ή περισσότερες
1 h: 180 mg/dL (10.0 mmol/L)
τιμές PG levels φθάνουν ή
2 h: 153 mg/dL (8.5 mmol/L)
ξεπερνούν:
 Νηστείας(Fasting): 95 mg/dL ή
105 mg/dL (5.3/5.8)
1 hr: 180 mg/dL ή 190 mg/dL
(10.0/10.6)
2 hr: 155 mg/dL ή 165 mg/dL
(8.6/9.2)
3 hr: 140 mg/dL ή 145 mg/dL
(7.8/8.0)
Γλυκαιμικοί στόχοι στην εγκυμοσύνη
Στόχοι GDM σε γυναίκες χωρίς
Στόχοι σε γυναίκες με ιστορικό ΣΔ
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ιστορικό ΣΔ τύπου Ι ή ΙΙ
Πριν το γεύμα: ≤95 mg/dL (5.3
mmol/L) και σε

τύπου Ι ή ΙΙ που κυοφορούν
Πριν το γεύμα, κατάκλιση, κατά την
αφύπνιση τιμές σακχάρου:
60-99 mg/dL (3.3-5.4 mmol/L)
Μεταγευματικό σάκχαρο: 100-129
mg/dL (5.4-7.1 mmol/L)
A1C: <6.0%

1-hr μετά το γεύμα: ≤140 mg/dL (7.8
mmol/L)
2-hr μετά το γεύμα: ≤120 mg/dL (6.7
mmol/)
Χρήση ινσουλίνης στην κύηση
Η ινσουλίνη είναι θεραπεία εκλογής
 Δεν υπάρχουν δεδομένα ασφάλειας για εκτός της ινσουλίνης φάρμακα
Ο χειρισμός της ινσουλίνης κατά την εγκυμοσύνη είναι περίπλοκος
 Απαιτεί συνεχείς μετρήσεις
 Παρακολούθηση από εξειδικευμένο κέντρο
Οι περισσότερες ινσουλίνες είναι κατηγορίας Β; glargine και glulisine είναι
κατηγορίας C
Αντιμετώπιση της ΑΠ κατά την εγκυμοσύνη
Στόχος ΑΠ
 SBP: 110-129 mm Hg
 DBP: 65-79 mm Hg
ACEIs και ARBs αντενδείκνυνται
Ασφαλή αντιυπερτασικά φάρμακα:
 Methyldopa (Aldomet®)
 Labetalol (Trandate®)
 Diltiazem (Tildiem®)
 Clonidine (Catapresan®)
 Prazosin (Minipress®)

Πηγή: American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes 2015. Diabetes Care.
2015;38(suppl 1):S1-S93
* ACEI=angiotensin-converting enzyme inhibitor; ARB=angiotensin receptor blocker; BP=blood
pressure; CVD=cardiovascular disease; DBP=diastolic blood pressure; GDM=gestational diabetes
mellitus; GLT=glucose loading test; OGTT=oral glucose tolerance test; PG=plasma glucose;
SBP=systolic blood pressure, **Σοβαρή υπογλυκαιμία: απαιτεί βοήθεια από άλλο άτομο και ίσως
χρειαστεί νοσοκομειακή περίθαλψη

… αρχή

Διαχείριση νοσηλευόμενων ασθενών με αυξημένες τιμές σακχάρου
αίματος

Διαχείριση νοσηλευόμενων ασθενών με αυξημένες τιμές σακχάρου
αίματος
Θεραπεία νοσηλευόμενων ασθενών με ΣΔ
Η ινσουλίνη είναι το φάρμακο εκλογής για τη ρύθμιση του σακχάρου

Η αναλογική κλίμακα ινσουλίνης - Sliding scale insulin (SSI)
αντενδείκνυται ως μοναδική θεραπευτική μεθοδολογία
ICU, η ενδοφλέβια χορήγηση είναι η προτιμητέα μέθοδος χορήγησης
Εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας:

Βασική-bolus χορήγηση σε ασθενείς με καλή πρόσληψη τροφής από το στόμα.
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Βασική plus διόρθωση ινσουλίνης για ασθενείς με πτωχή ή καθόλου πρόσληψη
τροφής από το στόμα.
 Καμία πρόσληψη τροφής από το στόμα - nothing per oral (NPO)
Γλυκαιμικοί στόχοι σε βαριά ασθενείς με ΣΔ Ι ή ΙΙ
Η ινσουλίνη προτιμάται για τον έλεγχο του σακχάρου
Εμμένουσα υπεργλυκαιμία:

Έναρξη ινσουλίνης σε σάκχαρο ≤180 mg/dL (≤10.0 mmol/L)

Μετά την έναρξη ινσουλίνης, τα επίπεδα σακχάρου να είναι μεταξύ:180 mg/dL
(7.8-10.0 mmol/L)
Περισσότερο αυστηροί στόχοι ίσως είναι εφικτοί σε ορισμένους ασθενείς χωρίς
αύξηση του κινδύνου για υπογλυκαιμία: 110-140 mg/dL (6.1-7.8 mmol/L)
IV βάσει πρωτοκόλλου χορήγηση ινσουλίνης με αποδεδειγμένη ασφάλεια στην επίτευξη
θεραπευτικών στόχων χωρίς αυξημένο κίνδυνο υπογλυκαιμίας
Γλυκαιμικοί στόχοι σε όχι βαριά ασθενείς με ΣΔ τύπου Ι ή ΙΙ
Η ινσουλίνη προτιμάται για τον έλεγχο του σακχάρου
Θεραπεία με ινσουλίνη: προγευματικός στόχος <140 mg/dL (<7.8 mmol/L) σε τυχαίο
δείγμα σακχάρου αίματος <180 mg/dL (<10.0 mmol/L)
Περισσότερο ή λιγότερο αυστηροί στόχοι είναι κατάλληλοι σε:

Περισσότερο αυστηροί: σταθεροποιημένοι ασθενείς με ιστορικό καλά
ελεγχόμενου ΣΔ

Λιγότεροι αυστηροί: παρουσία σοβαρών συννοσηροτήτων
Βασική δόση και επιπλέον δόση διόρθωσης σε ασθενείς με πτωχή ή καθόλου nothing by mouth (NPO) από του στόματος διατροφή

Καλή πρόσληψη τροφής: βασική-bolus χορήγηση
Ο χειρισμός υπογλυκαιμίας βάσει πρωτοκόλλου είναι κρίσιμος (critical)

Απαιτείται καταγραφή και παρακολούθηση κάθε επεισοδίου
Έλεγχος A1C ασθενών κατά την νοσηλεία τους εάν δεν υπάρχει τιμή εξέτασης A1C 3
μήνες πριν την εισαγωγή τους.
Νοσηλευόμενοι ασθενείς με υπεργλυκαιμία χωρίς προηγούμενη διάγνωση για ΣΔ στο
ιστορικό τους ελέγχονται αντιμετωπίζονται καταλλήλως και τους δίδονται οδηγίες για
έλεγχο και παρακολούθηση ως εξωτερικοί ασθενείς.
Πηγή: American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes 2015. Diabetes Care.
2015;38(suppl 1):S1-S93

… αρχή

Φροντίδα ηλικιωμένων σακχαροδιαβητικών

Φροντίδα ηλικιωμένων σακχαροδιαβητικών
Ηλικιωμένοι:
Θεραπευτικοί στόχοι όπως σε
νεαρότερης ηλικίας ασθενείς

Αυτοεξυπηρετούμενοι

Χωρίς νοητικές διαταραχές

Καλό προσδόκιμο ζωής
Περισσότερο χαλαροί γλυκαιμικοί στόχοι σε ηλικιωμένους που έχουν
χαρακτηριστικά όπως σοβαρές επιπλοκές, περιορισμένο προσδόκιμο επιβίωσης
λόγω συννοσηροτήτων νοητικών ή σωματικών δυσκολιών.

21


Αποφυγή επιπλοκών από υπεργυκαιμία
Αντιμετώπιση καρδιοαγγειακών παραγόντων κινδύνου:

Χρονικά περιθώρια οφέλους και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ασθενή

Θεραπεία αρτηριακής υπέρτασης

Η υπολιπιδαιμική αγωγή και η ασπιρίνη έχουν θέση στα πλαίσια πρωτογενούς ή
δευτερογενούς πρόληψης.
Εξατομίκευση προ συμπτωματικού ελέγχου (screening) για επιπλοκές

Προσοχή σε ενδεχόμενες επιπλοκές που μπορεί να οδηγήσουν σε λειτουργικές
αδυναμίες
Σε ηλικία ≥65 διερευνήστε προσεκτικά για εμφάνιση κατάθλιψης και προχωρήστε σε
θεραπεία.
Φαρμακευτική θεραπεία ηλικιωμένων ασθενών με ΣΔ
Ο παράγων κόστος, ιδίως στη χρήση πολλών σκευασμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη.

Η μετφορμίνη αντενδείκνυται σε νεφρική ή σημαντική καρδιακή ανεπάρκεια
Thiazolidinediones (TZDs) (Actos ®

Με προσοχή σε ασθενείς σε
Avandia ®)
κίνδυνο να αναπτύξουν ΚΑ ή
βρίσκονται σε ΚΑ.

Συσχετίζονται με αυξημένη
συχνότητα καταγμάτων.
Μπορεί
να προκαλέσουν υπογλυκαιμία

Sulfonylureas (Daonil ®)
Insulin
Insulin secretagogues (Lantus®,
Humalog®)
Η ινσουλίνη απαιτεί οι ασθενείς ή οι αυτοί που τους φροντίζουν να μην έχουν
προβλήματα στη όραση στις κινήσεις των χεριών ή νοητικά προβλήματα
GLP-1 receptor agonists (Byetta®,

Ελάχιστες παρενέργειες
Victoza®) DPP-4 inhibitors (Januvia®,

Αυξημένο κόστος
Galvus®,)

DPP-4: ίσως παρατείνει τη
νοσηλεία για ΚΑ (saxagliptinOnglyza®)1
1. Scirica BM, et al. N Engl J Med.
2013;369:1317-1326.
Πηγή: American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes 2015. Diabetes Care.
2015;38(suppl 1):S1-S93
*DPP-4=dipeptidyl peptidase-4; GLP-1=glucagon-like peptide-1
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Σακχαρώδης διαβήτης σε παιδιά και εφήβους.

Σακχαρώδης διαβήτης σε παιδιά και εφήβους
Προ συμπτωματικός έλεγχος παιδιών με ΣΔ τύπου ΙΙ και προδιαβήτη
Σε υπέρβαρα* παιδιά με ≥2 παράγοντες κινδύνου:

Οικογενειακό ιστορικό ΣΔ τύπου ΙΙ σε συγγενή 1ου ή 2ου βαθμού

Γηγενείς Αμερικάνοι, Άφροαμερικάνοι, Ασιάτες Αμερικάνοι ή νήσων του
Ειρηνικού ωκεανού
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Σημεία αντίστασης στην ινσουλίνη ή συνθήκες συνδεδεμένες με
ινσουλινοαντίσταση†
Ιστορικό ΣΔ κύησης της μητέρας
Έλεγχος από ηλικία 10 ετών ή στην έναρξη της εφηβείας
 Έλεγχος ανά 3ετία με A1C από τα 10 έτη ή την έναρξη της εφηβείας

Παιδιά: ηλικίας ≤18 yrs
*BMI >85η εκατοστιαία θέση με βάση την ηλικία και το φύλο, βάρος για ύψος >85 εκατοστιαία θέση
ή βάρος >120% του ιδανικού ύψους
†Ακάνθωση των νέγρων, αρτηριακή υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, PCOS, ή γεννημένο πρόωρο και
λιποβαρές
§Υπνική άπνοια, στεατοηπατίτιδα, ορθοπεδικές επιπλοκές, ψυχονοητικές διαταραχές
Πηγή: American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes—2015. Diabetes Care.
2015;38(suppl 1):S1-S93.

Γλυκαιμικοί στόχοι σε παιδιά και εφήβους με ΣΔ τύπου Ι
Υπόψη πάντα του δείκτη κίνδυνος / όφελος για υπογλυκαιμία στη θέσπιση των στόχων
<7.5%
A1C
130 mg/dL (5.0
Σάκχαρο αίματος προ γεύματος 90
Σάκχαρο αίματος πριν τον ύπνο και τη 150 mg/dL (5.0
νύκτα 90
Οι γλυκαιμικοί στόχοι στα παιδιά τροποποιούνται όταν έχουν συχνά υπογλυκαιμίες ή
ασυμπτωματική υπογλυκαιμία
Αντιμετώπιση μικροαγγειακών επιπλοκών σε παιδιά και εφήβους με ΣΔ τύπου Ι
Νεφροπάθειες
Προ συμπτωματικός έλεγχος

Τουλάχιστο 1 φορά τον χρόνο
έλεγχος για λευκωματουρία στην
γενική ούρων, σχέση
μικρολευκωματίνης / κρεατινίνης o
(UACR) σε ασθενείς με ΣΔ από 5ετίας

Μέτρηση κάθαρσης κρεατινίνης
και eGFR στον αρχικό έλεγχο και
μετά με βάση την ηλικία την
έναρξη του ΣΔ και την θεραπεία.
Θεραπεία
ACEI δόση με βάση την απώλεια
λευκώματος

Σε αυξημένη απώλεια ARC (>30
mg/g) πάνω από 6 mos, μετά την
προσπάθεια για έλεγχο του
σακχάρου,

Φυσιολογικοποίηση της ΑΠ
Αμφιβληστροειδοπάθεια
Προ συμπτωματικός έλεγχος
Μετά από μυδρίαση εκτενής
(Screening)
οφθαλμολογική εξέταση

Ηλικία ≥10 ετών ή έναρξη
εφηβείας (όποια έρθει πρώτη) σε
ΣΔ από 3-5–ετίας
Επαναληπτικός έλεγχος (Follow
Ανά έτος
up)

Λιγότερο συχνά: σε ασθενείς που
κουράζουν ιδιαίτερα τα μάτια τους
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ACEIs δεν έχουν δοκιμαστεί από το U.S. Food and Drug Administration (FDA) για τη θεραπεία της
αμφιβληστροειδοπάθειας. Δεν ενδείκνυνται όλοι οι ACEIs για χρήση σε παιδιά ή εφήβους από το
FDA.

Αντιμετώπιση της αυξημένης αρτηριακής πίεσης σε παιδιά και εφήβους με ΣΔ
τύπου Ι



Προ συμπτωματικός έλεγχος
(Screening)
Θεραπεία

Μέτρηση ΑΠ σε κάθε επίσκεψη
Επιβεβαίωση της αυξημένης ΑΠ
σε ξεχωριστή επίσκεψη
Φαρμακευτική θεραπεία
Αυξημένη ΑΠ (ΣΑΠ ή
ACEI ή ARB: αρχική
ΔΑΠ >90ή εκατοστιαία
θεραπεία†
θέση*)
 Αλλαγές στον τρόπο
ζωής (διαιτολόγιο,
άσκηση)
 Εάν δε
επιτυγχάνεται ο
στόχος για την ΑΠ
σε 3-6 mos
Αρτηριακή υπέρταση (ΣΑΠ
ή ΔΑΠ >95ή εκατοστιαία
θέση)
Στόχος: <130/80 mm Hg ή <95ή εκατοστιαία θέση *

*Για ηλικία, φύλο, ύψος; †Πιθανή τερατογόνος επίδραση. Δεν ενδείκνυνται όλοι οι ACEIs για χρήση
σε παιδιά ή εφήβους από το U.S. Food and Drug Administration (FDA).

Αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών σε παιδιά και εφήβους με ΣΔ τύπου Ι
Τιμές λιπιδίων νηστείας
Ηλικία ≥2 έτη μετά τη διάγνωση*
Έλεγχος λιπιδίων σε όλους τους ασθενείς:

Παθολογικές τιμές λιπιδίων: ετησίως ανά 5ετία

LDL-C <100 mg/dL (<2.6 mmol/L)
Θεραπείαt
Βέλτιστος γλυκαιμικός έλεγχος με
Στην αρχή
ιατρικά καθοδηγούμενη διατροφή Optimal glucose control Medical
nutrition therapy (MNT): μειωμένη
πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών
Ηλικία ≥10 ετών

Αλλαγές στον τρόπο ζωής και
MNT

Μετά τις αλλαγές στο τρόπο ζωής,
προσθήκη στατίνης† εάν η LDL-C

>160 mg/dL (>4.1 mmol/L) ή >130
mg/dL

(>3.4 mmol/L) + ≥1 CVD
παράγοντα κινδύνου
Στόχος: LDL-C <100 mg/dL (<2.6 mmol/L)
*Όταν ελέγχονται καλά τα επίπεδα σακχάρου
†Οι στατίνες έχουν εγκριθεί από το the U.S. Food and Drug Administration για τη θεραπεία της
ετερόζυγου οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας σε παιδιά και εφήβους. Δεν έχουν εγκριθεί όλες οι
στατίνες από το FDA για ηλικίες κάτω των 10 ετών, δεν θα πρέπει γενικά οι στατίνες να
χρησιμοποιούνται σε παιδιά με ΣΔ τύπου Ι πριν την ηλικία των 10 ετών. Αντενδείκνυνται οι στατίνες
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στην εγκυμοσύνη.

Προ συμπτωματικός έλεγχος για αυτοάνοσα νοσήματα σε παιδιά και εφήβους με
ΣΔ τύπου Ι
Υποθυρεοειδισμός
Μετά τη διάγνωση του ΣΔ τύπου Ι
Για:
ελέγχουμε:

Αντισώματα υπεροξυδάσης

Αντισφαιρινικά αντισώματα
Μέτρηση TSH (όταν έχουμε καλό
έλεγχο του μεταβολισμού):

Εάν είναι σε φυσιολογικά πλαίσια
επανέλεγχος κάθε 1-2 χρόνια
Κοιλιοκάκη
Μετά τη διάγνωση του ΣΔ τύπου Ι

IgA αντιιστική τρανσγλουταμινάση
ελέγχουμε:

Αντιενδομυικά αντισώματα (EMA)
Υποψήφιοι για εξέταση:

Οικογενειακό ιστορικό κοιλιοκάκης

Μειωμένη ανάπτυξη ή απώλεια βάρους

Απώλεια βάρους

Διάρροια ή μετεωρισμός

Κοιλιακός πόνος

Σημεία δυσαπορρόφησης
Επαναλαμβανόμενη υπογλυκαιμία αγνώστου αιτιολογίας ή μειωμένος
γλυκαιμικός έλεγχος
Γαστεντερολογική εξέταση
Ασυμπτωματικοί ασθενείς με θετικά
γαστροσκοπικός έλεγχος, βιοψίες
αντισώματα
Δίαιτα ελεύθερη γλουτένης,
Εάν επιβεβαιωθεί η διάγνωση:
διαιτολογική παρακολούθηση
Μονογονιδιακά Διαβητικά Σύνδρομα
Νεογνικός ΣΔ • Όψιμης έναρξης ΣΔ στους νέους
Ελέγξτε εάν:

Ο ΣΔ διαγνώστηκε στους πρώτους 6 μήνες μετά τη γέννηση

Σοβαρό οικογενειακό ιστορικό με ΣΔ, όχι τυπικές μορφές ΣΔ τύπου ΙΙ
Μέτρια υπεργλυκαιμία νηστείας,* εάν δεν υπάρχει παχυσαρκία σε ΣΔ με
αρνητικά αυτοαντισώματα ή αντίσταση στην ινσουλίνη
*100-150 mg/dL (5.5-8.5 mmol/L)

Εκτιμήσεις για παιδιά και εφήβους με ΣΔ τύπου ΙΙ
Στη διάγνωση
Μετά τη διάγνωση
Παρόμοιος έλεγχος και θεραπεία όπως

Οφθαλμολογική εξέταση
στον ΣΔ τύπου Ι για:

Μέτρηση παραγόντων κινδύνου

Αρτηριακή Υπέρταση

Μέτρηση ΑΠ

Λευκωματουρία

Έλεγχος λιπιδίων νηστείας

Δυσλιπιδαιμία

Μέτρηση λευκώματος ούρων

Αμφιβληστροειδοπάθεια
Άλλες οντότητες που πρέπει να διερευνηθούν:

Πολυκυστικές ωοθήκες

Συννοσηρότητες παιδιατρικής παχυσαρκίας: υπνική άπνοια, ηπατική στεάτωση,
ορθοπεδικές επιπλοκές, ψυχοκοινωνικές διαταραχές
Πηγή: American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes 2015. Diabetes Care.
2015;38(suppl 1):S1-S93
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Ανοσοθεραπεία

Ανοσοθεραπεία
Ανοσοποίηση/Οδηγίες εμβολιασμού
Ετησίως με ΣΔ από 6μήνου και μετά
Αντιγριππικό εμβόλιο
Με ΣΔ από 2ετίας
Εμβόλιο κατά του πνευμονιοκόκκου
(πολυσακχαριδικό 23 (PPSV23))
Ηλικίας >65 ετών με προηγηθέντα
εμβολιασμό με PPSV23:

Χορήγηση συζευκτικού
πνευμονιοκοκικκού εμβολίου13
(PCV13)

Ακολουθούμενου από το PPSV23
6-12 μήνες μετά τον αρχικό
εμβολιασμό*
Ηλικίας >65 ετών με προηγηθέντα
εμβολιασμό με PPSV23:

Επαναληπτική δόση εμβολίου σε
≥12 μήνες με PCV13
Εάν απαιτούνται πρόσθετες
επαναληπτικές δόσεις του PPSV23,
επακόλουθες δόσεις χορηγούνται 6-12
μήνες μετά το PCV13 και ≥5 χρόνια από
την πιο πρόσφατη δόση του PPSV23
Εμβόλιο κατά της Ηπατίτιδας B

Ανεμβολίαστοι ενήλικες με ΣΔ
ηλικίας 19-59 ετών

Συμπεριλαμβάνονται στους
ανεμβολίαστους ενήλικες ηλικίας
≥60 ετών
*Two doses should not be coadministered: minimum interval between dosing: 8 wks
Πηγή: American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes—2015. Diabetes Care.
2015;38(suppl 1):S1-S93.
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Ψυχολογική υποστήριξη

Ψυχολογική υποστήριξη
Περιλαμβάνονται ψυχολογικές και κοινωνικές καταστάσεις των ασθενών ως τμήμα της
θεραπευτικής αντιμετώπισης του ΣΔ
Η ψυχοκοινωνική παρακολούθηση και επανέλεγχος περιλαμβάνουν:

Συμπεριφορές σχετικά με τον ΣΔ

Προοπτικές ιατρικής αντιμετώπισης και αποτελεσμάτων

Άσχημη διάθεση

Ποιότητα ζωής

Οικονομικές, κοινωνικές, συναισθηματικές καταστάσεις
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Ψυχιατρικό ιστορικό
Ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας (65 yrs) με ΣΔ είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην
κατάθλιψη και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται έγκαιρα
Συνηθισμένος έλεγχος για κατάθλιψη και συνδεδεμένη με ΣΔ στενάχωρη διάθεση,
άγχος, διατροφικές και νοητικές διαταραχές.
Πηγή: American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes—2015. Diabetes Care.
2015;38(suppl 1):S1-S93

… αρχή

Σακχαρώδης διαβήτης
Διακρίνουμε τις παρακάτω κατηγορίες:
 Σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι
 Προδιαβήτης
 Σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ

Σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι
Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι, γνωστός παλαιότερα και ως
ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης, οφείλεται στην καταστροφή
των β-κυττάρων, δηλαδή των κυττάρων που παράγουν την ινσουλίνη. Ο
οργανισμός επιτίθεται εναντίον των δικών του κυττάρων του παγκρέατος, που
παράγουν την ινσουλίνη, αναγνωρίζοντας τα ως ξένα, και τα καταστρέφει,
έχοντας ως επακόλουθο την πλήρη έλλειψη ινσουλίνης. Η καταστροφή αυτή
είναι πιο πιθανή σε πρόσωπα με γενετική προδιάθεση αλλά πυροδοτείται από
εξωγενείς παράγοντες. Έχουν ενοχοποιηθεί ιοί, συστατικά τροφής κ.ά.
Συνήθως ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι συνοδεύεται στην έναρξή του ή
όταν η θεραπεία δεν είναι επαρκής από έντονη κλινική συμπτωματολογία:
πολυουρία, πολυδιψία, ξηροστομία, απώλεια σωματικού βάρους, καταβολή
δυνάμεων και αφυδάτωση.
Οι ασθενείς χρειάζονται ινσουλίνη όχι μόνο για την επαρκή ρύθμιση των
επιπέδων γλυκόζης στο αίμα, αλλά και για να ζήσουν.
Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι εμφανίζεται συνήθως σε παιδιά και εφήβους
ή νέους ενήλικες αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε ηλικία, παλαιότερα
ονομάζετο νεανικός διαβήτης.
Η νόσος χαρακτηρίζεται από πλήρη έλλειψη ινσουλίνης. Αυτή οδηγεί σε
υψηλές τιμές σακχάρου αίματος κατά τη διάγνωση, συνήθως πάνω από 240
mg σε 100 κ. εκ. αίματος, 240mg% καθώς και σακχαρουρία και οξονουρία. Η
οξόνη στα ούρα οφείλεται στο γεγονός ότι ο οργανισμός, όταν λείπει η
ινσουλίνη, χρησιμοποιεί ως καύσιμο το λίπος και όχι τους υδατάνθρακες.
Αποτέλεσμα της καύσης του λίπους είναι η παραγωγή κετονικών σωμάτων
που αποβάλλονται και στα ούρα. Η έλλειψη ινσουλίνης οδηγεί και σε
σημαντική απώλεια βάρους παρά την πολυφαγία. Η θεραπεία με ινσουλίνη
ελαττώνει τα επίπεδα του σακχάρου του αίματος, και αναστρέφει συνολικά την
κατιούσα, την καταβολική κατάσταση: είναι δηλαδή η θεραπεία με ινσουλίνη
υποχρεωτική δια βίου για τη διατήρηση της ζωής. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα
με παλαιότερη ταξινόμηση, ο διαβήτης ονομάζεται και ινσουλινοεξαρτώμενος.
Η ανακάλυψη της ινσουλίνης το 1922 θεωρείται ένα από τα 10 θαύματα της
σύγχρονης ιατρικής. Οι ενέσεις ινσουλίνης εξασφάλισαν τη ζωή σε χιλιάδες
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πρόσωπα που πέθαιναν αβοήθητα και μετέτρεψαν σε ροδαλά και υγιή
πρόσωπα τα απισχνασμένα παιδιά και εφήβους με την όψη του βαρέος
πάσχοντος. Η εξασφάλιση της επιβίωσης έδωσε την ευκαιρία στους
επιστήμονες μετά από μερικά χρόνια να συνειδητοποιήσουν, πως για την
αποφυγή των επιπλοκών της νόσου, πρέπει να επιτυγχάνει κανείς κατά το
δυνατό φυσιολογικές τιμές σακχάρου. Ο κίνδυνος ανάπτυξης σακχαρώδη
διαβήτη τύπου I δεν είναι μεν μεγάλος αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί και ως
αμελητέος. Είναι μια από τις συχνότερες νόσους της παιδικής και εφηβικής
ηλικίας και η συχνότητά της ανέρχεται σε 18 νέες περιπτώσεις το χρόνο για
κάθε 100.000 πρόσωπα κάτω των 20 ετών, ενώ αναφέρεται ότι 1 στα 590
πρόσωπα ηλικίας κάτω των 20 ετών εμφανίζουν τη νόσο.
Η εμφάνιση νέων περιπτώσεων μειώνεται μετά την ηλικία των 20 ετών, αλλά
εξακολουθεί να είναι υπαρκτή, ακόμα και σε μεγάλες ηλικίες. Ο κίνδυνος για
νόσηση σε πρόσωπα που ανήκουν σε οικογένειες με σακχαρώδη διαβήτη
τύπου Ι είναι σαφώς μεγαλύτερος. Για παράδειγμα σε μονοωογενείς
διδύμους, όπου υπάρχει απόλυτη ταύτιση – «ομοιότητα» του γενετικού
υλικού, αν ο ένας αδελφός αναπτύξει διαβήτη τύπου Ι τότε ο άλλος αδελφός
έχει πιθανότητα 25-50% να αναπτύξει και αυτός στο μέλλον τον ίδιο τύπο
διαβήτη. Η πιθανότητα ανάπτυξης διαβήτη στα παιδιά διαβητικών προσώπων
τύπου Ι ποικίλλει, αλλά είναι σχετικά μικρός, 4-6% και λίγο μεγαλύτερος όταν
ο πατέρας είναι διαβητικός και πάντα σαφώς μεγαλύτερος από όσο στο γενικό
πληθυσμό (0.4%).
Η θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι γίνεται με μία ή δύο ενέσεις
ινσουλίνης κάθε μέρα, οι οποίες έχουν σκοπό τη διατήρηση φυσιολογικού
σακχάρου στο αίμα όταν είναι νηστικός ο διαβητικός ασθενής, ενώ με τρεις ή
περισσότερες γίνεται προσπάθεια για αναχαίτιση της αύξησης του σακχάρου
μετά την λήψη τροφής. Οι ενέσεις γίνονται πάντα λίγο πριν από το φαγητό. Η
καλή ρύθμιση απαιτεί και πολλές μετρήσεις σακχάρου στο αίμα καθημερινά,
προκειμένου να ρυθμιστεί η δόση της χορηγουμένης ινσουλίνης.
Η συνεχής χορήγηση ινσουλίνης με αντλία ινσουλίνης αποτελεί πάντως την
καλύτερη επιλογή υποκατάστασης, χορηγώντας συνεχώς υποδορίως
ινσουλίνη ως βασικό ρυθμό και ως διατροφικές ώσεις ινσουλίνης με τα
φαγητά της ημέρας.
Μέθοδοι μεταμόσχευσης νησιδίων ή και ολόκληρου του παγκρέατος δεν
χρησιμοποιούνται ευρέως, επειδή είναι ακόμα «πειραματικές» και με πολλά
συνοδά προβλήματα και επιπλοκές.
… αρχή

Προδιαβήτης
Ο προάγγελος του διαβήτη τύπου ΙΙ. Διάγνωση, αντιμετώπιση:
Η παχυσαρκία και ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου ΙΙ αποτελούν τη σύγχρονη
παγκόσμια πανδημία, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Μόνο στις Η.Π.Α ο αριθμός των προσώπων με διαβήτη ανέρχεται σε 21,1
εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3 εκατομμύρια περίπου τα
τελευταία δύο χρόνια με το χαρακτηριστικό ότι τουλάχιστον το 25% των
προσώπων αυτών δεν γνωρίζουν ότι έχουν σακχαρώδη διαβήτη. Καθώς ο
επιπολασμός του διαβήτη τύπου 2 συνεχώς αυξάνεται, οι σχετιζόμενες με τον
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διαβήτη νοσηρότητα και θνητότητα έχουν εξελιχθεί σε μείζονα ζητήματα της
δημόσιας υγείας.
Στη σύγχρονη εποχή, εκτός από τις κοινωνικές παραμέτρους της νόσου,
υπάρχει ακόμα μια σημαντική παράμετρος:
 η οικονομική πλευρά του ζητήματος.
Ο διαβήτης έχει υψηλό οικονομικό κόστος, άμεσο και έμμεσο.
Το ετήσιο κόστος από το διαβήτη στις Η.Π.Α υπολογίζεται $174
δισεκατομμύρια, ποσό το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 15% του εθνικού
κόστους υγείας:
 το άμεσο κόστος του σακχαρώδη διαβήτη, στο οποίο περιλαμβάνονται
οι επιπλοκές και η ιατρική περίθαλψη, είναι $116 δισεκατομμύρια, ενώ
 το έμμεσο κόστος της πάθησης, που προκύπτει από την αναπηρία και
την πρόωρη θνητότητα, ανέρχεται σε $58 δισεκατομμύρια.
Οι ασθενείς με διαβήτη είναι επιρρεπείς σε πολλαπλές και σύνθετες
επιπλοκές. Αυτές περιλαμβάνουν τόσο την καρδιαγγειακή νόσο με καρδιακές
παθήσεις:
 στεφανιαία νόσο,
 καρδιακή ανεπάρκεια,
 αρρυθμίες,
 αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο,
 περιφερική αποφρακτική αρτηριοπάθεια,
όσο και την μικροαγγειακή νόσο, που εκδηλώνεται με:
 αμφιβληστροειδοπάθεια,
 παθήσεις του νευρικού συστήματος,
 παθήσεις των νεφρών με μικρολευκωματινουρία.
Επιδημιολογικά δεδομένα της τελευταίας 5ετίας έχουν αποδείξει ότι οι
επιπλοκές του διαβήτη ξεκινούν νωρίς κατά τη «διαδρομή» από την
έναρξη της παθολογικής ανοχής στη γλυκόζη έως την εμφάνιση της
νόσου.
Μεγάλες μελέτες έχουν δείξει ότι, κατά την στιγμή εμφάνισης του διαβήτη, ήδη
έχουν εγκατασταθεί επιπλοκές, όπως:
 η αμφιβληστροειδοπάθεια και νευροπάθεια σε ποσοστό 10%,
 οι καρδιαγγειακές επιπλοκές έως 40% των πασχόντων.
Ως εκ τούτου, υπάρχει ένα διάστημα στη γλυκαιμική κατάσταση μεταξύ της
φυσιολογικής ανοχής της γλυκόζης (φυσιολογικό σάκχαρο) και του διαβήτη, οι
τιμές του οποίου δεν είναι «αθώες», αλλά αποτελούν τον προάγγελο του
διαβήτη και των επιπλοκών του.
Η πρώιμη διαπίστωση και θεραπευτική παρέμβαση στα πρόσωπα, τα οποία
βρίσκονται σε αυτήν την προδιαβητική-γλυκαιμική κατάσταση, θα συμβάλει
στη μείωση ή καθυστέρηση της εξέλιξης σε διαβήτη ΙΙ και της εμφάνισης των
σχετιζομένων επιπλοκών που αναφέρθηκαν, περιλαμβανομένων και των
μικροαγγειακών επιπλοκών ως η αμφιβληστροειδοπάθεια, η νευροπάθεια και
η μικροαλβουμινουρία (μικρολευκωματινουρία).
… αρχή
Προδιαβήτης και πρόληψη του σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ:
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Ως προδιαβήτης χαρακτηρίζεται η διαταραγμένη γλυκόζη νηστείας (IFG), η
οποία σε εξέταση αίματος νηστικός το πρωί έχεις τιμές σακχάρου 100126mg%.
Αυτή η κατάσταση καλύτερα χαρακτηρίζεται από διαταραγμένη καμπύλη
ανοχής της γλυκόζης (OGTT) με σάκχαρο μεν νηστείας εντός των
φυσιολογικών ορίων, όμως δύο ώρες μετά τη λήψη 75 γραμμαρίων ζάχαρης
το σάκχαρο κυμαίνεται από 140 - 199mg%.
Φυσιολογικά μετά από αυτό το δίωρο το σάκχαρο πρέπει να είναι κάτω
από 140, ενώ στο διαβήτη βρίσκεται πάνω από 200.
Οι καταστάσεις αυτές μπορεί να εμφανίζονται ξεχωριστά ή και να
συνυπάρχουν.
Η διάγνωση του διαβήτη στις μέρες μας τίθεται όταν:
 το σάκχαρο νηστείας σε τουλάχιστον δύο μετρήσεις είναι
μεγαλύτερο από 126mg,
 το σάκχαρο είναι μεγαλύτερο από 200mg/dl 2 ώρες μετά από
φόρτιση με γλυκόζη,
 το σάκχαρο είναι >200mg5l σε τυχαία μέτρηση.
Στο διαβήτη, σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση ομοφωνίας της Αμερικανικής
Διαβητολογικής Εταιρείας (ADA), η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, HbA1c,
εξέταση που εκφράζει τις διακυμάνσεις των τιμών του σακχάρου αίματος κατά
το τελευταίο δίμηνο, είναι ίση ή μεγαλύτερη του ποσοστού 6,5%.
Ο προδιαβήτης, λοιπόν, είναι αρχικό στάδιο στην εξέλιξη της φυσικής
ιστορίας του σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ.
Η συγκεκριμένη μεταβολική διαταραχή, αν και δεν έχει συμπτώματα και
δεν αποτελεί συγκεκριμένη νόσο, πρέπει ωστόσο να ανιχνεύεται
έγκαιρα και να αντιμετωπίζεται με την ανάλογη σοβαρότητα, επειδή:
 πρώτον εξελίσσεται σε σακχαρώδη διαβήτη και,
 δεύτερον το σπουδαιότερο, συνδέεται με καρδιαγγειακά επεισόδια
πριν εμφανιστεί ο σακχαρώδης διαβήτης.
Έλεγχος προδιαβήτη: Το πρόβλημα του προδιαβήτη είναι μεγάλο και
λαμβάνει σταδιακά διαστάσεις επιδημίας. Παγκοσμίως ο αριθμός των
προσώπων με προδιαβήτη είναι περίπου 314 εκατομμύρια, και υπολογίζεται
ότι το 2025 προδιαβήτη θα έχουν 418 εκατομμύρια. Είναι γνωστό ότι ο
προδιαβήτης αυξάνει τον βραχυπρόθεσμο κίνδυνο εμφάνισης
σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ κατά 3 έως 10 φορές, με χαρακτηριστικό ότι
κάποιοι πληθυσμοί παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο από άλλους.
Ο έλεγχος για προδιαβήτη πρέπει να γίνεται στον πληθυσμό εκείνο ο
οποίος έχει αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη και είναι τα πρόσωπα
με:
 οικογενειακό ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη,
 καρδιαγγειακή νόσο,
 παχυσαρκία ή καθιστική ζωή,
 υπέρταση ή υπερλιπιδαιμία
 λήψη αντιψυχωσικών φαρμάκων
 ιστορικό διαβήτη κύησης ή σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών.
Παθοφυσιολογία του προδιαβήτη: Οι σημαντικές επιδημιολογικές διαφορές
με τιμές σακχάρου αίματος νηστείας 100-126%mg/dl και διαταραγμένη
καμπύλη ανοχής γλυκόζης υποδεικνύουν την ύπαρξη διαφορετικών
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παθοφυσιολογικών μηχανισμών, οι οποίοι συμβάλλουν στην εμφάνιση αυτών
των μορφών διαταραχής της γλυκόζης.
Παρότι και οι δύο αυτές καταστάσεις σχετίζονται με την ινσουλινοαντίσταση,
δηλαδή αντίσταση των ιστών στη δράση της ινσουλίνης που παράγεται στο
πάγκρεας, παρουσιάζουν ορισμένες διαφορές:
 τα πρόσωπα τα οποία έχουν τιμές σακχάρου αίματος νηστείας 100126mg/dl παρουσιάζουν αντίσταση στην ινσουλίνη στο ήπαρ και όχι
στους μυς, ενώ
 τα πρόσωπα εκείνα τα οποία έχουν και παθολογική καμπύλη ανοχής
στη γλυκόζη έχουν φυσιολογική ή ελαφρά μειωμένη ηπατική
ευαισθησία στην ινσουλίνη και μέτρια ή σοβαρή μυϊκή
ινσουλινοαντίσταση.
… αρχή
Η σημασία του γονιδιακού παράγοντα:
Αν εξαιρέσουμε τις διάφορες μορφές του σακχαρώδη διαβήτη ΙΙ, που
εμφανίζονται από νεαρή ηλικία, μέχρι πριν από μερικά χρόνια δεν είχαν
βρεθεί συγκεκριμένα γονίδια υπεύθυνα για την κληρονομική προδιάθεση του
σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ.
Τα τελευταία χρόνια όμως ξεκίνησαν φιλόδοξες προσπάθειες για την
ανίχνευση γονιδίων, τα οποία είναι υπεύθυνα για τον προδιαβήτη και το
σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ.
Οι προσπάθειες αυτές απέδωσαν, και τώρα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε
αρκετά από τα γονίδια, τα οποία εμπλέκονται στη διαταραχή των τιμών της
γλυκόζης αίματος.
Έτσι σήμερα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε γονίδια σχετιζόμενα με
καταστάσεις, οι οποίες εξελίσσονται σταδιακά σε σακχαρώδη διαβήτη τύπου
ΙΙ, όπως η μείωση της μάζας των β-κυττάρων του παγκρέατος που εκκρίνουν
ινσουλίνη, η αντίσταση στην ινσουλίνη και η παχυσαρκία.
Το μεγάλο ερώτημα, πάντως, εξακολουθεί να ισχύει: Ακόμη δεν γνωρίζουμε
εάν η ανίχνευση αυτών των γονοτύπων μας λέει προγνωστικά κάτι
περισσότερο για τις μορφές, π.χ. τη σοβαρότητα του διαβήτη που θα
εμφανιστεί.
Τα αποτελέσματα των πρόσφατων μελετών δείχνουν ότι η συμβολή της
γενετικής πληροφορίας στην πρόγνωση του κινδύνου εμφάνισης διαβήτη είναι
προς το παρόν όχι ιδιαίτερα σημαντική.
Επιβεβαιώνεται έτσι ότι ακρογωνιαίος λίθος για την αξιολόγηση της
πρόγνωσής του είναι:
 η κλινική πληροφορία,
 οι κλινικοί παράγοντες κινδύνου,
 τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά.
Οι γνωστοί κύριοι παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη διαβήτη είναι:
 οι περιβαλλοντικές διαταραχές,
 οι διαταραχές τρόπου ζωής, όπως:
o η ανθυγιεινή διατροφή,
o η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας,
 η παχυσαρκία,
 το stress,
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… αρχή
Θεραπευτική παρέμβαση.
Η υγιεινοδιαιτητική παρέμβαση είναι απαραίτητη σε όλες τις ηλικιακές ομάδες
με εξατομικευμένες αλλαγές και προσαρμογές.
Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε όμως, όπως άλλωστε έχουν αποδείξει
πρόσφατες μελέτες, ότι για να έχει αποτέλεσμα η υγιεινοδιαιτητική
παρέμβαση πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της, δηλαδή:
 σωστή διατροφή,
 σωματική άσκηση,
 απώλεια βάρους σε υπέρβαρους και παχύσαρκους.
Απαραίτητες προϋποθέσεις δεδομένου ότι, αν χαθεί ένας κρίκος από την
αλυσίδα της παρέμβασης, τα οφέλη της είναι αμφιλεγόμενα, ειδικά σε
περιπτώσεις διαταραχής ανοχής γλυκόζης.
Πέραν από τους όποιους προβληματισμούς για τη θεραπευτική αντιμετώπιση
του προδιαβήτη, σύμφωνα με τις συστάσεις της Αμερικάνικης Διαβητολογικής
Εταιρείας, η χρήση μετφορμίνης συνιστάται μόνο όταν εκτός του
προδιαβήτη
συνυπάρχει και κάποιος παράγοντας κινδύνου από τους εξής:
ηλικία άνω των 60 ετών,
 Δείκτης Μάζας Σώματος άνω των 30Kg/m2 επιφανείας σώματος
(παχυσαρκία),
 οικογενειακό ιστορικό διαβήτη σε συγγενείς πρώτου βαθμού,
 αυξημένα τριγλυκερίδια,
 μειωμένη HDL καλή χοληστερόλη,
 αρτηριακή υπέρταση και
 γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη HbA1c πάνω από 6%.
Η μετφορμίνη προστατεύει τις αρτηρίες από τον προδιαβήτη και διαβήτη
χωρίς να επηρεάζει σημαντικά τις τιμές του σακχάρου αίματος, όπως τα
αντιδιαβητικά φάρμακα. Η μετφορμίνη δεν προκαλεί υπογλυκαιμία, όπως π.χ.
η ινσουλίνη.
… αρχή
Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εξέλιξης του προδιαβήτη.
Όσον αφορά στην εξέλιξη του προδιαβήτη η παρακολούθηση εξαρτάται από
το γενικότερο επίπεδο κινδύνου των ασθενών.
Γενικά η παρακολούθηση των προσώπων με προδιαβήτη πρέπει να
περιλαμβάνει:
 ετήσια μέτρηση της γλυκόζης νηστείας και της γλυκοζυλιωμένης
αιμοσφαιρίνης HbA1c και
 καμπύλη σακχάρου
Σε ασθενείς στους οποίους υποθέτουμε επιδείνωση, τουλάχιστον μια
φορά κάθε 12 μήνες πρέπει να γίνεται έλεγχος:
 μικροαλβουμινουρίας,
 συγκέντρωσης λιπιδίων νηστείας και
 μέτρηση αρτηριακής πίεσης.
Στο μέλλον:
 βιοδείκτες,

32

 γενετικοί παράγοντες και
 εργαλεία υπολογισμού του κινδύνου εμφάνισης διαβήτη
θα αξιολογούν τις σχετικές πιθανότητες και θα επιτρέπουν τη στοχευμένη
παρακολούθηση και αντιμετώπιση των ασθενών με προδιαβήτη. Έτσι, θα
καταστεί πλέον αποτελεσματική και πραγματοποιήσιμη η προσπάθεια
μείωσης της εμφάνισης του διαβήτη τύπου ΙΙ, αυτής της σύγχρονης μάστιγας
για την κοινωνία μας.
… αρχή

Σύγχρονη αντιμετώπιση σακχαρώδη διαβήτη.
Τα τελευταία χρόνια ζούμε μια περίοδο έντονων αλλαγών και καταιγιστικών
εξελίξεων στο χώρο του διαβήτη. Το τοπίο της θεραπείας έχει τροποποιηθεί
σημαντικά, καθώς νέα φάρμακα προστίθενται προς όφελος θεραπευτών και
θεραπευομένων. Ο εμπλουτισμός των επιλογών, η ενίσχυση των
εναλλακτικών θεραπευτικών λύσεων αναμφισβήτητα προσφέρει νέες
δυνατότητες στην θεραπευτική προσπάθεια. Παρουσιάζει έτσι ενδιαφέρον η
διερεύνηση των αλλαγών, των παθοφυσιολογικών προβληματισμών και των
θεραπευτικών λύσεων που σφράγισαν τη διαδρομή των τελευταίων χρόνων
στο πεδίο της αντιδιαβητικής φαρμακευτικής αγωγής.
Στις αρχές και τα μέσα της δεκαετίας του 1990 η θεραπευτική μας
φαρέτρα
περιείχε μόλις τρία θεραπευτικά βέλη, τρεις μόνο κατηγορίες αντιδιαβητικών
δισκίων:
 τις σουλφονυλουρίες,
 τα διγουανίδια και
 την ακαρβόζη.
Η έμφαση από πλευράς παθοφυσιολογικής προσέγγισης δινόταν κυρίως στο
πάγκρεας και συγκεκριμένα στην ελλειμματική λειτουργία των β –
παγκρεατικών κυττάρων, για την αντιμετώπιση της οποίας σημαίνοντα ρόλο
είχαν οι σουλφονυλουρίες.
Παράλληλα όμως η προσοχή των ερευνητών είχε ήδη στραφεί προς τα
κύτταρα των μυών, αλλά και των άλλων οργάνων, έτσι ώστε σιγά-σιγά να
μιλάμε για αντίσταση των κυττάρων αυτών των οργάνων στην ινσουλίνη. Είναι
ο γνωστός παθοφυσιολογικός πυλώνας της ιστικής ινσουλινοαντίστασης.
Συγκεκριμένα εξεταζόταν το κύτταρο αν μπορεί να πάρει γλυκόζη από το αίμα
όση χρειάζεται ο οργανισμός για να την κάψει και να έχει τη σχετική ενέργεια.
Η πρόσληψη της γλυκόζης του αίματος από το κύτταρο προϋποθέτει την
εμφάνιση της ινσουλίνης στο αίμα. Και όσο η ινσουλίνη γίνεται περισσότερη
στο αίμα, τόσο περισσότερη γλυκόζη παίρνουν τα κύτταρα. Εδώ οι ερευνητές
παρατήρησαν ότι πολλές φορές τα κύτταρα αυτά δεν συμπεριφέρονταν
φυσιολογικά, δεν άκουγαν την ινσουλίνη, είχαν αντίσταση στην ινσουλίνη και
φυσικά δεν έπαιρναν τη γλυκόζη που έπρεπε να πάρουν. Για την
αντιμετώπιση αυτής της παθολογικής κατάστασης ενεργό ρόλο είχε η
μετφορμίνη.
… αρχή
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Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 οι αναφορές στον αποφασιστικό ρόλο της
ινσουλινοαντίστασης για τη δημιουργία και εξέλιξη του διαβήτη πληθαίνουν και
στο θεραπευτικό προσκήνιο εμφανίζονται οι γλιταζόνες, συγκεκριμένα η
πιογλιταζόνη (Actos) και η ροσγλιταζόνη (Avandia).
Τα φάρμακα αυτά έχουν πολλαπλή και σημαντική δράση στη:
 μείωση της ινσουλινοαντίστασης των κυττάρων,
 στην ανακατανομή του λίπους,
ώστε τούτο να μην συσσωρεύεται στην κοιλιά, που ευνοεί την
αρτηριοσκλήρυνση, αλλά να πηγαίνει σε άλλες περιοχές κάτω από το
δέρμα-υποδόριο λίπος.
Η θεραπεία του διαβήτη ενισχύθηκε αποτελεσματικά με τις γλιταζόνες.
Ανεφύησαν βέβαια στην πορεία κάποιοι προβληματισμοί για ενδεχόμενες
παρενέργειες των φαρμάκων αυτών, όπως:
 η αύξηση βάρους,
 το οίδημα κάτω άκρων,
 η αμφιλεγόμενη καρδιαγγειακή επιβάρυνση, ιδιαίτερα με την
ροσγλιταζόνη.
Παρ’ όλα αυτά η αντιδιαβητική αυτή κατηγορία διατηρεί την σημαντική της
θέση στον θεραπευτικό αλγόριθμο.
Και ερχόμαστε στην τρέχουσα δεκαετία. Πολλά νέα στοιχεία, είτε
προστίθενται, είτε επαναξιολογούνται στην προσπάθεια γνώσης της
παθοφυσιολογίας του διαβήτη.
Αναγνωρίζεται η σημασία της έκκρισης γλυκαγόνης από τα α – παγκρεατικά
κύτταρα, ως αντίρροπη ορμόνη προς την ινσουλίνη και ως ευοδωτικός
παράγοντας για την ενδογενή παραγωγή γλυκόζης από το ήπαρ, με
αποτέλεσμα αύξηση του σακχάρου στο αίμα, ιδιαίτερα μετά το φαγητό.
Συγχρόνως στους διαβητικούς δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην μειονεκτική
λειτουργία ορισμένων ορμονών, των λεγομένων ινκρετινικών, GLP-1 και
GIP.
Οι ινκρετινικές ορμόνες εκλύονται από κύτταρα του εντέρου σαν
απάντηση στη λήψη τροφής.
Οι δράσεις τους και ιδιαίτερα του GLP-1 είναι εντυπωσιακές:
 διεγείρουν την έκκριση ινσουλίνης από τα β – παγκρεατικά κύτταρα,
 αναστέλλουν την έκκριση γλυκαγόνης από τα α – κύτταρα,
 προάγουν τον κορεσμό στο φαγητό και
 μειώνουν την πρόσληψη τροφής, ενώ
 σε πειραματόζωα δείχθηκε ότι ευνοούν:
o τον πολλαπλασιασμό και
o την αναγέννηση των β – παγκρεατικών κυττάρων, τα οποία
παράγουν ινσουλίνη.
Το πρόβλημα στους σακχαροδιαβητικούς ασθενείς είναι:
 τα μειωμένα επίπεδα GLP-1 στο αίμα,
 το ενδογενές GLP-1 αποδομείται τάχιστα.
Μέσα σε 2 λεπτά το 50% του εκκρινόμενου GLP-1 έχει αποδομηθεί από
ένα ένζυμο το DPP-4.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να στερείται ο οργανισμός των ευεργετικών
δράσεων του GLP-1 στη ρύθμιση του σακχάρου.
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Έτσι, η έρευνα και η φαρμακευτική βιομηχανία ανέπτυξε δύο
θεραπευτικές στρατηγικές και κυκλοφόρησε δύο φαρμακευτικές κατηγορίες
για την αξιοποίηση της δράσης του GLP-1:
 Η μια κατηγορία είναι τα ινκρετινομιμητικά, η εξενατίδη και τελευταία η
λιραγκλουτίδη, ουσίες που είναι ανθεκτικές στην αποδομή από το
ένζυμο DPP-4, με συνέπεια μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αύξηση
επιπέδων του GLP-1 στο αίμα.
 Η άλλη κατηγορία είναι οι γλιπτίνες, η σιταγλιπτίνη, η βιλδαγλιπτίνη
και η σαξαγλιπτίνη, ουσίες που αναστέλλουν την δράση του ένζυμου
DPP-4, με αποτέλεσμα ο οργανισμός να αξιοποιεί την δράση του GLP1, αφού δεν αποδομείται πλέον από το ένζυμο DPP-4.
Είναι πολλαπλά και ιδιαιτέρως σημαντικά τα οφέλη από την προσθήκη
των νέων αυτών θεραπευτικών κατηγοριών στο αντιδιαβητικό
φαρμακευτικό οπλοστάσιο:
Έχουμε:
 βελτίωση της γλυκαιμικής ρύθμισης, με την εξενατίδη και με τις
γλιπτίνες,
 όχι αύξηση του σωματικού βάρους, κυρίως όμως με τα φάρμακα
αυτά
 αποφεύγεται η υπογλυκαιμία!
Και αυτό γιατί η δράση του GLP-1, όπως έχει δειχθεί από πολλές
τεκμηριωμένες μελέτες, είναι γλυκοζοεξαρτώμενη. Δηλαδή η δράση της
ορμόνης αυτής αναπτύσσεται μόνο όταν είναι αυξημένα τα επίπεδα του
σακχάρου στο αίμα. Σε χαμηλά επίπεδα σακχάρου το GLP-1 δεν δρα και
κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας.
Η χορήγηση της εξενατίδης (Byetta) γίνεται με ένεση. Ως προς τις
παρενέργειες της
ενίοτε προκαλεί:
 ναυτία ή εμετούς,
οι οποίες συνήθως υποχωρούν με την πάροδο του χρόνου.
Οι γλιπτίνες (βιλταγλιπτίνη (Galvus) και σιταγλιπτίνη (Januvia)),
λαμβάνονται σε χάπια από το στόμα και είναι ασφαλή φάρμακα. Αναφέρονται
παρενέργειες όπως:
 κεφαλαλγία, ρινοφαρυγγίτιδα κ.α.,
όμως σε πολύ μικρό ποσοστό των θεραπευομένων και κατά κανόνα είναι
ήπιες.
Συμπέρασμα. Τα νέα αυτά φάρμακα ενίσχυσης της δράσης του GLP-1
παρουσιάζουν αναμφισβήτητο ελκυστικό προφίλ δράσης και ασφάλειας.
Όμως απαιτούνται δεδομένα μακροχρόνιων μελετών για να διερευνηθεί με
σαφήνεια η οποιαδήποτε ενδεχόμενη επίδραση των φαρμακευτικών αυτών
κατηγοριών στα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα οποία αποτελούν και το μείζον
πρόβλημα επιπλοκών στους πάσχοντες από διαβήτη.
Πάντως, τα μέχρι στιγμής πρώτα αποτελέσματα, από την επίδραση των
φαρμάκων αυτών στους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακές επιπλοκές,
είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η σημερινή ενισχυμένη θεραπευτική φαρέτρα
προσφέρει στο θεραπευτή τη δυνατότητα να προχωρήσει στην
εξατομικευμένη αντιμετώπιση του διαβήτη.
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Όταν ο διαβητικός είναι παχύσαρκος, είναι φανερό ότι μετά την
μετφορμίνη, που είναι το κατ’ εξοχήν φάρμακο έναρξης αγωγής, θα πρέπει
να προστεθεί φάρμακο κατά της ινσουλινοαντίστασης, όπως ένα
ινκρετινομιμητικό(Byetta®, Victoza®, Lyxumia®, Bydureon®) ή αναστολέας
DPP-4.(πχ Januvia®, Galvus®, Onglyza®, Jalra®, Xelevia®, Trajenta®,
Vipidia®)
Εάν ο διαβητικός είναι αδύνατος, τότε μετά την μετφορμίνη θα πρέπει να
προστεθεί φάρμακο που ενισχύει την ινσουλινοεκκριτική ικανότητα του
παγκρέατος, π. χ. σουλφονυλουρία. (πχ. Solosa®, Diamicron®, Daonil®)
Εάν ο διαβήτης παρουσιάζεται με συμπτώματα ως η καταβολή, η
αδυναμία, η πολυουρία κ.λπ. και η εξέταση της γλυκοζυλιωμένης
αιμοσφαιρίνης αίματος είναι πάνω από 9%, τότε είναι φανερό ότι η
επιλογή της ινσουλίνης στη θεραπευτική αγωγή είναι μονόδρομος.
Είναι ευνόητο ότι μπορεί να υπάρξουν και πολλές άλλες περιπτώσεις
διαβητικών, των οποίων η θεραπευτική προσέγγιση θα είναι διαφορετική,
επειδή κανένας διαβήτης δεν μοιάζει συνολικά με τον άλλον διαβήτη. Κάθε
διαβητικό πρόσωπο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τόσο μεταβολικά όσο και
φαινοτυπικά.
Γι’ αυτό απαιτείται εξατομικευμένη, στοχευμένη προσέγγιση και παρέμβαση.
Στόχος πάντα η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη να είναι μικρότερη του
7% και
υπενθυμίζεται ότι η εξέταση αυτή εκφράζει τις διακυμάνσεις του
σακχάρου κατά το τελευταίο δίμηνο.
Η αύξηση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης πέραν του 7% απαιτεί
πλέον εντατική παρέμβαση. Και αυτός είναι ο χρυσός κανόνας που
ακολουθείται σήμερα στην προσπάθεια αποτελεσματικής
αντιμετώπισης του διαβήτη.
… αρχή

Κατηγορίες αντιδιαβητικών φαρμάκων και καρδιοαγγειακά
νοσήματα.
Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ, που για τους περισσότερους σημαίνει
απλά αυξημένες τιμές γλυκόζης (σακχάρου) στο αίμα, είναι μεταβολική νόσος,
η οποία χαρακτηρίζεται και από άλλες μεταβολικές διαταραχές, ενώ η ύπαρξή
του σηματοδοτεί υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο για τον πάσχοντα.
Είναι σημαντική η πολυπαραγοντική αντιμετώπιση του κινδύνου, ώστε να
μειωθεί σημαντικά με:
 αυστηρή ρύθμιση του σωματικού βάρους,
 της αρτηριακής πίεσης,
 της χοληστερόλης,
 τη διακοπή του καπνίσματος και
 με αύξηση της σωματικής δραστηριότητας.
Η ρύθμιση του σακχάρου αποτελεί μέρος αυτής της προσπάθειας.
Στο πλαίσιο της αυστηρής ρύθμισης του σακχάρου έχει σημασία η επιλογή
του κατάλληλου φαρμάκου ή συνδυασμού φαρμάκων προκειμένου να
αποφευχθούν τα καρδιαγγειακά επεισόδια στους διαβητικούς.
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Το πρώτο φάρμακο επιλογής στην έναρξη θεραπείας του διαβητικού
ασθενούς παραμένει η μετφορμίνη. Τα αποτελέσματα μελετών έδειξαν ότι τα
πρόσωπα που έλαβαν μετφορμίνη παρουσίασαν μείωση της προσβολής από
έμφραγμα του μυοκαρδίου.
Δεύτερη επιλογή που θα πλαισιώσει τη μετφορμίνη, εφόσον αυτή αποτύχει ως
μονοθεραπεία, είναι ένα από τα ακόλουθα φάρμακα :
Οι σουλφονυλουρίες. Από την κατηγορία αυτή κυκλοφορούν τρία φάρμακα:
η γλιμεπιρίδη, η γλικλαζίδη και η γλιβενκλαμίδη (Daonil®). Η τελευταία,
γλιβενκλαμίδη, δεν συνιστάται, επειδή η χορήγησή της συνοδεύεται από
αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Στις άλλες δύο τα πράγματα είναι
διαφορετικά : Η μελέτη ADVANCE έδειξε ότι η γλικλαζίδη MR (Diamicron®)
είχε μόνον θετικά αποτελέσματα, μειώνει σημαντικά τις υπογλυκαιμίες και
μπορεί να χρησιμοποιείται χωρίς πρόβλημα σε στεφανιαίους ασθενείς. Το ίδιο
ισχύει και για την γλιμεπιρίδη (Solosa®).
Έτσι ρυθμίζεται ο σακχαρώδης διαβήτης χωρίς φόβο καρδιαγγειακού
επεισοδίου από τα φάρμακα αυτά.
Η ινσουλινοθεραπεία αποτελεί την τελική λύση για την ρύθμιση του
σακχάρου του
αίματος. Ο προβληματισμός για την πιθανώς αθηρογόνο δράση της
ινσουλινοθεραπείας δεν επιβεβαιώθηκε σε καμιά προοπτική μελέτη, όπως η
UKPDS. Με τη ρύθμιση του σακχάρου προλαμβάνεται η καταστροφική δράση
του διαβήτη σε χώρους όπως είναι το ενδοθήλιο ή άλλα κύτταρα, π.χ. β
κύτταρα, εκ των οποίων προκαλούνται επιπλοκές από τα μικρά και τα μεγάλα
αγγεία. Η χορήγηση ινσουλίνης βοηθά στη μείωση του κινδύνου των
υπογλυκαιμιών.
Και το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η ινσουλινοθεραπεία είναι η πιο
αποτελεσματική και ασφαλής αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη με την
προϋπόθεση της σωστής προσαρμογής της δόσης, ώστε να αποφεύγονται
κατά το δυνατόν οι υπογλυκαιμίες.
Τα διάφορα σκευάσματα ινσουλίνης, και ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται
ξεχωριστά (όχι σε μείγματα) βοηθούν περισσότερο προς αυτή την
κατεύθυνση.
… αρχή
Οι γλιταζόνες (πιογλιταζόνη, ροσιγλιταζόνη) ασκούν ευεργετικές δράσεις σε
επιμέρους παράγοντες κινδύνου, αλλά προκαλούν αύξηση του βάρους και
κατακράτηση υγρών.
Τα δυο φάρμακα της κατηγορίας διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους, κυρίως στη
δράση τους στα λιπίδια. Η ροσιγλιταζόνη επιδρά δυσμενώς στην LDL
χοληστερόλη, ενώ η πιογλιταζόνη έχει ευεργετική επίδραση στα λιπίδια.
Πρόσφατη ανασκόπηση όλων των μελετών που έχουν γίνει με
ροσιγλιταζόνη (Avandia) έδειξαν αρνητική ισορροπία μεταξύ οφέλους
και δυσμενών επιδράσεων, γεγονός που οδήγησε στην απόσυρση του
φαρμάκου.
Η πιογλιταζόνη (Actos®) παραμένει στην κυκλοφορία και αποτελεί καλή
εναλλακτική λύση για τα πρόσωπα που ελάμβαναν ροσιγλιταζόνη, εφόσον η
ρύθμιση τους ήταν καλή και πάντα με την σύμφωνη γνώμη του θεράποντος
ιατρού.
Πάντως και η πιογλιταζόνη έχει τις παρενέργειές της:
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δεν συνιστάται όταν υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης καρδιακής
ανεπάρκειας και
 συνδυάζεται με αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων ιδιαίτερα στις γυναίκες
μετά την εμμηνόπαυση.
Οι γλιπτίνες (βιλταγλιπτίνη (Galvus®), σιταγλιπτίνη (Januvia®),
σαξαγλιπτίνη(Onglyza®)) είναι νεότερα ινσουλινοεκκριτικά φάρμακα με
ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά δεν προκαλούν:
 υπογλυκαιμίες και δεν
 αυξάνουν το σωματικό βάρος.
Τα φάρμακα αυτά είναι όμως σχετικώς ακριβά, και δεν υπάρχει ακόμα αρκετή
εμπειρία ως προς την ασφάλειά τους. Πάντως μέχρι σήμερα τα πρώτα
δεδομένα είναι ενθαρρυντικά, χωρίς προβλήματα από την καρδιά και τα
αγγεία.
Τέλος, τα ενέσιμα προϊόντα εξενατίδη (Byetta®) και λιραγλουτίδη
(Victoza®) συνοδεύονται από μείωση του σωματικού βάρους και από μικρές
μελέτες φαίνεται να έχουν ευεργετική δράση στο μυοκάρδιο. Τα επόμενα
χρόνια αναμένονται νέες μελέτες προς έλεγχο και επιβεβαίωση αυτών των
στοιχείων για να χορηγούνται.
… αρχή

Ο σακχαρώδης διαβήτης ως παράγοντας κινδύνου για
καρδιοαγγειακά νοσήματα.
Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ θεωρείται σήμερα μεταβολική νόσος, η
οποία χαρακτηρίζεται από υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο και η οποία
ταυτοποιείται από τις αυξημένες τιμές σακχάρου στο αίμα.
Η εμφάνιση αθηροσκληρωτικών εκδηλώσεων τείνει να είναι συχνότερη και
πρωιμότερη και η εξέλιξή της ταχύτερη στους σακχαρoδιαβητικούς ασθενείς.
Οι παθολογικές βλάβες των μεγάλων αρτηριών, η μακροαγγειοπάθεια όπως
ονομάζεται στην ιατρική, οφείλονται κυρίως σε προσβολή των:
 στεφανιαίων αρτηριών,
 αρτηριών των κάτω άκρων,
 καρωτίδων και
 αρτηριών του εγκεφάλου.
Η θνητότητα και η νοσηρότητα από την μακροαγγειοπάθεια είναι 2 έως 4
φορές μεγαλύτερη, ενώ από τους ενήλικες διαβητικούς 75-80% πεθαίνουν
τελικά από μακροαγγειοπάθεια.
Ο αυξημένος κίνδυνος της μακροαγγειοπάθειας στο διαβήτη φαίνεται ότι
υπάρχει από πολύ νωρίς: από τη φάση της παθολογικής ανοχής στη γλυκόζη
(προδιαβήτης).
Η συμβολή στον αυξημένο κίνδυνο της καρδιαγγειακής νόσου των γνωστών
παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, υπερχοληστερολαιμία, υπέρταση,
υπεργλυκαιμία) πλαισιώνεται από την παρουσία αναδυομένων παραγόντων
κινδύνου, όπως:
 η αντίσταση στην ινσουλίνη,
 η χαμηλού βαθμού χρόνια φλεγμονή με αύξηση της hsCRP και άλλων
δεικτών φλεγμονής, καθώς και
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από ποσοτικές αλλαγές γνωστών παραγόντων κινδύνου όπως η
αύξηση της κακής-LDL χοληστερόλης.
Οι διαταραχές αυτές είναι πολύ πιο συχνές στους διαβητικούς και έχουν ως
υποκείμενο μηχανισμό την αντίσταση στην ινσουλίνη, η οποία αποτελεί
τον συνδετικό κρίκο στο λεγόμενο μεταβολικό σύνδρομο.
Τα δεδομένα αρκετών προσφάτων μεγάλων μελετών έχουν στρέψει τη
θεραπευτική μας στρατηγική στην αποτελεσματική αντιμετώπιση όλου του
πλέγματος των μεταβολικών και αιμοδυναμικών διαταραχών που
χαρακτηρίζει τους ασθενείς με ΣΔ
τύπου ΙΙ.
Έτσι, πέραν της θεραπείας του σακχάρου, οι στόχοι στους υπόλοιπους
παράγοντες κινδύνου είναι ιδιαίτερα αυστηροί, βασισμένοι στις ενδείξεις
μεγάλων ερευνών:
 Η αρτηριακή πίεση πρέπει να είναι <130/80mmHg,
 η ολική χοληστερόλη < 175mg,
 η LDL χοληστερόλη <100 mg και
 η LDL χοληστερόλη <70 mg% εάν ήδη έχει εμφανισθεί στεφανιαία
νόσος, π.χ. στηθάγχη ή έμφραγμα μυοκαρδίου.
Παράλληλα συνιστάται η χορήγηση ασπιρίνης ή κλοπιδογρέλης σε
όλους τους ασθενείς με ΣΔ τύπου ΙΙ.
Επιπλέον με την προσπάθεια αυστηρού μεταβολικού ελέγχου αποδείχθηκε
πως αυτός μειώνει σημαντικά τη καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα.
Οι στόχοι αυτοί είναι πιο αυστηροί στους ασθενείς με ΣΔ τύπου ΙΙ,
υποδηλώνοντας ότι οι κλασσικοί παράγοντες κινδύνου είναι πιο επικίνδυνοι.
Έτσι, η μείωση του σακχάρου στο αίμα αποτελεί σημαντικό καθήκον
αλλά ακόμα σημαντικότερο είναι η επιθετική αντιμετώπιση των άλλων
παραγόντων κινδύνου στους σακχαρoδιαβητικούς ασθενείς.
Όσον αφορά στη θεραπεία του σακχάρου φαίνεται ότι δεν προσφέρουμε
πολλά στις επιπλοκές από τα μικρά αγγεία. Τα αποτελέσματα εδώ της
θεραπείας στην πρόληψη-μείωση εμφάνισης των καρδιαγγειακών επεισοδίων
είναι πενιχρά και αμφιλεγόμενα. Ο προβληματισμός για τον ανεπαρκή έλεγχο
της καρδιαγγειακής νόσου με τα αντιδιαβητικά δισκία αλλά και την ινσουλίνη
ενέτεινε την άποψη, ότι οι στόχοι μείωσης της γλυκόζης πλάσματος πρέπει να
είναι πολύ πιο αυστηροί.
Όμως μεγάλη μελέτη που ανακοινώθηκε πρόσφατα, η ACCORD, που
θεράπευε μια ομάδα ασθενών με στόχο γλυκοζuλιωμένης αιμοσφαιρίνης HbA1c κάτω από 6%, είχε απογοητευτικά αποτελέσματα : περισσότεροι
θάνατοι στην ομάδα του
αυστηρού ελέγχου!
Επιπλέον δεν είναι ξεκάθαρη και η πιθανή ειδική δράση των διαφόρων
αντιδιαβητικών φαρμάκων στο καρδιαγγειακό σύστημα.: Τα αποτελέσματα
μιας μικρής υποομάδας της UKPDS έδειξαν ότι οι σακχαρoδιαβητικοί που
έλαβαν μετφορμίνη ήσαν οι μόνοι που παρουσίασαν σημαντική μείωση
των
εμφραγμάτων.
Πολλές κατηγορίες φαρμάκων για τη ρύθμιση του σακχάρου, αντίθετα, έχουν
ενοχοποιηθεί για αρνητικές επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα, που
πιθανώς μειώνουν τα ευεργετικά τους αποτελέσματα από τη γλυκαιμική
ρύθμιση.
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Οι σουλφονυλουρίες, ειδικά αυτές με μη εκλεκτική δέσμευση των
υποδοχέων, π.χ. η γλιβενκλαμίδη (Daonil®), συνδέονταν και με τους
υποδοχείς τους στο μυοκάρδιο, γεγονός στο οποίο αποδίδεται μεγαλύτερη
έκταση εμφράγματος κατά την διάρκεια ενός στεφανιαίου επεισοδίου.
Στις αρχές του καλοκαιριού του 2007 δημοσιεύθηκε μετα-ανάλυση μελετών
της ροσιγλιταζόνης (Avandia®) κατά της αντίστασης στην ινσουλίνη, στην
οποία υπήρξε αύξηση των εμφραγμάτων στην ομάδα που έλαβε το φάρμακο.
Βέβαια, τα φάρμακα αυτά είναι μια άριστη επιλογή αντιδιαβητικής θεραπείας.
Η αποτελεσματικότητα τους είναι τεκμηριωμένη, ενώ η διάρκεια διατήρησης
του ελέγχου της γλυκαιμίας που επιτυγχάνουν είναι μεγαλύτερη τόσο από τις
σουλφονυλουρίες όσο και από την μετφορμίνη. Το θέμα είναι να έχουν και
ευνοϊκή επίδραση στο καρδιαγγειακό σύστημα, δηλαδή να μειώνουν το
καρδιακό κίνδυνο και αυτό δεν έχει δικαιώθηκε μέχρι στιγμής, ίσως λόγω των
πλειοτρόπων δράσεων τους σε πολλούς παράγοντες κινδύνου και στην
αντίσταση στην ινσουλίνη.
Το ευχάριστο είναι ότι η ανησυχία για τα αντίθετα αποτελέσματα με αύξηση
του καρδιαγγειακού κινδύνου, π.χ. εμφράγματος ή εγκεφαλικού επεισοδίου, η
οποία προήλθε από μετα-ανάλυση με πολλά μεθοδολογικά προβλήματα, δεν
επιβεβαιώθηκε ούτε από τις μεγάλες μελέτες, ούτε από άλλες μετα-αναλύσεις,
αλλά και ούτε από επιδημιολογικές μελέτες παρατήρησης. Όμως, η χρήση της
ροσιγλιταζόνης πρέπει να αποφεύγεται σε καρδιακή ανεπάρκεια ή όταν
υπάρχει αυξημένος κίνδυνος καρδιακής ανεπάρκειας, καθώς επίσης σε
ασθενείς με σοβαρή στεφανιαία νόσο, σημαντική υπερτροφία αριστερής
κοιλίας, ή πρόσωπα με νεφρική ανεπάρκεια και στους ηλικιωμένους.
… αρχή

Καρδιακές παθήσεις και ΣΔ
Ο σακχαρώδης διαβήτης, μία διαταραχή του ενδοκρινικού μας συστήματος με
επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό μας σύστημα σήμερα αποτελεί την όγδοη σε σειρά
αιτία θανάτου ενώ μόνο στην Αμερική, περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν
από την νόσο αυτή. Περίπου 1:10 ενήλικες πάσχουν (130 εκατ/κόσμο) 18% του
ηλικιωμένου πληθυσμού.
Σχεδόν όλη η νοσηρότητα του σακχαρώδη διαβήτη έχει να κάνει με παθήσεις του
καρδιαγγειακού:
 στεφανιαία νόσο,
 συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και
 αρτηριακή υπέρταση.
Οι διαταραχές που προκαλεί ο σακχαρώδης διαβήτης στην καρδιακή λειτουργία
αφορούν:
 διαταραχές στην ένταση της καρδιακής συστολής,
 διαταραχές στη γένεση και μεταβίβαση του ερεθίσματος με αποτέλεσμα
μεταβολές του καρδιακού ρυθμού,
 διαταραχές στην αιμάτωση του καρδιακού μυός.
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Ο σακχαρώδης διαβήτης έχει χαρακτηριστεί ως ισοδύναμο της στεφανιαίας
νόσου, ενώ αντίστροφα πολλοί ασθενείς με επιβεβαιωμένη στεφανιαία νόσο πάσχουν
από ΣΔ ή από τις πρόδρομες μορφές του. Το 20- 30% των ασθενών με οξέα
στεφανιαία σύνδρομα εμφανίζει ΣΔ, ενώ το 40% αυτών παρουσιάζει διαταραχές
της ανοχής της γλυκόζης.1 Υπάρχουν δεδομένα που υποστηρίζουν ότι τα ποσοστά
θνητότητας μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου είναι διπλάσια για τους
ασθενείς με ΣΔ σε σύγκριση με τους ασθενείς χωρίς ΣΔ.1
 H υπεργλυκαιμία,
 η αντίσταση στη δράση της ινσουλίνης και
 το οξειδωτικό stress
αποτελούν σημαντικούς προδιαθεσικούς παράγοντες για την εμφάνιση των
καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου στους ασθενείς με ΣΔ όπως είναι:
 η υπέρταση,
 η δυσλιπιδαιμία,
 η υπερπηκτικότητα και η
 αύξηση των δεικτών φλεγμονής.2
Συνεπώς η καρδιαγγειακή θνητότητα αυξάνεται κατά 2 έως 8 φορές στους
ασθενείς με ΣΔ, ενώ το 75% των θανάτων σε αυτούς τους ασθενείς αποδίδεται
στην
υποκείμενη στεφανιαία νόσο.2 Υπάρχουν δεδομένα που υποστηρίζουν ότι εκτός από
τη στεφανιαία νόσο ο ΣΔ αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την
εμφάνιση αρρυθμιών.
Πιθανοί παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί υπεύθυνοι για το αρρυθμιογόνο υπόβαθρο
των ασθενών με ΣΔ περιλαμβάνουν:
 την καρδιαγγειακή αυτόνομη νευροπάθεια,
 τη σιωπηλή ισχαιμία,
 την ετερογένεια στην επαναπόλωση των κόλπων και των κοιλιών,
 τις διαταραχές αγωγιμότητας,
 την έκταση της μυοκαρδιακής βλάβης και
 την ανάπτυξη μυοκαρδιακής ίνωσης.
… αρχή

Καρδιαγγειακή αυτόνομη νευροπάθεια και σιωπηλή ισχαιμία
Ο κίνδυνος για καρδιαγγειακή αυτόνομη νευροπάθεια εξαρτάται από τη διάρκεια
του διαβήτη και το βαθμό του γλυκαιμικού ελέγχου και τείνει να συνυπάρχει
παράλληλα με την ανάπτυξη επιπλοκών άλλων οργάνων στόχων όπως
αμφιβληστροειδοπάθεια, νεφροπάθεια και αγγειοπάθεια.3 Υπολογίζεται ότι το 20%
των ασυμπτωματικών ασθενών με ΣΔ περίπου έχουν καρδιαγγειακή αυτόνομη
νευροπάθεια.3 Οι μηχανισμοί με τους οποίους η καρδιαγγειακή αυτόνομη
νευροπάθεια αυξάνει τη θνητότητα δεν έχουν διευκρινισθεί με σαφήνεια (Πίνακας 1).
Πίνακας 1. Πιθανοί παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί με τους οποίους η καρδιαγγειακή
αυτόνομη νευροπάθεια αυξάνει την καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα στο
σακχαρώδη διαβήτη.
 Σιωπηλή ισχαιμία και έμφραγμα
 Μειωμένη ουδός ισχαιμίας
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Αυξημένη καρδιακή συχνότητα ηρεμίας και εξασθενημένη χρονότροπη
απάντηση στην άσκηση
Διαταραχή της στεφανιαίας αγγειοκινητικής ρύθμισης
Παράταση του διαστήματος QT
Αυξημένος κίνδυνος για κοιλιακή αρρυθμιογένεση και αιφνίδιο καρδιακό
θάνατο (με ή χωρίς μυοκάρδια ισχαιμία)
Διαταραχή της συστολικής και διαστολικής λειτουργίας
Διαβητική μυοκαρδιοπάθεια
Διαταραχή της φυσιολογικής κιρκάδιας μεταβολής της δραστηριότητας
συμπαθητικού- παρασυμπαθητικού
Έλλειψη της φυσιολογικής, κατά τις νυχτερινές ώρες, μείωσης της
αρτηριακής πίεσης
Αυξημένος επιπολασμός άλλων καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου και
άλλων επιπλοκών
Μικροαγγειακές επιπλοκές
Διαβητική νεφροπάθεια

Μέρος αυτής της συσχέτισης πιθανόν να οφείλεται στον υψηλό επιπολασμό άλλων
επιπλοκών και παραγόντων κινδύνου στους διαβητικούς ασθενείς με καρδιαγγειακή
αυτόνομη νευροπάθεια. Για παράδειγμα, η εξέλιξη των μικροαγγειακών επιπλοκών,
όπως η διαβητική νεφροπάθεια, φαίνεται να είναι συγκρίσιμη με αυτή της
καρδιαγγειακής αυτόνομης νευροπάθειας με τελικό αποτέλεσμα μια αύξηση στον
καρδιαγγειακό κίνδυνο που σχετίζεται με την υπέρταση και τη δυσλιπιδαιμία.4 Η
καρδιαγγειακή αυτόνομη νευροπάθεια μπορεί επίσης να μειώσει την υποκειμενική
αντίληψη της μυοκαρδιακής ισχαιμίας. Έτσι, οι ασθενείς με ΣΔ έχουν λιγότερα
ισχαιμικά συμπτώματα, όπως στηθάγχη σε σύγκριση με τους ασθενείς χωρίς ΣΔ.5
Επιπλέον, η ταχυκαρδία στην ηρεμία, μία πρώιμη εκδήλωση διαταραχής του
παρασυμπαθητικού συστήματος στην καρδιαγγειακή αυτόνομη νευροπάθεια,
αυξάνει τις μυοκαρδιακές ανάγκες σε οξυγόνο και μπορεί να φέρει το διαβητικό
ασθενή πλησιέστερα στην ισχαιμική ουδό.5 Επιπρόσθετα, η καρδιαγγειακή
αυτόνομη νευροπάθεια μπορεί να προκαλέσει διαταραχή της στεφανιαίας
αγγειοκινητικής ρύθμισης, διαταράσσοντας έτσι, την ισορροπία ανάμεσα στη
μυοκάρδια παροχή και ζήτηση.5
Υπάρχουν δεδομένα που υποστηρίζουν ότι η παράταση του διαστήματος QT στους
ασθενείς με ΣΔ συσχετίζεται με το βαθμό της αυτόνομης νευροπάθειας και αποτελεί
σημαντικό προδιαθεσικό παράγοντα για κοιλιακή αρρυθμιογένεση και αιφνίδιο
καρδιακό θάνατο.4-6
Στον πίνακα 1 φαίνονται οι πιθανοί μηχανισμοί με τους οποίους η καρδιαγγειακή
αυτόνομη νευροπάθεια αυξάνει την καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα στους
ασθενείς με ΣΔ.
… αρχή

Σακχαρώδης διαβήτης και κολπική μαρμαρυγή
Πειραματικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι η διαταραχή της λειτουργίας του
συμπαθητικού συστήματος στο ΣΔ προάγει την εμφάνιση της κολπικής
μαρμαρυγής.7,8 Επιπλέον, μελέτες έχουν δείξει ότι η καθυστέρηση της
ενδοκολπικής αγωγής και η ανάπτυξη ίνωσης στον κόλπο αποτελούν σημαντικούς
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προδιαθεσικούς παράγοντες για την εμφάνιση κολπικής ταχυαρρυθμίας σε
διαβητικά πειραματικά μοντέλα.7,8 Εκτός από τα πειραματικά δεδομένα, μεγάλες
μελέτες έχουν δείξει σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο ΣΔ και την εμφάνιση
κολπικής μαρμαρυγής.
Στη μελέτη Framingham Heart Study ο ΣΔ ήταν σημαντικός προγνωστικός
παράγοντας για την εμφάνιση νέου επεισοδίου κολπικής μαρμαρυγής [odds
ratio, (OR) για τις γυναίκες 1,6 και 1,4 για τους άνδρες αντίστοιχα].9 Στη μελέτη
Manitoba Follow-up Study όπου προσδιορίσθηκαν οι προγνωστικοί παράγοντες για
την εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής σε 3983 ασθενείς, ο ΣΔ συσχετίσθηκε
σημαντικά με την εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής (relative risk, RR = 1,82) στη
μονοπαραγοντική ανάλυση.10 Ωστόσο, στην πολυπαραγοντική ανάλυση η συσχέτιση
αυτή δεν ήταν στατιστικά σημαντική, υποστηρίζοντας ότι ο ΣΔ δεν αποτελεί
ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα για την εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής. Ο ΣΔ
πιθανά προάγει την εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής διαμέσου άλλων παραγόντων
κινδύνου που συνυπάρχουν σε αυτούς τους ασθενείς, όπως είναι:
 η ισχαιμική καρδιοπάθεια,
 η αρτηριακή υπέρταση και
 η καρδιακή ανεπάρκεια.10
Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα μιας υπομελέτης της Framingham Heart Study για
τον προσδιορισμό των ανεξάρτητων παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση
κολπικής μαρμαρυγής σε 4764 άτομα σε 10 χρόνια παρακολούθησης.11
Παρατηρήθηκε ότι η συσχέτιση ανάμεσα στον ΣΔ και την επίπτωση της κολπικής
μαρμαρυγής δεν ήταν στατιστικά σημαντική [hazard ratio (HR) = 1,10, 95%
confidence interval (CI) 0,57 – 1,38, p =0,43].11 Οι Nichols και συνεργάτες έδειξαν
ότι ο ΣΔ αυξάνει τον κίνδυνο για την εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής κατά 26% στις
γυναίκες (ΗR = 1,26, 95% CI 1,08 – 1,46), ωστόσο, η συσχέτιση αυτή δεν ήταν
στατιστικά σημαντική στους άνδρες (ΗR = 1,09, 95% CI 0,96 – 1,24).12 Σε μία
ανάλυση της μελέτης VALUE ασθενείς με νεοδιαγνωσθέντα ΣΔ είχαν αυξημένο
κίνδυνο για την εκδήλωση κολπικής μαρμαρυγής σε σύγκριση με τους ασθενείς που
δεν είχαν ΣΔ (HR = 1,49, 95% CI 1,14 – 1,94, p = 0,0031).13 Συγκεκριμένα ο
νεοδιαγνωσθείς ΣΔ συχετίσθηκε με αυξημένη επίπτωση εμμένουσας κολπικής
μαρμαρυγής (HR = 1,87, 95% CI 1,28 – 2,74, p = 0,0014).13 Στην ίδια μελέτη
μάλιστα ασθενείς με νεοδιαγνωσθέντα ΣΔ και κολπική μαρμαρυγή είχαν
μεγαλύτερο κίνδυνο για την εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας σε σύγκριση με τους
ασθενείς με νεοδιαγνωσθέντα ΣΔ αλλά χωρίς κολπική μαρμαρυγή (HR = 3,56, 95%
CI 2,86 – 4,44, p <0,0001).13 Στη μελέτη ADVANCE η κολπική μαρμαρυγή ήταν
σημαντικός προγνωστικός παράγοντας για την καρδιαγγειακή και την ολική
θνητότητα καθώς και για την εμφάνιση αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ) και
καρδιακής ανεπάρκειας (p < 0,0001).14 Στην ίδια μελέτη η θεραπεία με περινδοπρίλη
και ινδαπαμίδη μείωσε την ολική και την καρδιαγγειακή νοσηρότητα περισσότερο
στους ασθενείς με ΣΔ σε σύγκριση με τους ασθενείς που δεν είχαν ΣΔ,
υποδεικνύοντας έτσι, ότι η κολπική μαρμαρυγή αποτελεί σημαντικό παράγοντα
κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακών επιπλοκών.14
Έτσι στους ασθενείς με ΣΔ και κολπική μαρμαρυγή απαιτείται άμεση και
επιθετική αντιμετώπιση όλων των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου.
Η διαστρωμάτωση κινδύνου των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή για
θρομβοεμβολικά και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια βασίζεται στα συστήματα
βαθμολόγησης CHADS2 και CHA2-DS2-VASC.15 Και στα δύο συστήματα δίνεται 1
βαθμός για το σακχαρώδη διαβήτη ως παράγοντας μετρίου κινδύνου, ενώ σε ασθενείς
με μη βαλβιδικής αιτιολογίας κολπική μαρμαρυγή ο ισχυρότερος προγνωστικός
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παράγοντας για ΑΕΕ είναι το ιστορικό προηγούμενου ΑΕΕ ή παροδικού ισχαιμικού
εγκεφαλικού επεισοδίου (TIA).15 Υπάρχουν δεδομένα που υποστηρίζουν ότι το 20%
των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή έχουν και σακχαρώδη διαβήτη.15
Σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση των ευρωπαϊκών κατευθυντηρίων οδηγιών
για την κολπική μαρμαρυγή σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και μόνιμη ή
παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή, (CHA2- DS2-VASC:1) ενδείκνυται αντιπηκτική
θεραπεία με χορήγηση κουμαρινικών (INR στόχος 2,0-3,0) ή νεότερων
αντιπηκτικών (Class IIa, Level of Evidence A).15
Αν και υπάρχουν δεδομένα που υποστηρίζουν ότι ο ΣΔ είναι σημαντικός παράγοντας
κινδύνου για την εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής, ωστόσο δεν έχει διευκρινισθεί
ακόμα με σαφήνεια η συμβολή του ως προγνωστικός παράγοντας για την εκδήλωση
κολπικής μαρμαρυγής, ανεξάρτητα από τους συνυπάρχοντες παράγοντες κινδύνου
(αρτηριακή υπέρταση, υποκείμενη ισχαιμική καρδιοπάθεια).
… αρχή

Σακχαρώδης διαβήτης και αιφνίδιος καρδιακός θάνατος
Οι παράγοντες κινδύνου που καθορίζουν το αρρυθμιολογικό υπόστρωμα στο ΣΔ
είναι:
 η ετερογένεια της κολπικής και της κοιλιακής επαναπόλωσης καθώς και
 η έκταση της μυοκαρδιακής βλάβης και ίνωσης.
Υπάρχουν δεδομένα που υποστηρίζουν ότι ο ΣΔ συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο
για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο.16-25 Πιθανοί παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί που θα
μπορούσαν να εξηγήσουν τη συσχέτιση αυτή είναι οι μακροαγγειακές επιπλοκές του
ΣΔ, με κύρια εκδήλωση τη στεφανιαία νόσο, διαμέσου των:
 διαταραχών της ομοιοστασίας της γλυκόζης,
 δυσλιπιδαιμίας,
 αρτηριακής υπέρτασης και
 νεφρικής νόσου.
Επιπρόσθετα ο ΣΔ συσχετίζεται με μικροαγγειακές επιπλοκές και αυτόνομη
καρδιαγγειακή νευροπάθεια (έχει αναλυθεί παραπάνω) που μπορούν να
δημιουργήσουν το κατάλληλο υπόστρωμα για την εκδήλωση αιφνίδιου καρδιακού
θανάτου.26
Το αρρυθμιολογικό υπόστρωμα στην ισχαιμική καρδιοπάθεια οφείλεται:
 στην ανάπτυξη ινώδους ιστού στο μυοκάρδιο και
 την επακόλουθη δημιουργία κυκλωμάτων επανεισόδου,
 την αντιρροπιστική στη μυοκάρδια βλάβη υπερτροφία του φυσιολογικού
μυοκαρδιακού ιστού και
 την προοδευτική αναδιαμόρφωση της αριστερής κοιλίας (νόμος
Laplace).26
Επιπλέον:
 οι μεταβολικές και ηλεκτρολυτικές διαταραχές,
 η οξεία υπερφόρτωση όγκου ή πίεσης,
 οι διαταραχές στα κανάλια ιόντων των μυοκαρδιακών κυττάρων και
 η δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος
ευνοούν τις ηλεκτροφυσιολογικές μεταβολές που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν
τις κατάλληλες συνθήκες για την εκδήλωση της κοιλιακής αρρυθμιογένεσης.26
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Επιπρόσθετα, όπως έχει ήδη αναφερθεί η παράταση του QT που έχει παρατηρηθεί
σε ασθενείς με ΣΔ αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εκδήλωση κοιλιακών
αρρυθμιών και αιφνίδιου καρδιακού θανάτου.4-6 Υπάρχουν στοιχεία που ενισχύουν
την άποψη ότι ο κίνδυνος για την εκδήλωση αιφνιδίου καρδιακού θανάτου
συνδέεται με τα επίπεδα γλυκόζης, ακόμη και στο στάδιο της διαταραχής της
ανοχής στη γλυκόζη.25 Αξίζει να σημειωθεί ότι μελέτες με χρόνο παρακολούθησης
>20 έτη έδειξαν θετική συσχέτιση ανάμεσα στο ΣΔ και την εκδήλωση του
αιφνιδίου καρδιακού θανάτου (2-4 φορές αύξηση του κινδύνου για αιφνίδιο
καρδιακό θάνατο).21-25 Στη μελέτη Paris Prospective Study όπου συμμετείχαν άτομα
χωρίς κλινική εκδήλωση καρδιακής νόσου, τα άτομα με ΣΔ παρουσίασαν μεγαλύτερο
κίνδυνο για την εκδήλωση αιφνιδίου καρδιακού θανάτου αλλά όχι θανατηφόρου
εμφράγματος του μυοκαρδίου σε σύγκριση με τα άτομα που δεν είχαν ΣΔ.27
Ωστόσο δυο μεγάλες προοπτικές μελέτες στη Αγγλία (British Heart Regional Study)
και τη Φιλανδία δεν επιβεβαίωσαν καμία συσχέτιση ανάμεσα στο ΣΔ ή τα επίπεδα
γλυκόζης στον ορό και την εκδήλωση του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου.28,29 Ωστόσο,
θα πρέπει να σημειωθεί ότι και οι δύο μελέτες είχαν μικρή διάρκεια παρακολούθησης
των ασθενών, 11 και 8 χρόνια αντίστοιχα. Επιπλέον, στη φιλανδική μελέτη ο
επιπολασμός του ΣΔ ήταν χαμηλός, καθώς μόνο το 1,5% των ασθενών που
συμμετείχε στη μελέτη είχε ΣΔ.28,29
Μία άλλη μελέτη έδειξε ότι τα επίπεδα της γλυκόζης στον ορό συσχετίζονται με
αυξημένο κίνδυνο για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο, ανεξάρτητα από την ύπαρξη
μικροαγγειακής νόσου. Στην ίδια μελέτη παρατηρήθηκε αυξημένος κίνδυνος για
αιφνίδιο καρδιακό θάνατο στους ασθενείς που οριακά πληρούσαν τα κριτήρια των
διαβητικών ασθενών σύμφωνα με τον ορισμό του ΣΔ (OR 1,24), στους ασθενείς με
ΣΔ χωρίς μικροαγγειακή νόσο (OR 1,73) και στους ασθενείς με ΣΔ και
μικροαγγειακή νόσο (OR 2,66) σε σύγκριση με τους ασθενείς που δεν είχαν ΣΔ.25 Σε
μία άλλη μελέτη εκτιμήθηκε η επίπτωση του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε 3.276
ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.30 Η επίπτωση του αιφνίδιου καρδιακού
θανάτου ήταν μεγαλύτερη στους ασθενείς με ΣΔ (5,9%) σε σύγκριση με τους
ασθενείς που δεν είχαν ΣΔ (1,7%), (HR 3,8, 95%CI 2,4 – 3,8, p < 0,001 και HR 2,3,
95%CI 1,4 – 3,8, p < 0,01 μετά από προσαρμογή για τους υπόλοιπους παράγοντες
κινδύνου).30 Στην ίδια μελέτη οι ασθενείς με ΣΔ και κλάσμα εξώθησης (EF) της
αριστερής κοιλίας >35% είχαν παρόμοιο κίνδυνο για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο σε
σύγκριση με τους ασθενείς που δεν είχαν ΣΔ αλλά είχαν EF ≤ 35% (4,1 έναντι 4,9%,
p = 0,48).30 Οι Suarez GA και συνεργάτες έδειξαν ότι η διαβητική νεφροπάθεια και
η στεφανιαία νόσος είναι οι ισχυρότεροι προγνωστικοί παράγοντες για τον αιφνίδιο
καρδιακό θάνατο σε ασθενείς με ΣΔ, ενώ η αυτόνομη καρδιαγγειακή νευροπάθεια
και το διάστημα QT δεν ήταν ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση
αιφνιδίου καρδιακού θανάτου.31 Ο καθορισμός ανεξάρτητων προγνωστικών δεικτών
για τον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο σε διαβητικούς ασθενείς δεν έχει εξελιχθεί ακόμη
σε σημείο που να επιτρέπει τη διαμόρφωση μεθόδου υπολογισμού του κινδύνου και
επακόλουθη πρόληψη των θανάτων. Ωστόσο, φαίνεται ότι η μικροαγγειακή νόσος
και η νεφροπάθεια αποτελούν παράγοντες αυξημένου κινδύνου για την εκδήλωση
αιφνίδιου καρδιακού θανάτου.25,26 Έτσι, ο έλεγχος της γλυκαιμίας, ακόμη και στο
προδιαβητικό στάδιο είναι σημαντικός προκειμένου να προληφθεί η εξέλιξη των
φαινομένων που προδιαθέτουν σε αιφνίδιο καρδιακό θάνατο (Class I, Level of
Evidence C).32 Η μικροαγγειακή νόσος και η νεφροπάθεια είναι ενδείξεις αυξημένου
κινδύνου αιφνιδίου καρδιακού θανάτου σε ασθενείς με ΣΔ (Class IIa, Level of
Evidence B).32
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Συμπερασματικά οι αρρυθμίες αποτελούν ένα από τα κύρια αίτια της
καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνητότητας σε ασθενείς με ΣΔ.
Αν και οι παθοφυσιολογικοί και ηλεκτροφυσιολογικοί μηχανισμοί που συνδέουν το
ΣΔ με την εκδήλωση αρρυθμιών δεν έχουν διευκρινισθεί ακόμη με ακρίβεια,
υπάρχουν δεδομένα που υποστηρίζουν;
 η αυτόνομη νευροπάθεια και
 οι μικροαγγειακές επιπλοκές
αποτελούν τους κύριους προγνωστικούς παράγοντες για την εκδήλωση
αρρυθμιών στους ασθενείς με ΣΔ.
Έτσι, στόχος της θεραπευτικής προσέγγισης στην κλινική πρακτική είναι η
πρωτογενής πρόληψη:
 του σακχαρώδους διαβήτη,
 της στεφανιαίας νόσου και
 δευτερογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών επιπλοκών του ΣΔ
μέχρι να διευκρινισθούν με σαφήνεια οι ακριβείς παθογενετικοί μηχανισμοί των
αρρυθμιών στους ασθενείς με ΣΔ που θα μπορούσαν να αποτελέσουν νέους
θεραπευτικούς στόχους.
(Βασική πηγή των παραπάνω: Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 2012, 53: 191195)
… αρχή

Στην στεφανιαία νόσο:
είναι η πρώτη αιτία θανάτου στους διαβητικούς και οι θάνατοι από στεφανιαία νόσο
είναι τριπλάσια στους διαβητικούς σε σχέση με τους μη διαβητικούς.
Οφείλεται στην γενικότερη αγγειοπάθεια που προκαλεί ο σακχαρώδης διαβήτης.
Η βαρύτητά της σχετίζεται πιο πολύ με την «ηλικία» του διαβήτη παρά με την
σοβαρότητα του. Π.χ. ένας διαβητικός από 35ετίας θεωρείται πλέον βέβαιο ότι θα έχει
στεφανιαία νόσο έστω και αν η ρύθμιση του διαβήτη του ήταν επιτυχής.
Ειδικά για το έμφραγμα οι διαβητικοί παρουσιάζουν χειρότερη πρόγνωση λόγω:
 μεγαλύτερης έκτασης εμφράγματος και
 υψηλότερης πιθανότητας εμφανίσεως σοβαρών επιπλοκών όπως π.χ. οξεία
καρδιακή ανεπάρκεια.
Οι διαβητικοί στα πλαίσια της διαβητικής νευροπάθειας-μικροαγγειοπάθειας έχουν
κατά πολύ αυξημένο τον ουδό του πόνου, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν συχνότερα
«σιωπηρή» ισχαιμία.
Επίσης οι σακχαροδιαβητικοί ασθενείς σε σχέση με το καρδιαγγειακό εμφανίζουν
δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος και εξ αυτής:
 ορθοστατική υπόταση,
 υψηλή καρδιακή συχνότητα στην ηρεμία κ.α.
Άλλη σοβαρότατη επιπλοκή του σακχαρώδους διαβήτη λόγω διάχυτης
ενδομυοκαρδιακής ίνωσης είναι η διαβητική μυοκαρδιοπάθεια.
Η διαβητική μυοκαρδιοπάθεια ανεξάρτητα από την παρουσία στεφανιαίας νόσου
οδηγεί σε καρδιακή ανεπάρκεια.
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Όσον την επίπτωση του σακχαρώδη διαβήτη στα αγγεία, ο σακχαρώδης διαβήτης
αποτελεί έναν από τους χειρότερους εχθρούς τους. Τόσο σε επίπεδο μεγάλων αγγείων
με στενωτικές βλάβες και θρομβώσεις μέχρι του σημείου της γάγγραινας και του
ακρωτηριασμού, όσο και σε επίπεδο μικρών αγγείων και εμφάνιση
μικροαγγειοπάθειας.
Ο σακχαρώδης διαβήτης προσβάλλει επίσης τα αγγεία των νεύρων, των οφθαλμών
(αμφιβληστροειδοπάθεια) και του εγκεφάλου.
… αρχή

Αρτηριακή Υπέρταση
Περίπου 194 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως, σύμφωνα με στοιχεία της IDF,
πάσχουν σήμερα από σακχαρώδη διαβήτη, αριθμός που το 2030 υπολογίζεται να
φτάσει στα 366 εκατομμύρια1. Μεταξύ δε αυτών των ασθενών, περίπου 2 στους 3
πάσχουν και από αρτηριακή υπέρταση.
Είναι γνωστό ότι ο σακχαρώδης διαβήτης προκαλεί διπλάσια έως τετραπλάσια
αύξηση του κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο2,3 συμπεριλαμβανομένων του
αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου4, της κολπικής μαρμαρυγής και πτερυγισμού, της
στεφανιαίας νόσου (CHD) και της υπερτροφίας της αριστερός κοιλίας5.
Αποτελεί την πρώτη αιτία τελικού σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας, όταν περίπου το
40% των χρονίως αιμοκαθαιρομένων ασθενών σε Ενωμένο Βασίλειο6 και ΗΠΑ7,
είναι διαβητικά άτομα. Είναι επίσης γνωστό ότι ο συνδυασμός αυτών των δύο
παραγόντων κινδύνου πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο μακροαγγειακών και
μικροαγγειακών επιπλοκών.
Σε μελέτες παρατήρησης τα άτομα με ΣΔ και αρτηριακή υπέρταση (ΑΥ) έχουν
περίπου διπλάσια ολική θνητότητα και κίνδυνο αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου,
τριπλάσιο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου και σημαντικά επιταχυνόμενες μικροαγγειακές
επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένης της διαβητικής νεφροπάθειας8,
αμφιβληστροειδοπάθειας9 και νευροπάθειας, απ’ ότι τα άτομα μόνο με ΣΔ10.
Σε αυτούς τους ασθενείς μια αύξηση της συστολικής (SBP) και της διαστολικής
(DBP) αρτηριακής πίεσης κατά 5 mmHg, αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακού
επεισοδίου και θανάτου κατά 20- 30%11.
Επιδημιολογικά στοιχεία από την UKPDS- HAS έδειξαν ότι για κάθε 10 mmHg
μείωσης της συστολικής αρτηριακής πίεσης είχαμε μια μείωση κατά 12% του
κινδύνου για οποιαδήποτε επιπλοκή σχετιζόμενη με τον διαβήτη, μείωση κατά 15%
των θανάτων που σχετίζονταν με τον διαβήτη, κατά 11% των εμφραγμάτων
μυοκαρδίου και κατά 13% των μικροαγγειακών επιπλοκών12.
Στη μελέτη HOT στην ομάδα των διαβητικών ασθενών που ο στόχος της διαστολικής
αρτηριακής πίεσης ήταν 80 mmHg, εμφανίστηκε μείωση κατά 51% των
καρδιαγγειακών επεισοδίων, σε σχέση με την ομάδα η οποία είχε στόχο τα 90
mmHg13.
Με τα δεδομένα πολλών αντίστοιχων μελετών, η Joint National Committee on the
Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure (JNC VII)14,
η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης15 και η Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία16,
καθόρισαν ως επιθυμητό στόχο στους ΣΔ ασθενείς αρτηριακή πίεση <130/80 mmHg.
Για να έχουμε ως γνωστό τα βέλτιστα ευεργετικά αποτελέσματα από τη μείωση της
ΑΥ, πρέπει η αγωγή και η καλή ρύθμιση να αρχίζουν πολύ πρώιμα πριν τα όργανα
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στόχοι της ΑΥ υποστούν σημαντικές βλάβες και μάλιστα η καλή ρύθμιση πρέπει να
διατηρηθεί σε βάθος χρόνου12.
Δυστυχώς όμως η ΑΥ φαίνεται ότι υποδιαγιγνώσκεται, με αποτέλεσμα να αρχίζει
αρκετά καθυστερημένα η αγωγή, αλλά και τελικά υποθεραπεύεται σε βάθος χρόνου.
Τα δεδομένα από τη μελέτη NHANES III έδειξαν πως μόνο το 11% των υπερτασικών
ασθενών με διαβήτη ήταν μέσα στον επιθυμητό στόχο (JNC VII) αρτηριακής πίεσης
<130/80 mmHg.17
Ένας από τους κύριους λόγους ανεπιτυχούς ρύθμισης αποδεικνύεται πως είναι η
ανεπαρκής συμμόρφωση του ασθενούς στη θεραπεία. Είναι γνωστό ότι περισσότεροι
από 75% των υπερτασικών ασθενών με ΣΔ τύπου ΙΙ, χρειάζονται δύο και πλέον
φάρμακα για τον αποτελεσματικό έλεγχο της αρτηριακής τους πίεσης18.
Οι διαβητικοί ασθενείς με υπέρταση χρειάζονται κατά μέσο όρο 2 - 3 φάρμακα για να
πετύχουν τον στόχο της ρύθμισης, κατά συνέπεια η προσήλωση και η συμμόρφωση
στο μήκος του χρόνου είναι κάτι σαφώς δύσκολο. Από την άλλη πλευρά οι
ανεπιθύμητες επιδράσεις της αντιυπερτασικής αγωγής αποτελούν έναν επιπλέον
ανασταλτικό παράγοντα για τη σταθερή συμμόρφωση.
Η θεραπεία με συνδυασμούς φαρμάκων αποτελεί ίσως την καλύτερη επιλογή, διότι
μειώνει τις παρενέργειες με τη χρησιμοποίηση περισσότερων του ενός φαρμάκων σε
μικρότερες δοσολογίες12. Επιπλέον όταν οι συνδυασμοί είναι οι κατάλληλοι, υπάρχει
προσθετική ενέργεια σε επίπεδο δράσης και αλληλοαναίρεση κάποιων από τις
ανεπιθύμητες ενέργειες, σε σχέση με τη μεμονωμένη χρηση19.
H χρησιμοποίηση των έτοιμων συνδυασμών αντιυπερτασικών φαρμάκων αποτελεί
μία επιπλέον διευκόλυνση για τους ασθενείς, διότι προάγει τη συμμόρφωση επειδή
μειώνει τον συνολικό αριθμό χρησιμοποιουμένων δισκίων, και συμβάλλει στην
καλύτερη ρύθμιση της ΑΠ λόγω μικρότερης παράλειψης δόσεων20.
Επιπρόσθετα συμβάλλει και στη μείωση του κόστους για το Σύστημα Υγείας21.
Στα αρνητικά των έτοιμων συνδυασμών καταλογίζονται η μείωση της δοσολογικής
ευελιξίας και τα σχετικώς δύσχρηστα δισκία, λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους
τους22,23.
Όπως έδειξε μια ανάλυση από 354 τυχαιοποιημένες μελέτες, από τις πέντε κύριες
κατηγορίες των φαρμάκων για την αρτηριακή υπέρταση, το αντιυπερτασικό
αποτέλεσμα των συνδυασμών φαρμάκων ήταν προσθετικό, οι ανεπιθύμητες όμως
ενέργειες ήταν λιγότερες από τις αναμενόμενες. Τα μεμονωμένα φάρμακα
προκαλούσαν το καθένα κατά μέσο όρο παρενέργειες σε 5,2% των ασθενών, ενώ η
συγχορήγηση δυο φαρμάκων εμφάνιζε παρενέργειες σε 7,5% των ασθενών, ποσοστό
σημαντικά μικρότερο δηλαδή από το 10,4% (5,2+5,2) του αναμενομένου (p=0,03)24.
Σε ότι αφορά την ταχύτητα επίτευξης του αντιυπερτασικού αποτελέσματος και τη
σημασία που έχει για τον ασθενή, στη μελέτη VALUE 15.245 υπερτασικοί ασθενείς
αυξημένου κινδύνου τυχαιοποιήθηκαν σε αγωγή με βαλσαρτάνη ή αμλοδιπίνη. Σε έξι
μόλις μήνες, τα άτομα με ρυθμισμένη αρτηριακή πίεση εμφάνισαν μία μείωση κατά
25% των θανατηφόρων και μη καρδιαγγειακών συμβαμάτων, το δε όφελος ήταν
εμφανές ήδη από τον πρώτο μήνα25.
Σε παρόμοια κατεύθυνση υπήρξε και η μελέτη SHIELD η οποία διερεύνησε αν η
θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης με έναν σταθερό συνδυασμό προάγει τη ρύθμιση
καλύτερα και ταχύτερα από ότι η συμβατική θεραπεία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι
η θεραπεία με σταθερό συνδυασμό πετυχαίνει τον θεραπευτικό στόχο σε σημαντικά
υψηλότερο ποσοστό (p=0,0001) και σημαντικά ταχύτερα (p=0,001)17.
Συνεπώς ο συνδυασμός φαρμάκων επιτυγχάνει το επιθυμητό αντιυπερτασικό
αποτέλεσμα ταχύτερα, με λιγότερες ανεπιθύμητες επιδράσεις και με το όφελος των
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υπαρχουσών πλειοτροπικών δράσεων, όταν χρησιμοποιούνται οι κατάλληλοι για τον
ασθενή συνδυασμοί σε σχέση με τη μονοθεραπεία.
Επιπρόσθετα, ο σταθερός συνδυασμός αποτρέπει την παράλειψη δόσεων και προάγει
την καλή ρύθμιση, με ότι αυτό συνεπάγεται για τον ασθενή αλλά και για το κόστος
του Συστήματος Υγείας. Σε ότι αφορά την ευελιξία, υπάρχει πλέον μεγάλη
δοσολογική ποικιλία σταθερών συνδυασμών η οποία διευκολύνει την
εξατομικευμένη θεραπεία, τα δε δισκία δεν είναι πλέον ιδιαίτερα μεγαλύτερα από τα
συμβατικά ώστε να καθίστανται δύσχρηστα.
Υπάρχουν δόκιμοι σταθεροί συνδυασμοί αντιυπερτασικών φαρμάκων αλλά και άλλοι
μη αποδοτικοί σε ασθενείς με ΣΔ τύπου ΙΙ.
… αρχή
1. Συνδυασμός αναστολέων μετατρεπτικού ένζυμου αγγειοτενσίνης (ACE
inhibitors) η αποκλειστών υποδοχέων αγγειοτενσίνης (ARB) με διουρητικό
Από πληθώρα μελετών έχει καλά τεκμηριωθεί η πλειοτροπικά ευεργετική δράση των
ACE inhibitors και ARB σε διαβητικούς και μη ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση.
Οι ACE inhibitors βελτιώνουν την επιβίωση και μειώνουν τα καρδιαγγειακά
επεισόδια σε ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακή ανεπάρκεια και
έμφραγμα μυοκαρδίου (μελέτες UKPDS, HOPE, CAPPP, FACET, ABCD,
BPLTTC)1226-30.
Επίσης έχουν νεφροπροστατευτική δράση σε διαβητικούς ασθενείς καθότι μειώνουν
την αλβουμινουρία και επιβραδύνουν την εξέλιξη προς κλινική νεφροπάθεια (μελέτες
HOPE - MICROHOPE, ADVANCE, PREMIER, ONTARGET)2631-33.
Έχουν ευεργετικό αποτέλεσμα στην ευαισθησία στην ινσουλίνη και στον
μεταβολισμό της γλυκόζης και μειώνουν την εμφάνιση νέων περιστατικών διαβήτη
όταν χορηγούνται σε μη διαβητικά άτομα.
Στη μελέτη HOPE αλλά και στην ALLHAT παρατηρήθηκε μια μείωση 34% και 30%
αντίστοιχα σε νέες περιπτώσεις ΣΔ έναντι του εικονικού φαρμάκου και του
διουρητικού αντίστοιχα26,33.
Εξίσου καλά αποτελέσματα φαίνεται πως έχουν και οι ARB σε ότι αφορά την
καρδιαγγειακή προστασία (μελέτες LIFE, CHARM)35-37. Έχουν επίσης αντίστοιχη
νεφροπροστατευτική δράση, καθότι μειώνουν την αλβουμινουρία και επιβραδύνουν
την εξέλιξη της νεφρικής ανεπάρκειας (μελέτη ONTARGERT)33.
Στη μελέτη DATAIL, όπου συγκρίθηκε η τελμισαρτάνη με την εναλαπρίλη, βρέθηκε
παρόμοια νεφροπροστατευτική δράση και στα δύο φάρμακα.
Επίσης παρατηρήθηκε αντίστοιχο μεταβολικό προφίλ στον μεταβολισμό της
γλυκόζης και στη μείωση των νέων περιστατικών διαβήτη (μελέτες VALUE με τη
βαλσαρτάνη και CHARM με καντεσαρτάνη), όπου παρατηρήθηκε 23% και 29%
αντίστοιχα μείωση των νέων περιπτώσεων διαβήτη, έναντι της αμλοδιπίνης και του
placebo25,36.
Πλεονέκτημα έναντι των ACE inhibitors αποτελεί η μη εμφάνιση της ανεπιθύμητης
ενέργειας του βήχα. Κοινή παρενέργεια είναι ο κίνδυνος υπερκαλιαιμίας ιδιαίτερα
στους διαβητικούς ασθενείς, όπου η παρουσία υπορενιναιμικού υποαλδοστερονισμού
είναι συνηθέστερη38.
Τα διουρητικά από την άλλη πλευρά συνήθως θειαζίδες, ινδαπαμίδη παραμένουν
μέσα στα πλέον δραστικά φάρμακα για τη θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης14.
Στην BPLTTC ανάλυση, τα διουρητικά φαίνεται πως μειώνουν τα καρδιαγγειακά
επεισόδια σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και υπέρταση σε ποσοστό παρόμοιο με
τους ACE inhibitors, τους CCBs και τους β-αναστολείς30.
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… αρχή
Πίνακας 1. Πλεονεκτήματα συνδυασμού ACE inhibitor ή ARB με διουρητικό
1.
Συνεργική δράση στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης
2.
Εξισορρόπηση του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης- αλδοστερόνης το
οποίο διεγείρεται από το διουρητικό
3.
Μείωση του κινδύνου ηλεκτρολυτικών διαταραχών που προκαλεί το
διουρητικό (υποκαλιαιμία < υπονατριαιμία και υπομαγνησιαιμία)
4.
Συνεργική αντιπρωτεϊνουρική δράση, ειδικά σε περιπτώσεις υψηλής
πρόσληψης νατρίου
5.
Καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα σε νέγρους ασθενείς
6.
Αντιρρόπηση των αρνητικών μεταβολικών δράσεων που προκαλεί το
διουρητικό
Παρομοίως στη μελέτη ALLHAT σε 13.101 ενήλικες ασθενείς με ΑΥ και ΣΔ τύπου
ΙΙ, ένα θειαζιδικό διουρητικό μείωσε τις καρδιαγγειακές επιπλοκές σε παρόμοιο
ποσοστό με τη λισινοπρίλη και την αμλοδιπίνη34. Είναι γνωστό επίσης ότι σε μικρές
δόσεις τα διουρητικά δεν προκαλούν μεταβολές της νεφρικής λειτουργίας39 και
μπορούν εν γένει να χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με ρυθμό σπειραματικής
διήθησης GFR >30 ml/min. Σε κάποιο βαθμό βέβαια τα διουρητικά μπορεί να
προκαλέσουν ηλεκτρολυτικές διαταραχές όπως υπονατριαιμία και υποκαλιαιμίαυπομαγνησιαιμία. Παράλληλα ενοχοποιούνται για μείωση του ενδοαγγειακού όγκου
και προνεφρική αζωθαιμία. Λόγω επίσης μείωσης του ενδοαγγειακού όγκου και
διέγερσης του Συστήματος Ρενίνης-Αλδοστερόνης (RAS) έχουμε μια μείωση της
δραστικότητάς τους40,41.
Επιπλέον στις μη επιθυμητές τους δράσεις, περιλαμβάνεται η αρνητική συμπεριφορά
στο μεταβολικό προφίλ των ασθενών, καθώς ελαττώνουν την απέκκριση του ουρικού
οξέος, αυξάνουν τα λιπίδια του ορού και μειώνουν την ανοχή γλυκόζης42,43. Σε κάθε
περίπτωση όμως, όταν συγχορηγούνται με έναν αναστολέα του RAS, οι αρνητικές
αυτές δράσεις στο μεταβολικό προφίλ των ασθενών αναιρούνται44,31, ενώ έχουν
συνεργική δράση στη μείωση της πρωτεϊνουρίας (Πίν. 1)45.
… αρχή
2. Συνδυασμός ACE inhibitors η ARB με ανταγωνιστές δίαυλων ασβεστίου
(CCB) με η χωρίς διουρητικό
Τα πλεονεκτήματα της χρήσης των φαρμάκων του άξονα RAS τα έχουμε ήδη
αναφέρει. Από την άλλη πλευρά, οι ανταγωνιστές διαύλων ασβεστίου είναι φάρμακα
με καταξιωμένο αντιυπερτασικό αποτέλεσμα.
Όσον αφορά στη χρήση τους ως μονοθεραπεία σε διαβητικούς ασθενείς και τις
επιπτώσεις της στο καρδιαγγειακό, τα αποτελέσματα των μελετών ήταν αντιφατικά.
Η μελέτη STOP 2 έδειξε παρόμοια αποτελέσματα στην καρδιαγγειακή θνητότητα σε
σύγκριση με τους ACE inhibitors και τους β-αναστολείς47.
Αντιθέτως η ABCT Trial (enalaprile vs nisoldipine) διακόπηκε πρώιμα λόγω
αυξημένης εμφάνισης εμφραγμάτων μυοκαρδίου στην ομάδα της νισολδιπίνης48.
Στη μελέτη FACET (ACE inh. vs CCB) επίσης ο CCB υπολειπόταν όσον αφορά στα
τελικά σημεία της μελέτης (έμφραγμα μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο, νοσηλεία
για στηθάγχη)49.
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Στην μελέτη IDNT (ARB vs CCB) αντιθέτως, είχαμε παρόμοια αποτελέσματα και
στις δύο ομάδες όσον αφορά στα μείζονα καρδιαγγειακά συμβάματα, τον
καρδιαγγειακό θάνατο και την ολική θνητότητα50.
Συμπερασματικά και λαμβάνοντας υπόψη τις αστοχίες σχεδιασμού, φαίνεται πως οι
CCBs μείωναν τον κίνδυνο μη θανατηφόρου εγκεφαλικού επεισοδίου ενδεχομένως
μέσω της αντιαθηρωματογόνου51-54 και της αντιθρομβογόνου55,56 δράσης τους.
Αντιθέτως (κυρίως οι διυδροπυριδίνες) σχετίστηκαν με αύξηση του κινδύνου
εμφράγματος του μυοκαρδίου μέσω αδρενεργικής διέγερσης51.
Σε ότι αφορά τη νεφρική αιμοδυναμική και την πρωτεϊνουρία είχαμε τα εξής
συμπεράσματα:
Οι συμβατικοί διυδροπυριδινικοί CCBs προ- καλώντας αγγειοδιαστολή κυρίως του
προσαγωγού αρτηριδίου, αύξαναν τη σπειραματική διήθηση και κατά συνέπεια τη
λευκωματουρία.
Οι νεότερες διυδροπυριδίνες (μανιδιπίνη- μπενιδιπίνη), προκαλώντας ταυτόχρονη
αγγειοδιαστολή και του απαγωγού αρτηριδίου, μείωναν τη λευκωματουρία57-59.
Οι μη διυδροπυριδινικοί CCBs (βεραπαμίλη- διλτιαζέμη) είχαν μια ελαφρά
προστατευτική δράση σε επίπεδο λευκωματουρίας60.
Σε ότι αφορά τον ρυθμό έκπτωσης της σπειραματικής διήθησης (GFR) φαίνεται πως
δεν υπήρχαν διαφορές μεταξύ των CCBs και των φαρμάκων του άξονα RAS61.
Στις κύριες παρενέργειες αυτών των φαρμάκων συμπεριλαμβάνονταν το ποικίλο
διπλής αγγειακής αιτιολογίας οίδημα και η συμπαθητική διέγερση.
Αυτά συνέβαιναν βέβαια όταν οι CCBs χρησιμοποιούνταν ως μονοθεραπεία. Όταν
όμως συνδυάζονταν με φάρμακα του άξονα RAS, φαίνεται πως είχαμε σημαντικά
πλεονεκτήματα (Πίν. 2).
… αρχή
Πίνακας 2. Πλεονεκτήματα συνδυασμού ACE inhibitor ή ARB, με CCBs
7.
Συνεργική αντιυπερτασική δράση
8.
Εξαιρετικό μεταβολικό προφίλ του συνδυασμού στον μεταβολισμό γλυκόζης
και λιπιδίων
9.
Εξισορρόπηση της αύξησης του τόνου του συμπαθητικού νευρικού
συστήματος που προκαλείται από τους CCBs
10.
Μείωση του περιφερικού αγγειακού οιδήματος των CCBs
11.
Διουρητική και νατριουρητική δράση των CCBs
12.
Συνεργική δράση στη μείωση της αλβουμινουρίας και του ρυθμού έκπτωσης
της σπειραματικής διήθησης (GFR)
13.
Αύξηση της παραγωγής μονοξειδίου του αζώτου NO και μείωση της
παραγωγής παραγόντων φλεγμονής, όπως TNF-a, Nuclear factor-Kb, ιντερλευκίνης 6
14.
Βελτίωση της ινωδολυτικής ισορροπίας
15.
Μείωση της καρδιακής ισχαιμίας
Πρώτον: φαίνεται πως συμβαίνει μια σημαντική επιπρόσθετη μείωση της αρτηριακής
πίεσης62-70.
Δεύτερον: παρατηρείται ένα επιπρόσθετο όφελος όσον αφορά στο μεταβολικό
σκέλος.
Στη μελέτη ASCOT-BPLA όταν συνδυαζόταν ένας ACE inhibitor με βεραπαμίλη
συνέβαινε μια επιπρόσθετη βελτίωση του μεταβολισμού της γλυκόζης72,73.
Ακόμη καλύτερα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν κατά τον συνδυασμό ενός ACE
inhibitor με μια νεότερη διυδροπυριδίνη, τη μανιδιπίνη. Σε αυτόν τον συνδυασμό
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παρατηρήθηκε μια εντυπωσιακή αύξηση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη κατά 59%
σε σχέση με τον συνδυασμό ολμεσαρτάνης με διουρητικό74.
Τρίτον: η συστηματική αγγειοδιαστολή που προκαλούν οι CCBs και κυρίως οι
διυδροπυριδίνες μέσω αύξησης του τόνου του συμπαθητικού νευρικού συστήματος,
προκαλεί αύξηση του καρδιακού ρυθμού και της απελευθέρωσης ρενίνης, με
αποτέλεσμα τελικά τη μείωση της αντιυπερτασικής τους δράσης75.
Φαίνεται ότι η συγχορήγηση φαρμάκου που μπλοκάρει τον άξονα RAS, αναιρεί
αυτόν τον μηχανισμό και προάγει το καλύτερο αντιυπερτασικό αποτέλεσμα.
Παρομοίως φαίνεται πως μειώνεται και το προαναφερθέν αγγειακής αιτιολογίας
οίδημα76.
… αρχή
Διπλός αποκλεισμός του άξονα RAS (συνδυασμός ACE inhibitor-ARB)
Τα ευεργετικά αποτελέσματα καθενός χωριστά των φαρμάκων του άξονα RAS είναι
γνωστά και καλά τεκμηριωμένα. Σε θεωρητικό πάντα επίπεδο ένας τέτοιος
συνδυασμός φαινόταν ιδιαίτερα ελκυστικός. Τα αποτελέσματα μάλιστα κάποιων
πιλοτικών μελετών όπως η RESOLV ήταν ενθαρρυντικά77. Όταν επιχειρήθηκαν όμως
κάποιες μεγάλες σχετικές μελέτες, ακολούθησε ο σκεπτικισμός και η απογοήτευση.
Στη μελέτη VALIANT σε 14.703 ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου που
επιπλεκόταν με καρδιακή ανεπάρκεια (53% εκ των οποίων ήταν και υπερτασικοί)
τυχαιοποιήθηκαν σε καπτοπρίλη, βαλσαρτάνη και σε συνδυασμό τους.
Στην ομάδα των διαβητικών ασθενών, η συνδυασμένη θεραπεία δεν έδειξε καμία
επιπρόσθετη μείωση στην ολική θνητότητα στα συνδυασμένα καρδιαγγειακά τελικά
σημεία σε σχέση με τη μονοθεραπεία με καπτοπρίλη37.
Ακόμη περισσότερο, στη μελέτη ONTAR- GET, ο συνδυασμός ραμιπρίληςτελμισαρτάνης δεν πρόσφερε κανένα επιπρόσθετο όφελος στους διαβητικούς
ασθενείς (θάνατος από καρδιαγγειακά αίτια, έμφραγμα μυοκαρδίου, εγκεφαλικό
επεισόδιο, νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια) σε σχέση με τη ραμιπρίλη. Αντιθέτως
αύξανε σημαντικά ο κίνδυνος υποτασικών και συγκοπικών επεισοδίων, αλλά και
υπερκαλιαιμίας και νεφρικής δυσλειτουργίας78.
Ούτε επίσης στα νεφρικά τελικά σημεία (αιμοκάθαρση, διπλασιασμός κρεατινίνης)
βρέθηκε κάποια βελτίωση από τον συνδυασμό στους διαβητικούς ασθενείς. Το μόνο
ευεργετικό αποτέλεσμα του συνδυασμού ήταν μια επιπρόσθετη μείωση της
λευκωματουρίας.
Για όλους αυτούς τους λόγους οι ACE inhibitors και οι αποκλειστές των υποδοχέων
της αγγειοτενσίνης ARB, αποτελούν τα φάρμακα πρώτης γραμμής για τους
υπερτασικούς ασθενείς με διαβήτη. Παράλληλα όταν συνδυάζονται με τα διουρητικά
και τους ανταγωνιστές διαύλων ασβεστίου, πέραν του αθροιστικού αποτελέσματος,
μετριάζουν αρκετές από τις ανεπιθύμητες ενέργειες των διουρητικών, όπως η
αρνητική δράση στον μεταβολισμό της γλυκόζης και η υποκαλιαιμία, καθώς και το
περιφερικό οίδημα των ανταγωνιστών ασβεστίου (Πίν. 1, 2)46.
Συμπερασματικά:
οι συνδυασμοί των συγκεκριμένων φαρμάκων, ειδικά όταν χορηγούνται έτοιμοι σε
ένα δισκίο:
 προάγουν τη συμμόρφωση,
 ρυθμίζουν γρήγορα και σε βάθος χρόνου την αρτηριακή πίεση,
 μειώνουν τις ανεπιθύμητες ενέργειες,
 βελτιώνουν το μεταβολικό προφίλ των ασθενών,
 προστατεύουν τη νεφρική λειτουργία και
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δρουν προστατευτικά επίσης στο καρδιαγγειακό σύστημα.

Η συχνότητα της αρτηριακής υπέρτασης είναι διπλάσια στα άτομα με ΣΔ σε σχέση
με το γενικό πληθυσμό.
Η αρτηριακή υπέρταση μαζί με το ΣΔ επιταχύνουν την εξέλιξη της αγγειακής
βλάβης.
Η παρουσία αρτηριακής υπέρτασης σε ασθενείς με ΣΔ αυξάνει τον κίνδυνο της
βλάβης;
 στους νεφρούς,
 τα μάτια και
 τα νεύρα.
Η απώλεια λευκώματος στα ούρα, που εμφανίζεται πιο συχνά σε
σακχαροδιαβητικούς ασθενείς αυξάνει θεαματικά τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και
την εξέλιξη της νεφρικής βλάβης.
Ο Σ.Δ. προκαλεί διπλάσια – τετραπλάσια αύξηση κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο
(Α.Ε.Ε. : Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο – κολπικής μαρμαρυγής - πτερυγισμό
στεφανιαίας νόσου – υπερτροφίας αριστερής κοιλίας).
Έχει αποδειχθεί ότι για κάθε 10mmHg μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης
προκύπτει μείωση κατά 12% για κάθε επιπλοκή της νόσου (μείωση 15% των
θανάτων που σχετίζονται με Σ.Δ. – 11% μείωση των εμφραγμάτων μυοκαρδίου 13%
μείωση των μικροαγγειακών επιπλοκών).
… αρχή
Γενικά για να ρυθμιστεί η υπέρταση στο Σ.Δ. γίνεται συνδυασμός 2 και
περισσότερων φαρμάκων (οι αναστολείς ACE βελτιώνουν την επιβίωση, μειώνουν
τα καρδιαγγειακά επεισόδια – ασκούν νεφροπροστατευτική δράση (μείωση
λευκωματουρία, επιβράδυνση νεφροπάθειας).
Επίσης οι αποκλειστές υποδοχέων αγγειοτανσίνης (ARB) εμφανίζουν:
 νεφροπροστατευτική δράση,
 μειώνουν την εμφάνιση νέων περιστατικών Σ.Δ.
Η βαλσαρτάνη εμφανίζει μείωση κατά 23 – 29% των νέων περιπτώσεων Σ.Δ., έναντι
της αμλοδιπίνης και του εικονικού φαρμάκου (placebo).
Πλεονέκτημα των ARB έναντι των ACE inhibitors είναι η μη εμφάνιση βήχα.
Κοινή παρενέργεια η εμφάνιση υπερκαλιαιμίας.
Η χορήγηση διουρητικών μόνα τους ή σε συνδυασμό (θειαζίδες ή ινδαπαμίδη) δρουν
δραστικά στη θεραπεία της Αρτηριακής Υπέρτασης.
Πλεονεκτήματα συνδυασμού ACE Inhibitor ή ARB με διουρητικό:



Συνεργική δράση στον έλεγχο Αρτηριακής Υπέρτασης.
Εξισορρόπηση του συστήματος ρενίνης – αγγειοτασίνης – αλδοστερόνης το
οποίο διεγείρεται από το διουρητικό φάρμακο.
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Μείωση του κινδύνου ηλεκτρολυτικών διαταραχών (συνηθισμένη
παρενέργεια διουρητικών φαρμάκων Κ↓ - Na↓ - Mg↓).
Συνεργική αντιπρωτεϊνουρική δράση, ειδικά σε περίπτωση μεγάλης
πρόσληψης Na.
Καλύτερη θεραπεία για «έγχρωμους» ασθενείς.

Άλλη θεραπεία για την Α.Υ. στο Σ.Δ. είναι ένας ανταγωνιστής διαύλων ασβεστίου
(CCB) με διουρητικό.
Πλεονεκτήματα συνδυασμού ACE Inhibitor ή ARB με CCBS










Συνεργική αντιϋπερτασική δράση.
Εξαιρετική ενέργεια στο μεταβολικό προφίλ γλυκόζης και λιπιδίων.
Εξισορρόπηση της αύξησης του πόνου του συμπαθητικού συστήματος που
προκαλείται από CCBS.
Μείωση του περιφερικού οιδήματος των CCBS.
Διουρητική και νατριοδιουρητική δράση του CCBS.
Συνεργική δράση στη μείωση λευκωματουρίας και ρυθμού σπειραματικής
διήθησης των νεφρών (GFR).
Αύξηση της παραγωγής Μονοξειδίου Αζώτου (No) μείωση των παραγόντων
φλεγμονής (TNFa – ιντερλευκίνης 6).
Βελτίωση της ινωδολυτικής ισορροπίας.
Μείωση της καρδιακής ισχαιμίας
… αρχή

Στον ΣΔ προσβάλλεται κάθε αρτηρία μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους. Η διαβητική
μακροαγγειοπάθεια δηλώνει την εμφάνιση αρτηριοσκλήρυνσης σε πρωϊμώτερο
χρόνο και σε πιο σοβαρή μορφή στα άτομα με Σ.Δ. συγκριτικά με άτομα
φυσιολογικά.
Ο όρος διαβητική μακροαγγειοπάθεια χρησιμοποιείται σαν συνώνυμο της
αθηροσκλήρυνσης (Η μακροαγγειοπάθεια σε αντίθεση με τις απλές επιπλοκές του
Σ.Δ. δεν αποτελεί ειδική εκδήλωση του Σ.Δ.).
Αλλά βέβαια η εμφάνιση αθηροσκληρητικών εκδηλώσεων είναι πιο συχνή και
εμφανίζεται γρηγορότερα όπως και εξελίσσεται ταχύτερα στα διαβητικά άτομα.
Η εμφάνιση της αθηροσκλήρυνσης παρατηρείται σε όλο το φάσμα του Σ.Δ:
 δύσκολα ρυθμιζόμενος Σ.Δ.,
 ινσουλινοεξαρτώμενος Σ.Δ.,
 Σ.Δ. με ήπια υπεργλυκαιμία,
 Σ.Δ. θεραπευόμενος με δίαιτα και χάπια.
Στα άτομα με Σ.Δ. τύπου ΙΙ οι βλάβες αυτές αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου.
Γενικά η θνητότητα και νοσηρότητα που οφείλεται στην μακροαγγειοπάθεια είναι 2 –
4 μεγαλύτερη στα διαβητικά άτομα (οι ενήλικες με Σ.Δ. ΙΙ σε ποσοστό 75 – 80%
πεθαίνουν από επιπλοκές της μακροαγγειοπάθειας).
Επίσης τα άτομα με Σ.Δ. εμφανίζουν περιφερική αρτηριακή νόσο περίπου 10 χρόνια
νωρίτερα από τους μη διαβητικούς.
Η πρόκληση μακροαγγειοπάθειας του Σ.Δ. αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό
φάσμα το οποίο περιλαμβάνει :
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 Κάπνισμα
 Υπέρταση
 Υπερχοληστεριναιμία
 Αυξημένη συσσώρευση αιμοπεταλίων
 Μικρές πυκνές αθηρογόνες LDL
 Οξειδωμένες, γλυκολιωμένες LDL
 Μειωμένη ινωδόλυση
 Αυξημένα επίπεδα παραγόντων πήξεως και ινωδογόνου
 Ύπαρξη αντίστασης στην ινσουλίνη
 Κεντρική (ανδρικού τύπου) κατανομή σωματικού λίπους
 Εμφάνιση αυτόνομης νευροπάθειας
Επίσης:
 η παχυσαρκία,
 οι διαταραχές των λιπιδίων,
 η αρτηριακή υπέρταση
εμφανίζονται πολύ πιο συχνά στα άτομα με Σ.Δ. ΙΙ από ότι στα φυσιολογικά άτομα.
Η συνύπαρξη:
 παχυσαρκίας,
 δυσλιπιδαιμίας (↑LDL, ↓HDL),
 αρτηριακής υπέρτασης
 υπερινσουλιναιμίας,
επιταχύνουν την εξέλιξη ΜΑΠ (Μακροαγγειοπάθειας) αλλά και την αντίσταση
στην ινσουλίνη που χαρακτηρίζει τον Σ.Δ. τύπου ΙΙ.
… αρχή
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ ο έλεγχος της γλυκαιμίας αποδεικνύεται
σημαντικός και επαρκής για τον έλεγχο και εξέλιξη της μικροαγγειοπάθειας.
Μηχανισμοί μέσω των οποίων προάγεται κατά την φάση της υπεργλυκαιμίας η
ιστική βλάβη που οδηγεί στην ανάπτυξη αθηροσκλήρυνσης:
 διαταραχές ενδοθηλίου,
 διαταραχές μεταβολικής οδού των πολυολών,
 διαταραχές πηκτικότητας του αίματος,
 ενζυμική γλυκοζυλίωση,
 αυξημένη δραστηριότητα πρωτεϊνικής κινάσης,
 αύξηση της οξειδωτικής καταπόνησης.
*Πολυόλες: Σάκχαρα, αλκοόλες, υδρογονωμένοι υδατάνθρακες, χρησιμοποιούνται στο εμπόριο σαν
γλυκαντικά τροφίμων, συμπληρώματα διατροφής. Πρωτεϊνική κινάση: Ομάδα ενζύμων που δρουν σε
κυτταρικό επίπεδο κυκλικού ΑΜΡ (κυκλική μονοφωσφορική αδενοσίνη).

Ο ρόλος των προχωρημένων τελικών προϊόντων γλυκοζυλίωσης (Advanced End.
Products – AGE) είναι σημαντικός στην εμφάνιση και εξέλιξη των επιπλοκών του
Σ.Δ.
Επίσης η συσσώρευση λιπιδίων, λιποπρωτεϊνών στα τοιχώματα των αγγείων
προκαλεί το σχηματισμό λιπωδών γραμμώσεων και αποτελούν στάδιο
αθηροσκληρυντικών βλαβών.
Η προχωρημένη επίσης γλυκοζιλίωση λιποπρωτεϊνών (π.χ. LDL) είναι παθολογική
αλλοίωση, η οποία γίνεται ταυτόχρονα με οξείδωση της LDL.
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Τα παραπάνω, λοιπόν, αυτά την αιτιοπαθογένεια της μακροαγγειοπάθειας του Σ.Δ.
Ο ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΚΟΖΗ Ή
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ.
Οι στόχοι ελέγχου για τη μείωση του κινδύνου των καρδιαγγειακών επιπλοκών,
είναι:
 Τιμή HbAIC < 6,1%.
 Αρτηριακή πίεση < 130/80mmHg (απαραίτητη θεραπεία με συνδυασμό 2 – 3
φαρμάκων).
 LDL χοληστερόλης < 100mg/dL. Αν συνυπάρχει και στεφανιαία νόσος
μείωση έως και 70mg/dL, χορήγηση στατινών σε μέτριες, μεγάλες δόσεις και
για επίτευξη των φυσιολογικών τιμών, επίσης παράλληλη εφαρμογή ειδικής
δίαιτας και ρύθμιση Σ.Δ.
 Non-HDL χοληστερόλη (ολική - HDL χοληστερόλη) < 130mg/dL.
 HDL χοληστερόλη > 40mg για άνδρες > 50mg για γυναίκες.
Απαραίτητος επίσης κρίνεται η χορήγηση αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων σε όλα τα
άτομα με Σ.Δ. ηλικίας > 35 ετών ειδικά όταν υπάρχει και ένας τουλάχιστον άλλος
παράγοντας κινδύνου. Χορηγείται ακετυλοσαλικυλικό οξύ 100 – 325mg,
κλοπιδογρέλη 75mg 1x1.
Απαραίτητη είναι επίσης η ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ.
Το κάπνισμα είναι από τα πιο βασικούς παράγοντες κινδύνου για δημιουργία
καρδιαγγειακών επεισοδίων, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (Α.Ε.Ε.),
περιφερικής αγγειοπάθειας. Αυτό ισχύει, όχι μόνον για τους ασθενείς με Σ.Δ. αλλά
και για το γενικό πληθυσμό όπου 21% της συνολικής θνητότητας από καρδιαγγειακά
επεισόδια οφείλεται στο κάπνισμα.
Επίσης η ελεγχόμενη και όχι κουραστική σωματική άσκηση, ασκεί ευνοϊκή
επίδραση:
 στη χοληστερόλη του αίματος,
 στη βελτίωση της αιματικής ροής,
 στην ελαστικότητα των αγγείων,
 στη μείωση των διακυμάνσεων τιμών γλυκόζης αίματος,
 στην ελάττωση της αρτηριακής υπέρτασης,
 στην ινσουλινοευαισθησία.
Επίσης η καλύτερη ρύθμιση των τιμών γλυκόζης αίματος ή ελάττωση του σωματικού
βάρους – η λογική άσκηση σώματος – η αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας
συμβάλλουν επίσης στην βελτίωση πηκτικότητας αίματος (ο Σ.Δ. χαρακτηρίζεται από
υπερπηκτικότητα, προδιάθεση προς θρομβώσεις).
… αρχή

Διαβητική μικροαγγειοπάθεια
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Η μικροαγγειοπάθεια αποτελεί χαρακτηριστική επιπλοκή του Σ.Δ. και
χαρακτηρίζεται από προσβολή των τριχοειδών και προτριχοειδών αγγείων (μικρά
αγγεία).
Εκδηλώνεται:
 Σαν Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια, προσβάλλονται τα αγγεία του ματιού
 Σαν Διαβητική Νεφροπάθεια, προσβάλλει νεφρά.

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (ΔΑΜΦ)
Η ΔΑΜΦ χαρακτηρίζεται από:
 βλάβη των μικρών αγγείων του αμφιβληστροειδή χιτώνα του οφθαλμού
(τριχοειδή, μετατριχοειδή φλεβίδια του αγγειακού δικτύου του
αμφιβληστροειδή χιτώνα).
Οι βλάβες προκαλούνται από απόφραξη μικρών αγγείων όπως και αύξηση της
διαβατότητας των τριχοειδών αγγείων.
Ξεχωρίζει σαν ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΑΜΦ και ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ.
Η διαίρεση αυτή εξαρτάται από την ύπαρξη (παραγωγή) νέων αγγείων στον οπτικό
δίσκο ή περιφέρειας του αμφιβληστροειδή χιτώνα.
Ανεξάρτητα της προηγούμενης διαίρεσης μπορεί να συνυπάρχει ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ
ΩΧΡΟΠΑΘΕΙΑ, η οποία μπορεί να είναι οιδηματώδης, με ισχαιμία και αιτιολογικά
σχετίζεται με την υπάρχουσα υπεργλυκαιμία.
Η ΔΑΜΦ προσβάλλει ποσοστό 40% των ατόμων με Σ.Δ. (93.000.000 άτομα πάσχουν
από ΔΑΜΦ).
Αποτελεί το πρώτο αίτιο τύφλωσης σε παγκόσμια κλίμακα, ειδικά στις ηλικίες 20 –
65 ετών με προϊούσα αύξηση στις πιο μεγάλες ηλικίες.
Ειδικά στην περίπτωση προσβολής της ωχράς κηλίδας αυξάνεται ο κίνδυνος
τύφλωσης.
Η ΔΑΜΦ εμφανίζεται μετά 1 – 3 χρόνια μετά την διάγνωση Σ.Δ. 1 ενώ ποσοστό 60%
ΔΑΜΦ εμφανίζουν τα άτομα με Σ.Δ. 2.
Γενικά η ΔΑΜΦ χαρακτηρίζεται από παρουσία:
 μικροανευρυσμάτων,
 εξιδρωμάτων,
 οίδημα ή ισχαιμία ωχράς κηλίδας,
 σχηματισμό νέων αγγείων,
 αιμορραγίας υαλοειδούς σώματος και
 αποκόλληση αμφιβληστροειδούς.
… αρχή
ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ
Χαρακτηρίζεται από:
 πρώιμη πάχυνση της βασικής μεμβράνης των αρτηριδίων, των τριχοειδών που
οδηγούν σε ισχαιμία.
Η αμφιβληστροειδοπάθεια του υποστρώματος εμφανίζει:
 διαπερατότητα των τριχοειδών,
 παρουσία σκληρών εξιδρωμάτων και
 αιμορραγίες (περιστασιακά).
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Είναι συνήθης στα διαβητικά άτομα και παραμένει σε ήπια μορφή για πολλά χρόνια
στην πλειονότητα των ατόμων αυτών.
Ακολουθεί ένα ενδιάμεσο στάδιο (προπαραγωγική) που χαρακτηρίζεται από την
παραγωγή μαλακών εξιδρωμάτων και μικροαγγειακών εντός του αμφιβληστροειδή
χιτώνα αλλοιώσεων.
Η παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια χαρακτηρίζεται από υπερπλασία των
τριχοειδών αγγείων στην επιφάνεια του χιτώνα (νεοαγγείωση).
Τα νεόπλαστα αυτά αγγεία είναι εύθραυστα με κίνδυνο άμεσης ρήξης (αιμορραγία,
αποκόλληση του χιτώνα).
Στα τελικά στάδια η διαβητική νόσος του οφθαλμού χαρακτηρίζεται από:
 παλιές αιμορραγίες του υαλώδους σώματος,
 έλξη της ωχράς κηλίδας και
 αποκόλληση του αμφιβληστροειδή.
Παράγοντες που επιδρούν στην εξέλιξη της ΔΑΜΦ:
 ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧ. ΔΙΑΒΗΤΗ: στο ΣΔ τύπου Ι επικρατεί συνήθως η
παραγωγική μορφή, στον ΣΔ τύπου ΙΙ συχνότερη είναι η διαβητική
ωχροπάθεια.
 ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΔ.: Στις μεγαλύτερες ηλικίες αυξάνει η
συχνότητα της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας.
 ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ: Επαρκής γλυκαιμικός και μεταβολικός
έλεγχος αναστέλλει την εξέλιξη ΔΑΜΦ.
 Η ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑΣ:
Σχετίζονται με την διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και την νεφροπάθεια. Η
ΔΑΜΦ προκαλεί οίδημα ωχράς κηλίδας (συσχέτιση παραγωγικής ΔΑΜΦ,
αρτηριακής υπέρτασης και υπερχοληστεριναιμίας).
… αρχή
Η ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ
ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ
12 – 15 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
ΚΥΗΣΗ: Επιδεινώνει την πορεία της ΔΑΜΦ ή ακόμα προκαλεί την εμφάνισή της.
ΚΑΠΝΙΣΜΑ: Προκαλεί επιδείνωση της ΔΑΜΦ στον ΣΔ τύπου Ι.
ΛΗΨΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ: Όπως και Η ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΩΝ
(παρουσία προγεστερόνης πιθανόν επιταχύνει την ΔΑΜΦ).
ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (μυωπία): Επιδρούν προστατευτικά στην εξέλιξη της
ΔΑΜΦ ενώ επεμβάσεις χειρουργικές (καταρράκτης) επιδεινώνουν της ΔΑΜΦ.
Η ΚΑΛΗ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (υπεργλυκαιμία) HBAIC < 7%
ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΣ ΔΑΜΦ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΑΤΑ 54%.
Επίσης ο επαρκής γλυκαιμικός έλεγχος μειώνει τον κίνδυνο διαβητικής
αμφιβληστροειδοπάθειας κατά 21%.
Ανάλογα με το στάδιο της ΔΑΜΦ ενδείκνυται ο οφθαλμολογικός έλεγχος ανά 4 – 6
μήνες ή τουλάχιστον 1 φορά ετησίως.
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Στην περίπτωση κύησης σε διαβητική μητέρα είναι απαραίτητος ο έλεγχος του
οφθαλμού πριν από την σύλληψη και κατά το πρώτο 3μηνο της κύησης.
Οι σύγχρονες απόψεις υποστηρίζουν ότι ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι
αυτοάνοσο νόσημα με επικαλυπτόμενα παθολοφυσιολογικά στοιχεία (αφορά ΣΔ
τύπο Ι και ΣΔ τύπου ΙΙ).
Συγχρόνως επίσης έρευνες εξετάζουν τον πρωτεύοντα ρόλο της innate μη ειδικής
ανοσίας (λειτουργική συμμετοχή Τ κυττάρων – Toll-like receptors).
Toll-likereceptors: πρωτεΐνες με βασικό ρόλο στη μη ειδική ανοσία βρίσκονται στα
μακροφάγα και δενδριτικά κύτταρα και τροποποιούν μόρια προερχόμενα εκ
μικροβίων στην εμφάνιση του ΣΔ
(Πηγή: Διαβητ. Χρονικά 2012 : 2 : 79/87 Αβραμίδης και Λάλια)
… αρχή

Φάρμακα
Τα φάρμακα που διαθέτουμε είναι:

Μετφορμίνη
Μετφορμίνη (Glucophage®, Glucofree®): Μειώνει την αντίσταση στην ινσουλίνη.
Είναι φάρμακο φθηνό, χωρίς ιδιαίτερες παρενέργειες, δεν προκαλεί υπογλυκαιμίες
και πλέον συνιστάται σε όλους τους διαβητικούς από τη στιγμή της διάγνωσης
(αρχίζει δηλαδή ταυτόχρονα με τη δίαιτα και την άσκηση), εφόσον φυσικά δεν
υπάρχει κάποια αντένδειξη.

Ακαρβόζη
Ακαρβόζη (Glucobay®): Μειώνει τη διάσπαση και την απορρόφηση των
υδατανθράκων στο έντερο. Δεν χρησιμοποιείται πολύ συχνά πλέον.

Σουλφονυλουρίες
Σουλφονυλουρίες (πχ. Solosa®, Diamicron®, Daonil®): Είναι τα κατεξοχήν
ινσουλινοεκκριτικά φάρμακα. Δρουν «πιέζοντας» το πάγκρεας να βγάλει
περισσότερη ινσουλίνη για να καλύψει τις ανάγκες του οργανισμού. Ευνόητο είναι
ότι δεν μπορούν να δράσουν σε ένα πάγκρεας που δεν μπορεί να εκκρίνει ινσουλίνη.
Η κυριότερη παρενέργειά τους είναι οι υπογλυκαιμίες.

Μεγλιτινίδες
Μεγλιτινίδες (Novonorm®, Starlix®): Είναι επίσης ινσουλινοεκκριτικά, αλλά με
μικρότερη διάρκεια από ότι οι σουλφονυλουρίες. Χορηγούνται μόνο πριν από τα
γεύματα και προκαλούν έκκριση ινσουλίνης από το πάγκρεας για να καλυφθεί το
συγκεκριμένο γεύμα κάθε φορά.

Γλιταζόνες
Γλιταζόνες (Actos®): Βασικά μειώνουν την αντίσταση στην ινσουλίνη. Στην ίδια
κατηγορία ανήκε και το Avandia®, το οποίο αποσύρθηκε. Το Actos® κυκλοφορεί
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και σε σταθερό συνδυασμό με μετφορμίνη σε ένα χάπι (Competact®) ή μία
σουλφονυλουρία.
Η πιογλιταζόνη ενδείκνυται ως δεύτερης ή τρίτης γραμμής θεραπεία του τύπου 2
σακχαρώδη διαβήτη, ιδιαίτερα σε υπέρβαρους ασθενείς. δρα υπογλυκαιμικά
ελαττώνοντας την αντίσταση στην ινσουλίνη στους περιφερικούς ιστούς (λιπώδης ιστός,
γραμμωτοί μύες κλπ.) Η αγωγή με πιογλιταζόνη μπορεί να ξεκινά σε δόσεις των 15
mg ή 30 mg, μία φορά ημερησίως. Η χορηγούμενη δόση μπορεί να αυξάνεται έως 45
mg, λαμβανόμενη μία φορά ημερησίως. Στη συνδυασμένη αγωγή με ινσουλίνη, η ήδη
χορηγούμενη δόση ινσουλίνης μπορεί να συνεχισθεί και μετά την έναρξη της
θεραπείας με πιογλιταζόνη.
Εάν οι ασθενείς αναφέρουν υπογλυκαιμία, η δόση της ινσουλίνης θα πρέπει να
μειωθεί.
Ηλικιωμένοι: δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας. Η αγωγή ξεκινά με τη
χαμηλότερη δυνατή δόση και αυξάνεται βαθμιαία, ιδιαίτερα όταν η πιογλιταζόνη
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ινσουλίνη (Κατακράτηση υγρών και καρδιακή
ανεπάρκεια: NYHA βαθμού Ι έως IV). Νεφρική ανεπάρκεια Δεν απαιτείται προσαρμογή
της δοσολογίας σε ασθενείς με διαταραχές της νεφρικής λειτουργίας (κάθαρση
κρεατινίνης > 4 ml/min).
… αρχή

Αναστολείς DPP-4
Αναστολείς DPP-4 (πχ Januvia®, Galvus®, Onglyza®, Jalra®, Xelevia®,
Trajenta®, Vipidia®): Είναι νεότερα φάρμακα. Αυξάνουν τα επίπεδα κάποιων
φυσικών ουσιών (των ινκρετινών) που παράγονται από το έντερο μετά τη λήψη τροφής,
αναστέλλοντας το ένζυμο που τις διασπά (το ένζυμο DPP-4).
Οι ινκρετίνες με τη σειρά τους δρουν στο πάγκρεας και το αναγκάζουν να εκκρίνει
ινσουλίνη. Κυκλοφορούν και σταθεροί συνδυασμοί με μετφορμίνη σε ένα χάπι
(Janumet®, Eucreas®, Zomarist®, Velmetia®, Komboglyze®, Jentadueto®,
Vipdomet®).

Αναστολείς SGLT2
Αναστολείς SGLT2 (Forxiga®, Jardiance®, Invokana®): Είναι η νεότερη
κατηγορία αντιδιαβητικών δισκίων. Στοχεύουν στη μείωση της γλυκόζης του
οργανισμού, αποβάλλοντας τη στα ούρα (μέσω αναστολής της επαναρρόφησης της από
τους νεφρούς).
H Empagliflozin (Jardiance®) έδειξε σημαντική 38% μείωση στον καρδιοαγγειακό
θάνατο, 32% μείωση στη θνητότητα από κάθε αίτιο σε ασθενείς με εγκαταστημένη
καρδιοαγγειακή νόσο και αυξημένο καρδιοαγγειακό κίνδυνο, 35% μείωση στη
νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια.
… αρχή

Ινκρετινομιμητικά
Ινκρετινομιμητικά (Byetta®, Victoza®, Lyxumia®, Bydureon®): Είναι νεότερα
φάρμακα, σε ενέσιμη μορφή. Δρουν όπως οι φυσικές ινκρετίνες (αναγκάζουν το
πάγκρεας να εκκρίνει ινσουλίνη) αλλά δεν διασπώνται από το ένζυμο DPP-4 και
πετυχαίνουν πολύ μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στο αίμα.
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Τα παραπάνω φάρμακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε διάφορους
συνδυασμούς μεταξύ τους ή μαζί με κάποια «βασική» ινσουλίνη
Αναλυτικότερα:
Είναι γνωστό ότι οι κύριες υπεύθυνες ορμόνες για την ομοιόσταση της γλυκόζης
στον οργανισμό είναι η ινσουλίνη και η γλυκαγόνη.
Η ινσουλίνη δρα κυρίως στην μεταγευματική φάση, ενώ η γλυκαγόνη είναι ο
ρυθμιστής κλειδί για την αύξηση της συγκέντρωσης της γλυκόζης στην κυκλοφορία,
δρώντας κυρίως στην φάση νηστείας.
Τελευταία η ανακάλυψη γλυκορυθμιστικών ορμονών, όπως η αμυλίνη, το GLP-1
(Glucagon like peptide- 1) και το GIP (Glucose- dependent Insulin tropic
Polypeptides) έχουν επεκτείνει την γνώση μας σχετικά με την ομοιοστασία της
γλυκόζης.
Πιο συγκεκριμένα 2 γαστρεντερικές ορμόνες GIP και GLP-1 έχουν ενεργό συμμετοχή
στην δημιουργία του «φαινόμενου της ικκρετίνης».
Σαν φαινόμενο ικκρετίνης χαρακτηρίζεται η ιδιότητα της χορηγούμενης από το
στόμα γλυκόζης να αυξάνει την ινσουλινοέκκριση από τα β-κύτταρα του παγκρέατος
πολύ περισσότερο από την αντίστοιχη αύξηση που επιτυγχάνει η ενδοφλέβια
χορηγούμενη ισομοριακή ποσότητα γλυκόζης.
Για το φαινόμενο αυτό είναι κυρίως υπεύθυνες οι 2 αυτές ορμόνες που εκκρίνονται
από τα κύτταρα του εντερικού επιθηλίου μετά πρόσληψη υδατανθράκων ή λίπους
(υπό μορφή γεύματος). Ειδικότερα:
 το GIP με τον υποδοχέα του (G –πρωτεΐνη) στα β-κύτταρα του παγκρέατος
προκαλεί αύξηση του C-AMP, το οποίο αυξάνει την συγκέντρωση του
ενδοκυττάριου Ca ++ με αποτέλεσμα εξοκύττωση και έκκριση ινσουλίνης.
 Το GLP-1 εκφράζεται στα α-παγκρεατικά κύτταρα , αλλά και στα L-κύτταρα
του εντερικού επιθηλίου. Είναι προϊόν του γονιδίου της προγλυκαγόνης
που στα μεν α- παγκρεατικά κύτταρα διασπάται και παράγεται η
γλυκαγόνη στα δε L-κύτταρα υδρολύεται και παράγονται τα 2
«glucagon-like» πεπτίδια το GLP-1 και το GLP-2.
 Το GLP-1 δρα και αυτό δια των υποδοχέων του στα β- παγκρεατικά
κύτταρα, αυξάνει το C-AMP και είναι έτσι ισχυρό –ινσουλινοεκκριτικό
πεπτίδιο.
Η ινσουλινοτρόπος δράση του GLP-1 είναι γλυκοζοεξαρτώμενη και μειώνεται
σημαντικά αυτή όταν οι συγκεντρώσεις της γλυκόζης στην αιματική κυκλοφορία
προσεγγίσουν τα φυσιολογικά επίπεδα.
Αμφότερα τα ινσουλινοεκκριτικά αυτά πεπτίδια συμβάλλουν σημαντικά στην
δράση ικκρετίνης με αποτέλεσμα 60% της ινσουλίνης που εκκρίνεται
μεταγευματικά να οφείλεται στην ινσουλινότροπη δράση των εντερικών ορμονών.
Τα άτομα με ΣΔ ΙΙ παρουσιάζουν σχεδόν πλήρη απώλεια του φαινόμενου της
ικκρετίνης.
Σε μελέτες σχετικές έχει δειχθεί ότι στα άτομα με ΣΔ υπάρχει σημαντικά μειωμένη
έκκριση GLP-1, ενώ όσον αφορά το GIP εκκρίνονται σχεδόν φυσιολογικές ποσότητες
GIP (νηστείας και μεταγευματικά), ενώ παρατηρείται απώλεια της ικανότητας του
GIP να διεγείρει την δεύτερη φάση έκκρισης της ινσουλίνης.
Εκτός από την δράση όμως των εντεροπεπτιδίων στα β-κύτταρα παγκρέατος πρέπει
να τονισθούν και οι υπόλοιπες επιδράσεις σε διάφορους ιστούς και λειτουργίες του
GLP-1 που συμβάλλουν στην ομοιοστασία της γλυκόζης.
Έτσι το GLP-1 έχει τεκμηριωθεί ότι:
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μειώνει την έκκριση γλυκαγόνης (άμεσα επιδρώντας σε GLP-1 υποδοχείς
των α-παγκρεατικών κυττάρων ή έμμεσα διεγείροντας την έκκριση
ινσουλίνης/ σωματοστατίνης).
 επιβραδύνει τον ρυθμό κένωσης του στομάχου (δρώντας στα γαστρικά λεία
μυϊκά κύτταρα), επίσης
 αναστέλλει την μεταγευματική έκκριση γαστρικού οξέος. Συμβάλλει
επομένως στην μείωση της μεταγευματικής υπεργλυκαιμίας.
 αυξάνει το αίσθημα κορεσμού (πειραματόζωα)και μειώνει την πρόσληψη
τροφής (δρώντας στα αντίστοιχα υποθαλαμικά κέντρα) με αποτέλεσμα την
σημαντική μείωση του βάρους.
 αναστέλλει την απόπτωση των β-κυττάρων,( σε ζωικά μοντέλα) διεγείρει
τον πολλαπλασιασμό τους και προάγει τη νεογένεση των νησιδίων από
άλλα πρόδρομα παγκρεατικά κύτταρα. Η επιβεβαίωση αντιστοίχων
ιδιοτήτων και στο GLP-1 που εκκρίνεται στους ανθρώπινους οργανισμούς θα
προσφέρει ισχυρές και πρωτότυπες θεραπευτικές δυνατότητες με την
χορήγηση αγωνιστών GLP-1) στην αντιμετώπιση του ΣΔ ΙΙ.
Η χρήση των ικκρετινών ορμονών στην θεραπεία του ΣΔ ΙΙ
Σε συνέχεια των προαναφερθέντων φαίνεται ότι η θεραπευτική χρήση του GLP-1
μπορεί να προσφέρει πλείστα όσα οφέλη:
Α) διεγείρει την έκκριση ινσουλίνης κατά γλυκοζοεξαρτώμενο τρόπο, αποκαθιστά
την πρώτη φάση έκκρισης ινσουλίνης, αυξάνει την μεταγευματική ώση ινσουλίνης
στα άτομα με ΣΔ ΙΙ.
Β) μειώνει την υπεργλυκαγοναιμία που χαρακτηρίζει τον ΣΔ ΙΙ.
Γ) μειώνει την πρόσληψη τροφής και το σωματικό βάρος.
Δ) μπορεί να καθυστερήσει ή και να ανατρέψει την πορεία του διαβήτη (εάν
επιβεβαιωθούν οι τροφικές δράσεις στα παγκρεατικά ανθρώπινα κύτταρα.
Η χρήση όμως του GLP-1 στην κλινική πράξη είναι δύσκολη, αφού ο χρόνος ημίσειας
ζωής του είναι μόνο 1-2 λεπτά, επειδή καταβολίζεται ταχύτατα από το ένζυμο DPPIV(διπεπτίδη –πεπτιδάση . Η θεραπευτική χρήση του GLP-1 προϋποθέτει έτσι συνεχή
ενδοφλέβια έγχυση.
Για να αντιμετωπισθεί το μεγάλο αυτό μειονέκτημα του ενδογενούς GLP-1 η
φαρμακευτική έρευνα και βιομηχανία ανέπτυξε φάρμακα :


με δράση GLP-1 ανθεκτικά στην δράση του DPP-IV,( αγωνιστές ή
μιμητικά του GLP-1 ) χορηγούμενα 1 ή 2 φορές την ημέρα, και ήδη είναι σε
κυκλοφορία (Exenatide, το μοναδικό που κυκλοφορών ινκρετινομιμητικό,
χορηγείται υποδορίως. Στις ΗΠΑ έχει την εμπορική ονομασία Byetta) και



φάρμακα που αναστέλλουν το ένζυμο DPP-IV.( αναστολείς DPP-IV)
χορηγούνται per os και δοκιμάζονται με θετικά αποτελέσματα σε κλινικές
μελέτες φάσης 3.
… αρχή

Exenatide
Είναι το μοναδικό που κυκλοφορεί ινκρετινομιμητικό. Στις ΗΠΑ έχει την εμπορική
ονομασία Byetta. Είναι συνθετική exendin- 4 που απομονώθηκε αρχικά στο σάλιο της
gila monster lizard.
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Οι ερευνητές έδωσαν το όνομα exendin- 4 στην ορμόνη αυτή
για να περιγράψουν μια εξωκρινή ορμόνη με ενδοκρινείς
ιδιότητες.
Το πεπτίδιο exendin- 4 παρουσιάζει αντίσταση στην
πρωτεολυτική δράση της DPP-IV, συνδέεται με τον
παγκρεατικό GLP-1 υποδοχέα (όπως έχει φανεί σε in-vitro μελέτες και η
φαρμακολογική του δράση τελειώνει σε 6 περίπου ώρες.
Μετά υποδόρια χορήγηση η Exenatide φθάνει σε 2 ώρες την αιχμή των
συγκεντρώσεων της στο πλάσμα, με χρόνο ημίσειας ζωής 2,4 ώρες.
Η Exenatide είναι ένα πεπτίδιο από 39 αμινοξέα και έχει μια δομική ομοιότητα (στην
σειρά των αμινοξέων) κατά 53% με την ανθρώπινη GLP-1, παρουσιάζοντας της ίδιες
ιδιότητες και επιδράσεις με αυτό. Οι αντιδιαβητικές ιδιότητες της Exenatide
περιλαμβάνουν:
 την γλυκοζοεξαρτώμενη αύξηση της ινσουλινοέκκρισης,
 την γλυκοζοεξαρτώμενη καταστολή της υψηλής έκκρισης γλυκαγόνης,
 την επιβράδυνση της γαστρικής κένωσης και
 την μείωση της πρόσληψης τροφής.
 Κατά την διάρκεια της υπογλυκαιμίας δεν φαίνεται να καταστέλλει την
αντιρροπιστική αύξηση της γλυκαγόνης.
 Σε πειραματόζωα φαίνεται να αυξάνει την μάζα των β-κυττάρων.
Η Exenatide ενδείκνυται σαν επιπρόσθετη θεραπεία για την βελτίωση της
γλυκαιμικής ρύθμισης σε διαβητικούς τύπου ΙΙ, οι οποίοι λαμβάνουν
σουλφονυλουρία ή μετφορμίνη ή συνδυασμό των 2 φαρμάκων και δεν επιτυγχάνουν
επαρκή γλυκαιμική ρύθμιση.
Δεν χρησιμοποιείται:
 στον ΣΔ Ι, ούτε
 στην αντιμετώπιση των διαβητικών κετοξεώσεων.
Σε μια σειρά 3 πρόσφατων δημοσιεύσεων (προσθήκη Exenatide σε σουλφονυλουρία
ή σε μετφορμίνη, ή σε μετφορμίνη+ σουλφονυλουρία), οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν
σε placebo ή Exenatide (ενέσιμη) δύο φορές την ημέρα. Οι ασθενείς στην ομάδα της
Exenatide και στις τρεις εργασίες παρουσίασαν μια μέση μείωση 0,9% στην Α1C και
απώλεια βάρους 1,9 kg. Η μεγαλύτερη απώλεια βάρους παρουσιάσθηκε στον
συνδυασμό με μετφορμίνη.
Η πλέον συνήθης παρενέργεια της Exenatide ήταν η ναυτία, η οποία αναφέρθηκε στο
44% των ατόμων στις κλινικές μελέτες (στην υψηλότερη δόση των 10mcg δις
ημερησίως), αλλά οδήγησε στην διακοπή του φαρμάκου μόνο στο 3%. Λιγότερο
συχνή παρενέργεια ήταν η τάση για εμετό που παρουσιάσθηκε στο 13% των ατόμων
που ήταν σε Exenatide (έναντι 4% του placebo). H ναυτία και ο εμετός έτειναν να
μειωθούν σημαντικά με την συνέχεια της λήψης των φαρμάκων και ήταν λιγότερο
συχνές όταν τα άτομα άρχιζαν με χαμηλότερη δόση την αγωγή.
Σε μελέτες μακροχρόνιας λήψης του φαρμάκου (υπό δημοσίευση) συνεχίσθηκε η ίδια
μείωση στην A1C και υπήρχε μια αργή αλλά βαθμιαία απώλεια βάρους, η οποία
επέμεινε μέχρι και τις 104 εβδομάδες λήψης (δεν υπάρχουν μεγαλύτερης διάρκειας
placebo- controlled δημοσιεύσιμες μελέτες).
Συμπερασματικά
Τα ινκρετινομιμητικά είναι χρήσιμα φάρμακα που ενισχύουν την θεραπευτική μας
προσπάθεια στον ΣΔ ΙΙ. Κυρίως βοηθούν στην γλυκαιμική ρύθμιση και στην απώλεια
βάρους πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικό χρήσιμο για να επιτευχθούν μεταβολικοί
θεραπευτικοί στόχοι που στο παρελθόν ήταν και είναι δύσκολο να
πραγματοποιηθούν.
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Ινσουλίνη
Η ορμόνη ινσουλίνη, που παράγεται από το πάγκρεας, είναι μία.
Από εκεί και πέρα, έχουν αναπτυχθεί διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα ινσουλίνης,
με σκοπό την τροποποίηση κάποιων ιδιοτήτων της που αφορούν κυρίως την ταχύτητα
απορρόφησης και δράσης της. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε αρκετές εύχρηστες
επιλογές, που μας βοηθούν να «καταστρώσουμε» τα διάφορα θεραπευτικά μας
«σχήματα» ανάλογα με τις ανάγκες των ασθενών. Έτσι έχουμε:

Ανάλογα μακράς δράσης
Ανάλογα μακράς δράσης (Lantus®, Levemir®, Tresiba®): Έχουν μεγάλο χρόνο
δράσης ώστε να καλύπτουν όλο το 24ωρο με μία ένεση. Σκοπός τους είναι να κρατάνε
μια σταθερή συγκέντρωση ινσουλίνης στο αίμα, για την κάλυψη των βασικών
αναγκών του οργανισμού. Δεν μπορούν όμως να καλύψουν τις ανάγκες που
προκύπτουν μετά από κάθε γεύμα. Αυτές θα πρέπει να καλυφθούν είτε από το πάγκρεας
του ασθενούς (με τη βοήθεια των δισκίων) είτε με την προσθήκη και κάποιας άλλης
ινσουλίνης.
… αρχή

Ινσουλίνες ενδιάμεσης δράσης
Ινσουλίνες ενδιάμεσης δράσης (Humulin NPH®, Protaphane®): Έχουν πρακτικά
αντικατασταθεί από τα ανάλογα μακράς δράσης. Έχουν τον ίδιο σκοπό με εκείνα,
αλλά μικρότερο χρόνο δράσης με αποτέλεσμα να χρειάζονται δύο ενέσεις το 24ωρο.
Οι δύο παραπάνω κατηγορίες αναφέρονται και ως «βασικές ινσουλίνες»

Ινσουλίνες ταχείας δράσης
Ινσουλίνες ταχείας δράσης (Actrapid®, Humulin Regular®): Έχουν σκοπό την
κάλυψη των αναγκών από τα γεύματα. Η ένεση πρέπει να γίνεται πριν από κάθε γεύμα
(περίπου 20-30 λεπτά νωρίτερα) και ουσιαστικά η δράση της έχει εξαντληθεί μέχρι το
επόμενο γεύμα. Τείνουν να αντικατασταθούν από τα νεότερα υπερταχέα ανάλογα.

Υπερταχέα ανάλογα
Υπερταχέα ανάλογα (Novorapid®, Apidra®, Humalog®): Είναι νεότερα
σκευάσματα που τείνουν να αντικαταστήσουν τις ινσουλίνες ταχείας δράσης στην
κάλυψη των γευματικών αναγκών. Η δράση τους είναι ταχύτερη και έτσι μπορούν να
χορηγηθούν πρακτικά αμέσως πριν το κάθε γεύμα (5-10 λεπτά αρκούν).
Οι δύο παραπάνω κατηγορίες αποτελούν τις «γευματικές ινσουλίνες».
… αρχή
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Μείγματα ινσουλίνης
Μείγματα ινσουλίνης (Novomix 30®, Humalog-mix 25 ή 50®, Humulin-M3®,
Mixtard 30, 40 ή 50®): Είναι έτοιμα μείγματα (σε ένα σκεύασμα) μιας βασικής και
μιας γευματικής ινσουλίνης σε συγκεκριμένη αναλογία (πχ 70/30, 75/25, 50/50).
Είναι χρήσιμα κυρίως για ασθενείς τύπου 2 που έχουν φτάσει να χρειάζονται
ινσουλίνη. Χορηγούνται συνήθως σε δύο ή τρεις ενέσεις την ημέρα, ανάλογα με τις
ανάγκες του κάθε ασθενούς και προσφέρουν μια αρκετά αποτελεσματική και βολική
(χωρίς πολλούς υπολογισμούς) λύση.
Ανάλογα λοιπόν με τις ανάγκες, ο γιατρός μπορεί να επιλέξει διάφορους
συνδυασμούς.
Το θεραπευτικό σχήμα όμως που μιμείται πιο αποτελεσματικά τη φυσιολογική
έκκριση ινσουλίνης (και το οποίο είναι ο κανόνας για τον διαβήτη τύπου 1) είναι το
«εντατικοποιημένο σχήμα ινσουλινοθεραπείας».
Στο εντατικοποιημένο σχήμα χρειάζονται τακτικές μετρήσεις σακχάρου και
χορηγούνται τουλάχιστον 4 ενέσεις ινσουλίνης την ημέρα:
 Μια βασική ινσουλίνη (συνήθως το βράδυ) για την κάλυψη του βασικού
ρυθμού και
 τρεις ενέσεις γευματικής ινσουλίνης (μια πριν από κάθε κύριο γεύμα), όπως
φαίνεται στην εικόνα.

Φαίνεται επίσης πόσο καλά μιμείται αυτό το θεραπευτικό σχήμα τη φυσιολογική
έκκριση (που απεικονίζεται με τη μαύρη γραμμή).
Οι μονάδες της βασικής ινσουλίνης ρυθμίζονται με γνώμονα το σάκχαρο νηστείας
(το πρωινό σάκχαρο) και είναι συνήθως σταθερές για κάθε δεδομένη περίοδο
(εφόσον και οι βασικές ανάγκες είναι σταθερές).
Οι μονάδες της γευματικής ινσουλίνης εξαρτώνται από το σάκχαρο του αίματος τη
στιγμή πριν την ένεση, καθώς και από την ποσότητα και τα συστατικά του
γεύματος που πρόκειται να ακολουθήσει. Έτσι, ο ασθενής πρέπει να ξέρει να
υπολογίζει κάθε φορά πόσες μονάδες ινσουλίνης θα κάνει πριν το κάθε γεύμα
… αρχή
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Εντατικοποιημένη Ινσουλινοθεραπεία
Επιδημικές διαστάσεις λαμβάνει η ανάπτυξη του διαβήτη παγκόσμια. Οι χρόνιες
επιπλοκές του διαβήτη είναι ο μεγάλος ιατρικός και κοινωνικός εφιάλτης, απόρροια
και συνεπαγόμενο αποτέλεσμα αυτής της ανάπτυξης. Ασπίδα κατά των επιπλοκών
του διαβήτη αποτελεί η όσο το δυνατόν καλύτερη γλυκαιμική ρύθμιση. Αυτό
τεκμηριώνεται από μεγάλες προοπτικές, τυχαιοποιημένες, πολυκεντρικές μελέτες και
στους δύο τύπους διαβήτη (DCCT, UKPDS, Kumamoto κλπ).
Όλες οι μελέτες έδειξαν ότι ο εντατικός γλυκαιμικός έλεγχος είχε ως αποτέλεσμα:
 σημαντική μείωση του κινδύνου για μικροαγγειακές επιπλοκές, και
 σχετική μείωση του κινδύνου των μακροαγγειοπαθητικών επιπλοκών
(πρόσφατα η DCCT – EDIC έδειξε σημαντική μείωση και των
μακροαγγειοπαθητικών επιπλοκών στον Σ.Δ τύπου Ι σαν αποτέλεσμα της
εντατικής γλυκαιμικής ρύθμισης).
Η ινσουλινοθεραπεία αποτελεί ως γνωστό την μοναδική επιλογή για την επίτευξη
του σωστού γλυκαιμικού ελέγχου στον ΣΔ τύπου Ι και ίσως την εγκυρότερη
επιλογή και στον ΣΔ ΙΙ, αφού είναι η μόνη αγωγή που μπορεί να τιτλοποιηθεί
χωρίς όρια προκειμένου να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο θεραπευτικό
αποτέλεσμα1.
Με τα γνωστά συμβατικά θεραπευτικά σχήματα ινσουλινοθεραπείας (δις ή άπαξ
ημερησίως χορήγηση μείγματος ταχείας και ενδιαμέσου ινσουλίνης ή απλά
ενδιαμέσου ινσουλίνης) ανακύπτουν στην πράξη αρκετά προβλήματα:
 Έλλειψη ευελιξίας στον χρόνο των ενέσεων.
 Δυσκολία αντιστοίχησης των αιχμών των συστατικών ινσουλινών του
μείγματος με προγραμματισμένα γεύματα ή δεκατιανά.
 Ανεπαρκής κάλυψη της μεταγευματικής υπεργλυκαιμίας.
 Συχνές υπογλυκαιμίες λόγω:
o παρατεταμένης διάρκειας δράσης της ινσουλίνης,
o μη σωστή αντιστοίχηση αιχμών ινσουλίνης και υδατανθράκων πχ.:
 καθυστερημένο γεύμα,
 καθυστερημένη μεταγευματική υπογλυκαιμία.
Ιδιαίτερα προβλήματα ανακύπτουν στους νοσηλευόμενους ασθενείς με την χρήση
αυτών των σχημάτων κατά την διάρκεια νοσηλείας σε βραχύ χρονικό διάστημα. Η
χρήση μειγμάτων δις ημερησίως μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και οπωσδήποτε μη
αποτελεσματική γι’ αυτό πρέπει να αποφεύγεται.
Αδυναμία μίμησης του φυσιολογικού πρότυπου έκκρισης ινσουλίνης
(συνδυασμός:
 αφενός βασικής ινσουλίνης που εκκρίνεται σε αρκετά σταθερό ρυθμό μεταξύ
των γευμάτων αλλά και τη νύχτα, και
 αφετέρου γευματικής, bolus ινσουλίνης που εκκρίνεται κατά τα γεύματα και
επιτυγχάνει την μεταγευματική ευγλυκαιμία).
Η μετεξέλιξη των τελευταίων δύο δεκαετιών και η μετάβαση από τις ζωικές στις
ανθρώπινου τύπου ινσουλίνες και μετά στα ανάλογα ινσουλίνης σφράγισε με
καλύτερη ποιότητα την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της σύγχρονης
ινσουλινοθεραπείας.
Τα ανάλογα ινσουλίνης διαφέρουν δομικά από τις ανθρωπίνου τύπου ινσουλίνες:
 είτε με την αντικατάσταση ενός αμινοξέος,
 είτε με άλλες τροποποιήσεις του μορίου ινσουλίνης.
Αυτές οι τροποποιήσεις είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να διαμορφώνουν επί το
λειτουργικότερο διαφορετικό profile απορρόφησης των ινσουλινών2,3.
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Μείγμα αναλόγων (ταχύ και βραδύ ανάλογο) και χορήγηση δις ημερησίως
προσφέρει κάποια πλεονεκτήματα συγκριτικά με την συμβατική (μια ή δυο φορές
ημερησίως χορήγηση ανθρωπίνου τύπου ινσουλίνες ή μείγμα αυτών);
Πρόσφατη μεταανάλυση 45 μελετών4 δίνει απάντηση για την ασφάλεια και την
αποτελεσματικότητα των νεότερων προγεμισμένων μειγμάτων αναλόγων ινσουλίνης.
Στην μεταανάλυση αυτή τα προγεμισμένα ανάλογα βελτίωσαν τα σάκχαρα νηστείας,
περισσότερο από τις μη ινσουλινικές θεραπείες, ενώ τα μεταγευματικά σάκχαρα
αυξήθηκαν λιγότερο με τα μείγματα των αναλόγων συγκριτικά με τις μη ινσουλινικές
θεραπείες, τις αγωγές μακράς διαρκείας ινσουλίνης και τα προγεμισμένα μείγματα
ανθρωπίνου τύπου ινσουλινών. Όσον αφορά την HbA1c τα μείγματα αναλόγων
οδήγησαν σε μεγαλύτερη μείωση της HbA1c συγκριτικά με τις μη ινσουλινικές
αγωγές και τις αγωγές μακράς διαρκείας ινσουλίνης, όμως δεν είχαν διαφορά από τα
μείγματα ανθρώπινου τύπου ινσουλίνης. Η επίπτωση υπογλυκαιμιών ήταν παρόμοια
μεταξύ μειγμάτων αναλόγων και μειγμάτων ανθρώπινου τύπου ινσουλινών.
Είναι, επομένως, και βάσει evidence όχι ιδιαίτερα πλεονεκτική η χορήγηση
μειγμάτων αναλόγων συγκριτικά με χορήγηση μειγμάτων ανθρωπίνων ινσουλινών
(και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε και το πολύ μεγαλύτερο κόστος των
προγεμισμένων μειγμάτων αναλόγων).
Όμως τα προβλήματα και μειονεκτήματα των συμβατικών σχημάτων
ινσουλινοθεραπείας βαραίνουν εξίσου και στην περίπτωση χορήγησης μειγμάτων
αναλόγων δις ημερησίως. Η αδυναμία μίμησης το φυσιολογικού προτύπου
έκκρισης ινσουλίνης είναι σαφής και ίσως υπαίτια για την μη εντυπωσιακή
βελτίωση των δεδομένων με την χρήση μειγμάτων αναλόγων.
Εκ των πραγμάτων συνεπώς το εντατικοποιημένο σχήμα ινσουλινοθεραπείας, το
σχήμα basal bolus, ο συνδυασμός δηλαδή βασικής ινσουλίνης και
προγευματικών ταχείας δράσεως ινσουλινών, προβάλλει σαν πειστική, αξιόπιστη
απάντηση στα προκύπτοντα προβλήματα αποτελεσματικότητας και
συμμόρφωσης. Οπωσδήποτε στα πλαίσια της εντατικοποιημένης
ινσουλινοθεραπείας μπορεί να περιγραφούν και να εφαρμοστούν και άλλα σχήματα.
Σχήματα με 3 ενέσεις τουλάχιστον ημερησίως: 2 ενέσεις NPH ή έτοιμα μείγματα και
1 ένεση διαλυτής (ταχείας) ινσουλίνης ή 3 ενέσεις διαλυτής και 1 ή 2 ενέσεις NPH
κλπ. Αναμφισβήτητα όμως το σχήμα basal bolus είναι το σχήμα που μιμείται
ιδιαίτερα τα προηγούμενο αναφερόμενο φυσιολογικό πρότυπο έκκρισης ινσουλίνης
(βλ. Σχήμα 1).
Πηγή: http://www.tzaniodiabetes.gr/?page_id=249
… αρχή
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Σχήμα 1:

Καταλυτικό ρόλο στην καλύτερη αποτελεσματικότητα του σχήματος αυτού
διαδραμάτισε και η σημερινή δυνατότητα χρήσης βραδέων και ταχέων αναλόγων
ινσουλίνης.
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Τα βραδέα ανάλογα (Glargine και Detemir)5 έχουν διάρκεια δράσης μέχρι 22 – 24
ώρες (κυρίως η Glargine), δεν παρουσιάζουν αιχμές δράσης και κατά συνέπεια
ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο υπογλυκαιμίας (κυρίως η Detemir). Αποτελούν έτσι μια
πολύ καλή πρόταση για την κάλυψη της βασικής ινσουλιναιμίας (το basal στοιχείο)
στο εντατικοποιημένο σχήμα ινσουλινοθεραπείας. Βεβαίως και οι ανθρωπίνου τύπου
ενδιάμεσης δράσεως ινσουλίνες μπορούν να καλύψουν την βασική αναγκαία
ινσουλιναιμία (χορηγούμενες όμως δις ημερησίως). Και σ’ αυτή την περίπτωση όμως
η παρουσία νυχτερινών υπογλυκαιμιών καθιστά μονόδρομο την χρήση μακρού
αναλόγου που τεκμηριωμένα παρουσιάζει λιγότερες υπογλυκαιμίες συγκριτικά με την
ΝΡΗ.
Τα ταχέα ανάλογα από την άλλη πλευρά (lispo, aspart, glulisine) μιμούνται την
φυσιολογική έκκριση ινσουλίνης (ταχεία έναρξη δράσης στα 5 – 15 min αιχμή
δράσης στην 1 ώρα μεταγευματικά), προσφέρουν καλύτερη μεταγευματική ρύθμιση,
μειώνουν τις υπογλυκαιμίες συγκριτικά με τις ταχείες ανθρώπινες ινσουλίνες και
βελτιώνουν τη συμμόρφωση των ασθενών καθώς χορηγούνται αμέσως πριν το
γεύμα6. Τα ταχέα ανάλογα μπορούν να χορηγηθούν αμέσως πριν, με ή αμέσως μετά
το φαγητό με μικρότερη επίπτωση υπογλυκαιμιών συγκριτικά με τις regular
ινσουλίνες.
… αρχή
Σχήμα 2:
Προφίλ δράσης ινσουλινών Σχηματική παράσταση

Έτσι η χρήση των αναλόγων ταχείας και βραδείας δράσης στα εντατικοποιημένα
σχήματα ινσουλινοθεραπείας επιτυγχάνει7:
 Απλούστερη προσαρμογή της δοσολογίας
 Μεγαλύτερη ευελιξία και συμμόρφωση στην καθημερινή ζωή
 Μη υποχρεωτική λήψη ενδιάμεσων γευματιδίων (δεκατιανών).
 Μακροχρόνια βελτίωση της γλυκαιμική και μεταβολικής ρύθμισης.
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Τα σχήματα basal bolus όμως εκτός του πιθανού μειονεκτήματος των
πολλαπλών καθημερινών ενέσεων απαιτούν και εντατικοποιημένη
(αυτό)παρακολούθηση των ασθενών, δηλαδή συχνές και τακτικές μετρήσεις του
τριχοειδικού σακχάρου, όπως επίσης και συχνές αναπροσαρμογές των δόσεων.
Αυτά προϋποθέτουν ασθενείς:
 κινητοποιημένους,
 ενεργητικούς,
 πειθαρχημένους
 εύστροφους, όπως επίσης και
 υποστηρικτικό περιβάλλον.
Το γεγονός αυτό όπως και ο μεγαλύτερος κίνδυνος των υπογλυκαιμιών που
συνοδεύει το εντατικοποιημένο σχήμα θεραπείας (τριπλάσιος ο κίνδυνος
υπογλυκαιμιών στην DCCT μελέτη) οδηγούν σε σχετικό πρόβλημα συμμόρφωσης
και αποτελεσματικότητας με την πάροδο του χρόνου.
… αρχή

Αντλίες Ινσουλίνης

Η συνεχής υποδόρια χορήγηση ινσουλίνης (Continuous Subcutaneous Insulin
Infusion–CSII) μέσω των αντλιών χορήγησης ινσουλίνης αποτελεί σήμερα μια πολύ
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καλή, σύγχρονη επιλογή, απάντηση στον υπάρχοντα προβληματισμό για την άριστη
γλυκαιμική ρύθμιση 8,9.
Με την αντλία ινσουλίνης προγραμματίζονται οι διαφορετικοί ρυθμοί εγχύσεως της
βασικής ινσουλίνης καθ’ όλο το 24ωρο (basal program) ενώ παράλληλα ρυθμίζεται η
χορήγηση ινσουλίνης σε bolus προγευματικές δόσεις ανάλογα με τους υδατάνθρακες
που θα καταναλώσει το άτομο που φέρει την αντλία.
Έτσι, το προκύπτον basal – bolus πρόγραμμα της αντλίας προσομοιάζει σημαντικά με
το φυσιολογικό πρότυπο βασικής και προγευματικής έκκρισης ινσουλίνης που
συμβαίνει στα μη διαβητικά άτομα. Αυτή η μίμηση του φυσιολογικού που
επιτυγχάνεται με την CSII είναι η βάση της επιτυχούς γλυκαιμικής ρύθμισης που
γίνεται κατορθωτή με τις αντλίες.
Η τεχνολογική βελτίωση και αναβάθμιση της αντλίας χορήγησης ινσουλίνης οδήγησε
σε αλματώδη αύξηση χρήσης παγκόσμια τα τελευταία χρόνια. Εκτιμάται έτσι σήμερα
ότι περισσότερα από 500.000 άτομα παγκόσμια χρησιμοποιούν αντλίες ινσουλίνης.
Ενδείξεις εφαρμογής CSII και έναρξη θεραπείας
Σχετικά πρόσφατα, μετά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με αμφιλεγόμενες ενδείξεις
εφαρμογής, μεγάλοι οργανισμοί όπως ESPE, ISPAD, ADA και EASD συμφώνησαν
(consensus statement) στον προσδιορισμό των ενδείξεων που συνιστούν
εφαρμογήCSII10. (βλ. πίνακα 1)
Προφανώς οι ενδείξεις αυτές αφορούν διαβητικούς τύπου Ι. Στην βιβλιογραφία
βέβαια αναφέρεται αυξημένο ενδιαφέρον τα τελευταία έτη στην χρησιμοποίηση CSII
στον ΣΔ τύπου ΙΙ αλλά δεν υπάρχουν ακόμα σχετικές ενδείξεις.
Αυτονόητο είναι ότι απαιτείται ιδιαίτερη εκπαιδευτική διαδικασία στο άτομο με
διαβήτη τύπου Ι που θα ενταχθεί σε αντλία έγχυσης ινσουλίνης (βλ. βασικές πτυχές
αυτής της διαδικασίας στον πίνακα 2).
Πρέπει επίσης να επισημανθούν τα χαρακτηριστικά των ατόμων με ΣΔ τύπου Ι που
αντενδείκνυνται στην θεραπεία με αντλία (β. πίνακα 3).
Η αρχική στρατηγική για την έναρξη CSII περιλαμβάνει;
 μείωση της χορηγούμενης δόσης ινσουλίνης κατά 20% περίπου (σε σχέση με
το σύνολο της πριν χορηγούμενης ινσουλίνης) και
 χορήγηση 40 – 50 % της παρεχόμενης δόσης υπό μορφή βασικής έκκρισης
(basal rate), και το υπόλοιπο της δόσης υπό μορφή εγχύσεων (bolus rate)
κατά την ώρα των τριών κυρίων γευμάτων.
Οι δόσεις bolus μπορούν να χορηγηθούν με τρεις διαφορετικούς τρόπους
καλύπτοντας διαφορετικού τύπου γεύματα:
 Normal – άμεση χορήγηση (όλη η δόση αμέσως)
 Square wave: παρατεταμένη χορήγηση (σταδιακά σε ορισμένο χρόνο)
 Dual wave: διπλής δράσης (ένα μέρος αμέσως ακολουθούμενο από το
υπόλοιπο που δίνεται σταδιακά).
Η χρησιμοποιούμενη ινσουλίνη είναι τα ανάλογα Lispo ή Aspart ή Glulisine.
Στην έναρξη θεραπείας με CSII απαιτείται εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης από την
διαβητολογική ομάδα και προγράμματα επανεκπαίδευσης. (βλ. πίνακα 2)
Ενδείξεις για χρήση CSII
Consensus statement ESPE, ISPAD, ADA, EASD
1. Επαναλαμβανόμενες σοβαρές υπογλυκαιμίες (επίπεδο ευρημάτων C)
2. Ευρείες διακυμάνσεις στα επίπεδα σακχάρου ανεξάρτητα του A1C (επ.C)
3. Φαινόμενο αυγής (επ. Ε)
4. Αποτυχία γλυκαιμικής ρύθμισης με συμβατική και με εντατικοποιημένη
ινσουλινοθεραπεία (επ. C)
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5. Ασταθής Σ.Δ και τάση προς συχνή κέτωση (επ. C)
6. Παιδιά με μικροαγγειοπαθητικές επιπλοκές και /ή παράγοντες κινδύνου για
μικροαγγειοπαθητικές επιπλοκές (επ. Α)
Diabetes Care 2007;30:1653-1660)
Πίνακας 1:
Αρχές Εκπαίδευσης CSII
1. Εξήγηση αρχών CSII – τεχνικές λειτουργίες αντλίας – ενέργειες που χρειάζονται
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
2. Εκπαίδευση στην αυτοπαρακολούθηση
3. Διατροφικές οδηγίες και CSII – Εκπαίδευση στην μέτρηση των υδατανθράκων των
τροφών
4. Οδηγίες σε περίπτωση άσκησης ή άλλων καθημερινών λειτουργικών π.χ
σεξουαλικές επαφές, νόσηση κλπ)
5. Οδηγίες σε περίπτωση υπερ/υπογλυκαιμίας, πρόσφατης αδιαθεσίας, κετονουρίας,
προβλημάτων λειτουργίας αντλίας
6. 24ωρη δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με ιατρική και τεχνική υποστήριξη
7. Προμήθεια συριγγών και συμβατικής ινσουλίνης σε περίπτωση ανάγκης
8. Πιθανή χρησιμοποίηση διαβητικής ταυτότητας
… αρχή

Γλυκαιμική ρύθμιση και ασφάλεια με την CSII
Η ικανοποιητική έως άριστη γλυκαιμική ρύθμιση που επιτυγχάνεται με CSII έχει
επιβεβαιωθεί από πολλές ερευνητικές ομάδες και συνοδεύεται από συστηματική
βελτίωση ενδιαμέσων μεταβλητών όπως κετονών, λιπιδίων, γαλακτικού οξέος και
αμινοξέων. Μεταανάλυση 12 μελετών11 στις οποίες συγκρίθηκε η CSII με την Ε.Ι.
(Εντατικοποιημένη Ινσουλινοθεραπεία) έδειξε ότι με την CSII επιτυγχάνετο
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καλύτερη γλυκαιμική ρύθμιση και βελτίωση κατά 0,5% της HbA1C συγκριτικά με
την ομάδα της Ε.Ι. Στην ίδια μεταανάλυση επίσης δείχθηκε μείωση κατά 14% της
μέσης απαιτούμενης δόσης ινσουλίνης στην CSII συγκριτικά με την Ε.Ι και
σημαντικά λιγότερες σοβαρές υπογλυκαιμίες με την CSII.
Προ έτους δημοσιεύθηκε η πλέον μακροχρόνια συγκριτική μελέτη μεταξύ CSII και
Ε.Ι (3χρονη πολυκεντρική μελέτη σε 74 κέντρα)12. Η μελέτη αυτή έδειξε τα εξής
ενδιαφέροντα στοιχεία.
Αναφορικά με την γλυκαιμική ρύθμιση:
 Υπεροχή της CSII τον 1ο χρόνο (HbA1C7,5% έναντι 7,8% της Ε.Ι p = 0,005)
ενώ δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές τον 2ο και τον 3ο χρόνο.
Αναφορικά με την δόση ινσουλίνης:
 Σημαντικά μικρότερη μέση δόση ινσουλίνης στην CSII και τα τρία χρόνια
(ενδεικτικά τον 1ο χρόνο μέση δόση ινσουλίνης: 0.76u/kg/24h (CSII) vs 0,86
(Ε.Ι) p < 0,0001).
Αναφορικά με τις υπογλυκαιμίες:
 Σημαντικά λιγότερες στην CSII τον 1ο και 3οχρόνο. Τέλος η CSII υπερείχε
σημαντικά ως προς τον κίνδυνο διαβητικών κετοξεώσεων (3πλάσιος ο
κίνδυνος στην Ε.Ι)12,13.
Σε μεταανάλυση 22 μελετών21 που συνέκριναν αντλίες με εντατικοποιημένο σχήμα
ινσουλινοθεραπείας προέκυψαν τα εξής ενδιαφέροντα δεδομένα:
Σαφώς καλύτερη η γλυκαιμική ρύθμιση που επιτυγχάνεται με τις αντλίες ινσουλίνης.
Η μέση διαφορά στην HbA1c ήταν 0,62% (μικρότερη HbA1c με τις αντλίες).
Οι σοβαρές υπογλυκαιμίες μειώθηκαν ιδιαίτερα με την αντλία ινσουλίνης σε
σύγκριση με το σχήμα πολλαπλών ενέσεων (risk ratio 0,24. δηλαδή με την Ε.Ι υπήρχε
4,19 φορές μεγαλύτερος κίνδυνος σοβαρών υπογλυκαιμιών συγκριτικά με την αντλία
ινσουλίνης).
Παρόμοια ευνοϊκά για την αντλία ινσουλίνης δεδομένα προέκυψαν και από άλλη
πρόσφατη μεταανάλυση που δημοσιεύθηκε προ έτους στο έγκριτο Diabetologia15.
 Σχετικά πάντως με τις υπογλυκαιμίες τυχαιοποιημένες controlled μελέτες
(RCTs) έχουν δείξει στους ενήλικες ότι η CSII αναμφισβήτητα μειώνει
σημαντικά τον κίνδυνο υπογλυκαιμιών συγκριτικά με την Ε.Ι (επιπ.
ευρημάτων Α). Στα παιδιά μελέτες παρατήρησης αλλά όχι RCTs έχουν
διαπιστώσει τα ίδια στοιχεία. Πάντως είναι απόλυτα τεκμηριωμένο ότι
μειώνονται σημαντικά (σε παιδιά16 και ενήλικες) οι με την άσκηση
σχετιζόμενες υπογλυκαιμίες.
 Σχετικά με την πρόσκτηση βάρους βραχείας διάρκειας μελέτες δεν έχουν
δείξει αύξηση βάρους με CSII. Απαιτούνται περαιτέρω καλά οργανωμένες
μακροχρόνιες μελέτες για την τεκμηριωμένη απάντηση στο ερώτημα αυτό.
Συχνά πάντως είναι τα επεισόδια δερματικών λοιμώξεων και ερεθισμών στην θέση
τοποθέτησης του καθετήρα. Η συχνότητα του δερματικού ερεθισμού ή και λοίμωξης
ποικίλλει από 0,006 έως 12/ ανθρωποέτος (επ. Β).
Η συχνή αλλαγή του καθετήρα (ανά 3ήμερο περίπου) και η τοπική καθαριότητα
αποτελούν χρήσιμα μέτρα πρόληψης.
Τέλος, οι διάφοροι δείκτες ικανοποίησης και ποιότητας ζωής φαίνονται είτε να μην
επηρεάζονται είτε να βελτιώνονται με την χρήση CSII (επιπ. ευρημ. Β).
Πάντως, την σχετικά παγιωμένη αντίληψη για την συγκριτική υπεροχή της αντλίας
έναντι της Ε.Ι ήλθε να αμφισβητήσει μια πρόσφατη τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική,
πολυεθνική μελέτη17. Στην μελέτη αυτή, διαβητικοί τύπου Ι που ήταν σε
εντατικοποιημένο σχήμα με ΝΡΗ και Regular τυχαιοποιήθηκαν σε Ε.Ι (glargine και
lispro) και σε αντλίες έγχυσης ινσουλίνης (Lispro) για 24 εβδομάδες. Τα
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αποτελέσματα μάλλον εντυπωσίασαν. Εξαιρούμενης της μείωσης των αναγκαίων
μονάδων ινσουλίνης που προέκυψε με την αντλία (CSII vs MDI 36 vs
42μον/καθημερινά) στα υπόλοιπα θέματα δεν προέκυψαν σημαντικές διαφορές: ίδια
μείωση στην Α1C (0,7% vs 0,6%), όχι διαφορές στις υπογλυκαιμίες: συμπωματικές
(13 vs 14 ανά άτομο ρ=0.84), νυκτερινές (3 vs 5 ανά άτομο ρ=0,34), μικρή διαφορά
στο score ικανοποίησης με την αντλία (αύξηση αντίστοιχου score 9 vs 4,8 ρ=0,04).
Όμως, το κόστος της αντλίας ήταν 3,9 φορές μεγαλύτερο συγκριτικά με το κόστος
Ε.Ι.
Βεβαίως, η μελέτη αυτή είχε περιορισμούς και όρια. Μικρός ο πληθυσμός, μικρή η
διάρκεια παρακολούθησης, μη επιλεγμένος ο πληθυσμός (ενδεχόμενα να μην
υπήρχαν στην ομάδα της αντλίας διαβητικοί που είχαν σαφή ένδειξη για την αντλία.
Οι αντλίες που χρησιμοποιήθηκαν δεν ήταν τελευταίας γενιάς. Οπωσδήποτε, όμως,
είναι η πρώτη αιρετική μελέτη που τεκμηριώνει ισοδυναμία αντλίας και
εντατικοποιημένης ινσουλινοθεραπείας που βασίζεται όμως στα μακρά και βραχέα
ανάλογα ινσουλίνης. Αυτή η σύγκριση αντλίας vs Ε.Ι με ανάλογα οπωσδήποτε θα
έχει μέλλον. Μέλλον με πολύ ενδιαφέρον για όλους.
Αναμφισβήτητα πάντως, και βάσει των περισσοτέρων δεδομένων από όσα
αναφέρθηκαν, η χρήση αντλίας έγχυσης ινσουλίνης έχει πολλά πλεονεκτήματα και
προσφέρει πολλά θετικά στοιχεία στην ρύθμιση και τη ζωή του διαβητικού (βλ.
Πίνακα 4)
Πίνακας 4:

… αρχή

74

Συστήματα συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης (CGMS)
Είναι γνωστή και απόλυτα τεκμηριωμένη (μετρήσεις και δεδομένα με τεχνητό
πάγκρεας) η μεγάλη μεταβλητότητα των τιμών του σακχάρου κατά τη διάρκεια του
24ώρου, αφού μπορεί η τιμή του σακχάρου να αλλάξει μέχρι 8640 φορές!! Προέκυψε
έτσι σαν προφανής η αναγκαιότητα συνεχούς παρακολούθησης και καταγραφής των
αλλαγών των τιμών του σακχάρου, ιδίως στα άτομα που φέρουν αντλία ινσουλίνης,
ώστε να καταστεί καλύτερη η θεραπευτική απόφαση και παρέμβαση18. Σήμερα ήδη
υπάρχουν 2 συστήματα συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης (CGMS).
Στα συστήματα αυτά οι τιμές γλυκόζης μπορούν να καταγράφονται συνεχώς κατά τη
διάρκεια των φυσιολογικών καθημερινών δραστηριοτήτων του ασθενούς και τα
πλήρη δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν σε έναν υπολογιστή για ανάλυση και
ερμηνεία. Οι τυπικές περίοδοι μετρήσεων είναι από 2 έως 3 ημέρες, κατά τη διάρκεια
των οποίων γίνεται μια πλήρης καταγραφή του γλυκαιμικού ελέγχου του ασθενούς.
Το CGMS περιλαμβάνει:
 Αισθητήρα. Είναι λεπτός και εύκαμπτος, εισάγεται κάτω από το δέρμα,
συνήθως στην κοιλιακή χώρα. Ο αισθητήρας αποτελείται από ένα
μικροηλεκτρόδιο που μετατρέπει συνεχώς τη γλυκόζη από τον υποδόριο ιστό
του ασθενούς σε ένα ηλεκτρικό σήμα, η ένταση του οποίου είναι ανάλογη της
υπάρχουσας ποσότητας γλυκόζης.
 Συσκευή συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης. Η υπομονάδα συλλογής και
ελέγχου δεδομένων του αισθητήρα γλυκόζης. Η συσκευή παρακολούθησης
που έχει μέγεθος ενός βομβητή, μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι και δύο
εβδομάδων δεδομένα για τη γλυκόζη. Η συσκευή παρακολούθησης λαμβάνει
το ηλεκτρονικό σήμα από τον αισθητήρα κάθε 1 ή 10 δευτερόλεπτα
(εξαρτάται από τον τύπο του CGMS) και αποθηκεύει μια μέση μέτρηση της
γλυκόζης κάθε 3 ή 5 λεπτά. Η συσκευή παρακολούθησης μπορεί επίσης να
καταγράψει όλες τις τιμές του μετρητή της γλυκόζης αίματος και τα συμβάντα
(γεύματα, άσκηση κλπ) που εισάγονται από τον χρήστη.
 Σταθμό επικοινωνίας. Η μονάδα διασύνδεσης, η οποία μεταδίδει δεδομένα
από το CGMS σε έναν υπολογιστή.
 Λογισμικό. Ένα πρόγραμμα δημιουργίας αναφορών που συνίσταται σε
γραφήματα και βασικά στατιστικά στοιχεία, τα οποία διευκολύνουν στην
ανάλυση και ερμηνεία των προτύπων της γλυκόζης. Έχει αποδειχθεί ότι η
γλυκόζη στο διάμεσο υγρό και η γλυκόζη του αίματος είναι συγκρίσιμες. Οι 2
τιμές μπορεί να διαφέρουν χρονικά κατά 5 έως και 10 λεπτά, όταν η γλυκόζη
του αίματος αυξάνεται ή ελαττώνεται ταχέως.
Ο αισθητήρας πρέπει να αντικαθίσταται τουλάχιστον κάθε 3 ημέρες. Η διάρκεια
ζωής του αισθητήρα μπορεί να διαφοροποιείται σε κάποιο βαθμό από ασθενή σε
ασθενή.
Το CGMS καταγράφει τα δεδομένα της γλυκόζης κατά τις φυσιολογικές
δραστηριότητες του ασθενούς συμπεριλαμβανομένων των γευμάτων, της άσκησης,
της εργασίας και του ύπνου. Μετά τη μεταφορά των δεδομένων από τη συσκευή
παρακολούθησης στον υπολογιστή, παράγεται μια πλήρης αναφορά της διακύμανσης
της γλυκόζης. Περιέχει γραφήματα των επιπέδων της γλυκόζης ανά χρονική στιγμή
και ανά ημέρα, συνοπτικά στατιστικά στοιχεία και ένα πλήρες αρχείο όλων των
μετρήσεων και των καταγεγραμμένων συμβάντων.
Η αναφορά έχει πολλές εφαρμογές και μπορεί να έχει ιδιαίτερη αξία για την
εισήγηση τροποποιήσεων της θεραπευτικής αγωγής σε ασθενείς που παρουσιάζουν
δυσκολία στον έλεγχο της γλυκόζης και οι οποίοι έχουν προδιάθεση για συχνά
επεισόδια υπογλυκαιμίας, (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας των
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προειδοποιητικών συμπτωμάτων και της επερχόμενης νυχτερινής υπογλυκαιμίας) και
για ασθενείς που ξεκινούν θεραπεία με αντλία ινσουλίνης.
Φαίνεται δε από σχετικές μελέτες ότι προκύπτουν σημαντικά οφέλη από την
εφαρμογή τω συστημάτων CGMS, όπως το άμεσο αποτέλεσμα, η δυνατότητα
καλύτερης συνεχούς ρύθμισης, η πρόληψη της υπογλυκαιμίας, η βελτίωση της
ποιότητας ζωής και η τροποποίηση της συμπεριφοράς.
Από το JDRF CG M Study Group δημοσιεύθηκε σχετικά πρόσφατα στο έγκριτο
NEJM14μελέτη σύγκρισης CGMS (Real Time CGMS) και αυτοπαρακολούθησης
(SMBG) με αυτοπαρακολούθηση μόνο διαβητικών ατόμων που έφεραν αντλία
ινσουλίνης. Τα αποτελέσματα αφορούσαν παρακολούθηση 26 εβδομάδων.
Σύμφωνα με αυτά, οι ενήλικες >25 ετών της μελέτης που έκαναν παρακολούθηση
CGMS παρουσίασαν μέση μείωση της HbA1c κατά 0,5%, ενώ οι αντίστοιχοι
ενήλικες με SMBG μικρή αύξηση κατά 0,02 της A1C (p<0,001).
Οι έφηβοι και οι ενήλικες <25 ετών (15 – 24 έτη) δεν παρουσίασαν σημαντικές
διαφορές μεταξύ των 2 ομάδων και μεθόδων παρακολούθησης. Στα παιδιά ηλικίας 8
– 14 ετών επίσης υπήρξε μεγαλύτερη μείωση της A1C με τη CGMS παρακολούθηση
(που δεν ήταν όμως στατιστικά σημαντική: -0,37% vs -0,22% p=0,25)
Παρόμοια και αποτελέσματα πολυκεντρικής τυχαιοποιημένης συγκριτικής μελέτης
που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο Diabetologia (Ιούλιος 2009)19. Οι διαβητικοί τύπου Ι
(μέσης ηλικίας 23 ετών) σε αντλία που χρησιμοποίησαν το Real Time CGMS
παρουσίασαν εντός 3μηνου 0,43% μικρότερη A1C από αντίστοιχους διαβητικούς σε
αντλία χωρίς υποστήριξη όμως από το R.T CGMS.
… αρχή

Τύποι συστημάτων CGMS
Υπάρχουν 2 τύποι συστημάτων CGMS προς χρήση στην καθημερινή
πραγματικότητα. Το Guardian RT και το GlucoDay.
– Το σύστημα συνεχούς παρακολούθησης της γλυκόζης Guardian RT
(Real Time) αποτελεί τελευταίο επίτευγμα στην αντιμετώπιση του
διαβήτη από τη Medtronic Diabetes. Η νέα αυτή τεχνολογία παρέχει
στους ασθενείς πρόσβαση σε real – time μετρήσεις της γλυκόζης και
συναγερμούς, όλο το 24ωρο, έτσι ώστε να μπορούν να επέμβουν
μειώνοντας τις διακυμάνσεις της γλυκόζης τους και επιτυγχάνοντας
βελτιωμένη ρύθμιση του διαβήτη.
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Ο πομπός ραδιοσυχνοτήτων (RT) παρέχει ευελιξία, επιτρέπει στα διαφορετικά μέρη
του συστήματος να επικοινωνούν με ασύρματο τρόπο σε πραγματικό χρόνο για εύρος
εκπομπής έως 180 εκατοστά (βλ. εικόνα 2). Οι real – time συναγερμοί ενημερώνουν
τους ασθενείς για τυχόν υπογλυκαιμία και υπεργλυκαιμία καθ’ όλο το 24ωρο.
Η real – time συνεχής παρακολούθηση της γλυκόζης παρέχει τιμές γλυκόζης κάθε 5
λεπτά – έως και 288 μετρήσεις την ημέρα – κάτι που αντιστοιχεί σε 100 φορές
περισσότερες πληροφορίες σε σύγκριση με τη χρήση μόνο ταινιών μέτρησης
γλυκόζης. Το σύστημα έχει ένδειξη για ασθενείς ηλικίας 18 ετών και άνω.
– Το GlucoDay της εταιρίας Menarini είναι ένα σύστημα συνεχούς
καταγραφής της υποδόριας γλυκόζης που λειτουργεί με τη μέθοδο της
μικροδιάλυσης.
Το σύστημα αυτό διαμέσου Βιοαισθητήρα, μετράει ανά δευτερόλεπτο της ώρας την
υποδόρια γλυκόζη και αποθηκεύει στην μνήμη του τον μέσο όρο των τιμών ανά τρία
λεπτά, δηλαδή 960 μετρήσεις / 48 ώρες.
Άλλα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του GlucoDay είναι τα κατωτέρω:
 Εύρος μέτρησης γλυκόζης 20 – 600 mg/dl.
 Χρόνος ανταπόκρισης λιγότερος των 2 λεπτών.
 Βαθμονόμηση μόνο μια φορά με τιμή γλυκόζης από τριχοειδικό ή φλεβικό
αίμα.
 Συνεχής παρακολούθηση των ενδείξεων λειτουργίας και καταγραφών από
οθόνη (REAL – TIME)
… αρχή
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Προσεγγίζοντας το τεχνητό πάγκρεας
Οι νέες τεχνολογίες όπως οι αντλίες ινσουλίνης και τα συστήματα συνεχούς
καταγραφής σακχάρου άνοιξαν νέες προοπτικές στην προσπάθεια επίτευξης άριστης
ρύθμισης στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη. Το όραμα του βιο/τεχνητού παγκρέατος
δεν μοιάζει πλέον τόσο μακρινό.
Στο τεχνητό πάγκρεας θα συνδέεται η αντλία ινσουλίνης με σύστημα συνεχούς
μέτρησης γλυκόζης (CGMS) ώστε με την βοήθεια κατάλληλου λογισμικού
ηλεκτρονικού υπολογιστή συνδεδεμένου με αντλία, να παρέχεται η σωστή ποσότητα
ινσουλίνης στην σωστή στιγμή, όπως συμβαίνει με το πάγκρεας στα άτομα που δεν
πάσχουν από διαβήτη.
Ο λειτουργικός συνδυασμός αισθητήρα γλυκόζης – PC – αντλίας ινσουλίνης που
καταλήγει σε χορήγηση της αναγκαίας ινσουλίνης αποτελεί αυτό που ονομάζεται
«κλειστό κύκλωμα» 20.22.
Ήδη πολλές μελέτες είναι σε εξέλιξη, η έρευνα σε λεπτομερειακά ζητήματα του
τεχνητού παγκρέατος ενθαρρύνεται και χρηματοδοτείται από μεγάλους οργανισμούς
και υπάρχει αισιοδοξία ότι εντός 5ετίας το τεχνητό πάγκρεας θα μπορεί να είναι μια
πραγματικότητα.
Το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στους αισθητήρες γλυκόζης και στο
λογισμικό ανάλυσης του συνδεδεμένου με την αντλία computer/personal data
manager(PDM). Αναφορικά με τους αισθητήρες διερευνάται η προτιμητέα
τοποθέτηση τους σε σχέση με την δυνατότητα αποδοχής και μη απόρριψης
(επιθηλιοποίηση – απενεργοποίηση) από τον οργανισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα
(εμφυτεύσιμη; ενδοφλέβια; ενδοπεριτοναϊκή;
Σχετικά με το λογισμικό πολλά ιδρύματα επιχορηγούμενα κυρίως από το JDRF
εργάζονται στην κατεύθυνση επεξεργασίας πολλών αλγορίθμων που συνεκτιμούν
επίπεδα σακχάρου (από το CGMs), σύνθεση γεύματος, και κατάσταση οργανισμού
για να δοθεί εντολή στην αντλία για αλλαγή έγχυσης ινσουλίνης. Ιδιαίτερη έμφαση
δίνεται στους αλγόριθμους της κατάστασης (εγρήγορσης) του οργανισμού και γίνεται
επεξεργασία αλγορίθμων που θα αντιστοιχούν σε πολλά είδη stress.
Οπωσδήποτε είναι πολλά τα ζητήματα που στην πορεία για το βιοτεχνητό πάγκρεας
θα πρέπει να επιλυθούν:
 φορητότητα τεχνητού παγκρέατος,
 ακρίβεια CGMS ιδίως στα χαμηλά σάκχαρα,
 ασφάλεια,
 δοκιμασμένοι πολλαπλοί αλγόριθμοι του λογισμικού κλπ, κλπ).
Όμως ο στόχος είναι πλέον προσδιορισμένος, η τεχνολογία ιδιαίτερα ελπιδοφόρα, και
η υποστήριξη για να επιτευχθεί ο στόχος σημαντική και συνεχής.
Δικαιολογημένη συνεπώς η αισιοδοξία και η ελπιδοφόρος προσμονή για τις
μελλοντικές εξελίξεις στο σημαντικό αυτό θέμα.
… αρχή

Ερωτήσεις ασθενών για τον ΣΔ
Έμαθα ότι έχω διαβήτη. Τι να κάνω;
Το πρώτο που χρειάζεται να κάνεις είναι να ηρεμήσεις... Σίγουρα σε κατακλύζουν
πολλά συναισθήματα, χιλιάδες σκέψεις, ιστορίες γνωστών σου ή αγνώστων με
διαβήτη, χιλιάδες απορίες και ίσως, στο βάθος, και κάποιες τύψεις για κάτι που
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έκανες ή δεν έκανες... Σταμάτα! Πρώτα απ’ όλα, ο διαβήτης δεν προήλθε από δικό
σου λάθος! Όπως θα δεις και στο κομμάτι της αιτιολογίας, αυτή σε μεγάλο μέρος
είναι ακόμα άγνωστη, ενώ σε επίσης μεγάλο μέρος έχει τη ρίζα της σε γενετικούς και
έμφυτους παράγοντες τους οποίους κανείς δεν μπορεί να ελέγξει.
Όσον αφορά τις απορίες, για να διαβάζεις αυτό το κείμενο μάλλον έχεις ήδη αρχίσει
να ψάχνεις απαντήσεις. Αυτό που θα πρέπει σίγουρα να κάνεις είναι να απευθυνθείς
σε κάποιον ειδικό. Ο διαβήτης δυστυχώς δεν είναι κάτι που θα φύγει από μόνο του ή
κάτι που μπορείς να αντιμετωπίσεις χωρίς εξειδικευμένη βοήθεια. Και το σίγουρο
είναι ότι χρειάζεται αντιμετώπιση.
Στην Ελλάδα, οι γιατροί που συνήθως ασχολούνται με το διαβήτη είναι είτε
Ενδοκρινολόγοι είτε Παθολόγοι. Συγκεκριμένα, ο όρος «Διαβητολόγος» στην
Ελλάδα αναφέρεται σε γιατρούς που είτε έχουν τελειώσει την Παθολογία αλλά με μια
επιπλέον εξειδίκευση ενός έτους (μετά την ειδικότητα) σε κάποιο από τα επίσημα
διαβητολογικά κέντρα, είτε έχουν τελειώσει την Ενδοκρινολογία (με το σκεπτικό ότι
ο διαβήτης είναι μεταβολικό-ενδοκρινικό νόσημα και περιλαμβάνεται στην «ύλη» της
ειδικότητας).

Τι πρέπει να τρώω;
Η σωστή διατροφή είναι ένα από τα κύρια όπλα μας στην αντιμετώπιση του διαβήτη
(ποτέ όμως μόνη της). Έχουν κατά καιρούς εκδοθεί διάφορες οδηγίες ως προς το τι
επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται να τρώει ένας διαβητικός.
Κατά τις σύγχρονες απόψεις, καταρχάς δεν υπάρχουν τροφές που απαγορεύονται.
Υπάρχουν τροφές που θα πρέπει να αποτελούν τη βάση ενός ισορροπημένου
διαιτολογίου και τροφές που καλό είναι να αποφεύγονται ή να καταναλώνονται σε
μικρές ποσότητες (πάντα στα πλαίσια του ισορροπημένου διαιτολογίου). Το
διαιτολόγιο αυτό θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες, τις προτιμήσεις
και τον τρόπο ζωής του κάθε ατόμου και είναι δουλειά κάποιου εξειδικευμένου
διαιτολόγου. Παρόλα αυτά, κάποιες γενικές κατευθύνσεις είναι οι εξής:
Η διατροφή του ασθενή με διαβήτη πρέπει να είναι τέτοια που να διατηρεί
φυσιολογικό σωματικό βάρος (ή ορθότερα φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος BMI). Αν ο διαβητικός έχει παραπάνω κιλά, πρέπει να περιορίσει το ποσό των
θερμίδων έτσι ώστε (σε συνδυασμό με ένα συστηματικό πρόγραμμα άσκησης) να
χάσει βάρος. Αυτό θα βοηθήσει στη μείωση της «αντίστασης» στην ινσουλίνη και
έτσι στην καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου.
Σε αντίθεση με παλαιότερες απόψεις, τη βάση του διαιτολογίου πρέπει να αποτελούν
οι υδατάνθρακες (περίπου το 50% των ημερησίων θερμίδων). Προτιμώνται οι
σύμπλοκοι υδατάνθρακες και τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες (πχ. όσπρια, λαχανικά,
φρούτα, ψωμί ολικής άλεσης κ.ά) και, γενικά, τρόφιμα που έχουν όπως λέγεται
χαμηλό «γλυκαιμικό δείκτη». Χαμηλός γλυκαιμικός δείκτης σημαίνει πρακτικά πως
οι υδατάνθρακες του συγκεκριμένου τροφίμου απορροφώνται με πιο αργό ρυθμό και
ανεβάζουν το ζάχαρο λιγότερο. Η ζάχαρη έχει υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, οπότε οι
τροφές που την περιέχουν (γλυκά, αναψυκτικά κτλ) καλό είναι να αποφεύγονται.
Επίσης δεν υπάρχει κανένας λόγος να χρησιμοποιούνται τρόφιμα «για διαβητικούς»,
τα οποία δεν προσφέρουν κανένα πλεονέκτημα, ενώ μπορεί να γίνουν και επιβλαβή
όταν δεν αξιολογηθεί σωστά το γλυκαιμικό τους αποτέλεσμα ή οι θερμιδική τους
αξία.
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Το λίπος της τροφής πρέπει να περιορίζεται στο 30-35% των ημερησίων θερμίδων.
Αυτό πρακτικά μπορεί να γίνει με επιλογή γαλακτοκομικών προϊόντων με χαμηλά
λιπαρά, αφαίρεση του ορατού λίπους από το κρέας, αποφυγή μεγάλων ποσοτήτων
βουτύρου ή μαργαρίνης, αποφυγή τηγανητών φαγητών κ.ά. Τα «καλά» λιπαρά
(μονοακόρεστα) είναι η καλύτερη πηγή λίπους. Και ο καλύτερος εκπρόσωπός τους
είναι το ελαιόλαδο που, ευτυχώς, είναι πολύ διαδεδομένο στη χώρα μας. Προσοχή
όμως στην ποσότητα: όχι σαλάτες ή φαγητά που κολυμπάνε στο λάδι!
Το υπόλοιπο των ημερησίων θερμίδων καλύπτεται από τις πρωτεΐνες (λεύκωμα), που
δεν πρέπει να ξεπερνάει το 15-20%.
Τέλος, είναι σημαντικό τα γεύματα να είναι κατανεμημένα σωστά μέσα στην ημέρα.
Συνιστώνται τρία γεύματα (μαζί με το πρωινό) και 2-3 «γευματίδια» («δεκατιανό»,
απογευματινό και ίσως κάτι πριν τον ύπνο). Με αυτόν τον τρόπο τα γεύματα είναι πιο
«συμμαζεμένα» και η απορρόφηση των συστατικών πιο σταδιακή, έτσι ώστε ο
οργανισμός να μπορεί να τα χειριστεί καλύτερα. Αυτός ο προγραμματισμός και η
κατανομή των γευμάτων είναι ακόμα πιο απαραίτητα σε ασθενείς που θεραπεύονται
με ινσουλίνη, γιατί εκεί πρέπει να υπολογιστεί και η δόση της ινσουλίνης, ο χρόνος
της μέγιστης δράσης της κτλ., οπότε μόνο με σωστό πρόγραμμα διατροφής μπορεί
αφενός να γίνει σωστή ρύθμιση και αφετέρου να αποφύγουμε τις επικίνδυνες
υπογλυκαιμίες.
Συμπερασματικά, η διατροφή του διαβητικού ασθενή δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά
από αυτό που θα ονομάζαμε ισορροπημένη ή «υγιεινή διατροφή». Και σίγουρα δεν
είναι μια συγκεκριμένη δίαιτα, μια στερητική διατροφή που θα πρέπει κανείς να
ακολουθεί για κάποιο χρονικό διάστημα. Είναι μια αλλαγή διατροφικών συνηθειών,
μια υγιεινότερη στάση ζωής και γι’ αυτό θα πρέπει να είναι «κομμένη και ραμμένη»
στα μέτρα του καθενός.
Ένα παράδειγμα σωστού διαιτολογίου θα βρείτε στην ενότητα χρήσιμα εργαλεία.
Προσοχή όμως, είναι μόνο ένα παράδειγμα και όχι οδηγίες. Η εκπαίδευση και η
καθοδήγηση του διαβητικού πάνω στα θέματα διατροφής είναι καλό να γίνεται από
κάποιον εξειδικευμένο διαιτολόγο, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε
περίπτωσης.
Για περισσότερες εξειδικευμένες πληροφορίες μπορείτε να «κατεβάσετε» τον οδηγό
διατροφής από την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας.
… αρχή

Πώς θεραπεύεται ο διαβήτης;
Εκτός από τη σωστή διατροφή και τη συστηματική άσκηση, παραμέτρους μέγιστης
σημασίας, ο διαβητικός ασθενής θα πρέπει να πάρει και κάποια φάρμακα. Τα
φάρμακα που διαθέτουμε, λογικά, στοχεύουν τις διάφορες συνιστώσες του
προβλήματος (βλ. γενικά περί διαβήτη και ινσουλίνης). Έτσι, κατά περίπτωση,
μπορούμε να δώσουμε φάρμακα που μειώνουν την «αντίσταση» στην ινσουλίνη,
φάρμακα που εμποδίζουν την απορρόφηση των σακχάρων, φάρμακα που προκαλούν
έκκριση ινσουλίνης από το πάγκρεας και, τέλος, την ίδια την ουσία που λείπει, την
ινσουλίνη. Ο ασθενής με διαβήτη τύπου 1 (όπου το πάγκρεας δεν μπορεί να παράγει
πρακτικά καθόλου ινσουλίνη) θα χρειαστεί οπωσδήποτε ενέσεις ινσουλίνης εξαρχής,
ενώ ο ασθενής τύπου 2 μπορεί να πάρει δισκία (χάπια) και να ρυθμίζεται για πολλά
χρόνια μόνο με αυτά. Το πιθανότερο πάντως είναι πως και στον τύπο 2, μετά από 1080

15 χρόνια, οι δυνατότητες του παγκρέατος θα εξαντληθούν και θα χρειαστεί
χορήγηση ινσουλίνης.
Πηγή: http://www.diabetes-med.gr/faq_antimetopisi.htm

Πώς θεραπεύεται ο κάθε τύπος διαβήτη;
Ανάλογα με τον τύπο του διαβήτη έχουμε και διαφορετικές θεραπευτικές επιλογές.
Στον τύπο 1, η ινσουλινοθεραπεία είναι μονόδρομος. Το «εντατικοποιημένο
σχήμα» ξεκινάει από τη διάγνωση του διαβήτη και συνεχίζεται δια βίου. Αυτό γίνεται
είτε με πολλαπλές καθημερινές ενέσεις ινσουλίνης ή με την «αντλία ινσουλίνης» (βλ.
επόμενη ερώτηση).
Στον τύπο LADA, κατά τον ίδιο τρόπο, η μόνη επιλογή που αποδεδειγμένα θα
κρατήσει ρυθμισμένο τον ασθενή είναι η ινσουλίνη. Η διαφορά από τον τύπο 1 είναι
ότι μπορεί για αρκετό χρονικό διάστημα να μη χρειαστεί εντατικοποίηση του
σχήματος και να αρκεί πχ μια ένεση βασικής ινσουλίνης την ημέρα. Υπάρχουν και
περιπτώσεις που μπορεί το σάκχαρο να ρυθμίζεται μόνο με δισκία, αλλά στη
συντριπτική πλειοψηφία αυτή η τακτική είναι καταδικασμένη να αποτύχει σε σχετικά
σύντομο διάστημα.
Στον τύπο 2 χρησιμοποιούνται όλες οι διαθέσιμες θεραπευτικές κατηγορίες,
μόνες ή σε συνδυασμούς. Συνήθως ξεκινάμε με μετφορμίνη και συνεχίζουμε σε
συνδυασμούς με άλλα αντιδιαβητικά από το στόμα. Επειδή όμως ο διαβήτης είναι
νόσημα που εξελίσσεται με τα χρόνια, στην πλειονότητα των περιπτώσεων θα
χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε και τις ενέσιμες θεραπείες. Έτσι, μετά πχ από 15-20
χρόνια, το μεγαλύτερο μέρος των ασθενών με τύπο 2 θα χρειαστούν κάποιο σχήμα
που να περιλαμβάνει ινσουλίνη.
Στον διαβήτη κύησης, τις περισσότερες φορές δεν χρειάζονται φάρμακα. Η πολύ
προσεκτική τήρηση ενός σωστού διαιτολογίου είναι συνήθως αρκετή για τη ρύθμιση
του σακχάρου εντός των θεραπευτικών στόχων. Χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή
και εγρήγορση ώστε, αν κάποια στιγμή η δίαιτα δεν αρκεί, να ξεκινήσουμε άμεσα
φαρμακευτική αγωγή με ινσουλίνη, καθώς τα αντιδιαβητικά δισκία δεν έχουν ακόμα
έγκριση για χρήση κατά την εγκυμοσύνη.
… αρχή

Τι είναι η αντλία ινσουλίνης;
Η αντλία ινσουλίνης προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο ινσουλινοθεραπείας.
Χορηγείται μετά από έγκριση επιτροπής ειδικών, μόνο σε ασθενείς τύπου 1 που δεν
έχουν επιτύχει ρύθμιση με εντατικοποιημένο σχήμα (μετά από επανειλλημένες
σοβαρές προσπάθειες ή όταν υπάρχει ειδικός λόγος για άμεση και τέλεια ρύθμιση
πχ σε εγκυμοσύνη).
Είναι μια μικρή συσκευή την οποία «φοράει» ο ασθενής καθ'
όλη τη διάρκεια του 24/ώρου και η οποία προγραμματίζεται να του δίνει συνεχώς
μικρές δόσεις ταχείας ινσουλίνης (μέσω ενός μικρού καθετήρα στο υποδόριο λίπος)
όπως φαίνεται στην εικόνα.
Με την αντλία ινσουλίνης καλύπτεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο «βασικός»
ρυθμός. Τις ώρες των γευμάτων ο ασθενής υπολογίζει τα ισοδύναμα της τροφής
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(όπως στο εντατικοποιημένο σχήμα) και εισάγει τα στοιχεία στην αντλία η οποία,
πάλι μέσω του καθετήρα, του δίνει τη «γευματική» δόση ινσουλίνης.

Οι νεότερες αντλίες έχουν και δυνατότητα συνεχούς καταγραφής του σακχάρου του
ασθενή, αλλά ακόμα και αυτές δεν τον απαλλάσσουν ούτε από τις κλασσικές
αυτομετρήσεις ούτε από τον αυστηρό προγραμματισμό των γευμάτων και τους
υπολογισμούς. Η ιδανική αντλία του μέλλοντος ίσως θα παίζει το ρόλο του «τεχνητού
παγκρέατος», ώστε να είναι πλήρως αυτόνομη και να προσαρμόζεται στις ελεύθερες
επιλογές του ασθενή...
… αρχή

Η θεραπεία σταματάει ποτέ;
Ο διαβήτης γενικά είναι ένα χρόνιο νόσημα, που εξελίσσεται με το χρόνο. Έτσι, όπως
και στα άλλα χρόνια νοσήματα (πχ, υπέρταση, υπερλιπιδαιμία κτλ) η αγωγή
συνεχίζεται δια βίου. Εξαιρέσεις στον κανόνα αυτό υπάρχουν, αν και σπάνιες.
Μια ειδική περίπτωση αφορά τον διαβήτη τύπου 1. Μετά τα πρώτα θορυβώδη
συμπτώματα και αφού ξεκινήσει η θεραπεία με ινσουλίνη, το πάγκρεας ανακτά
παροδικά ένα μέρος της δυνατότητάς του να εκκρίνει ινσουλίνη. Κατά την περίοδο
αυτή που ονομάζεται και «περίοδος μέλιτος», η δόσεις των ενέσεων ινσουλίνης
μπορούν να μειωθούν πάρα πολύ, έως και να διακοπούν για λίγο. Δυστυχώς, σύντομα
το πάγκρεας εξασθενεί πλήρως και η ανάγκη πλήρους υποκατάστασης επανέρχεται.
Άλλη περίπτωση αφορά παχύσαρκους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, οι οποίοι ίσως
μπορούν να διακόψουν σε δεύτερο χρόνο (και για κάποιο διάστημα) τη φαρμακευτική
αγωγή, ακόμα και την ινσουλίνη, αν χάσουν αρκετά κιλά. Αυτό συμβαίνει γιατί
μειώνεται η αντίσταση και οι ανάγκες του οργανισμού σε ινσουλίνη, οπότε το
πάγκρεας μπορεί να ανταποκριθεί (μέχρι να μειωθούν κι άλλο οι δυνατότητές του,
στα πλαίσια εξέλιξης της νόσου).
Ακόμα ειδικότερες περιπτώσεις μπορεί να αφορούν ασθενείς με παροδική αύξηση
των αναγκών (πχ οξείες λοιμώξεις ή άλλες καταστάσεις), μετά την αποδρομή των
οποίων μπορεί το σάκχαρο να επανέλθει στα φυσιολογικά και η αγωγή να διακοπεί.
Με τον ίδιο μηχανισμό διακόπτεται η αγωγή μετά τον τοκετό (στις περισσότερες
περιπτώσεις) σε γυναίκες με διαβήτη κύησης.
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Οριστική θεραπεία υπάρχει;
Εφόσον στο διαβήτη το όργανο που ανεπαρκεί είναι το πάγκρεας, οριστική θεραπεία
θα σήμαινε ένα καινούργιο πάγκρεας. Και όντως, η μεταμόσχευση παγκρέατος σε ένα
βαθμό προσφέρει αυτή τη λύση. Μια τέτοια διαδικασία όμως ακολουθείται από
άλλου είδους αγωγή, πολύ περισσότερα φάρμακα και επιπλέον προβλήματα (κυρίως
ανοσοκαταστολή για να μην απορρίψει ο οργανισμός το μόσχευμα), οπότε είναι
σίγουρα προτιμότερο, ευκολότερο και ασφαλέστερο να συνεχίσει ο ασθενής την
ινσουλίνη του. Αν τώρα χρειάζεται ούτως ή άλλως να γίνει κάποια άλλη
μεταμόσχευση ζωτικής σημασίας (συνήθως μεταμόσχευση νεφρού), οπότε τα
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα θα πρέπει να τα παίρνει ο ασθενής έτσι κι αλλιώς, τότε
μπορεί να γίνει διπλή μεταμόσχευση (νεφρού-παγκρέατος) χωρίς επιπλέον
επιπτώσεις.
Μια νεότερη προσέγγιση είναι η μεταμόσχευση μόνο των νησιδίων του παγκρέατος
(είναι οι δομές που περιέχουν τα ινσουλινοεκκριτικά κύτταρα) ή και μεταμόσχευση
μόνο ινσουλινοεκκριτικών κυττάρων (είτε «β-κυττάρων» από δότη είτε, μελλοντικά,
άλλων κυττάρων του οργανισμού που θα έχουν «προγραμματιστεί» τεχνητά να
παράγουν ινσουλίνη). Πρόκειται για λύσεις πολλά υποσχόμενες, οι οποίες όμως
ακόμα δεν έχουν τελειοποιηθεί για ευρεία εφαρμογή.
Πηγή: http://www.diabetes-med.gr/faq_antimetopisi.htm
… αρχή

Video
Tεχνική χορήγησης ινσουλίνης
https://vimeo.com/42266014
https://vimeo.com/42265959
https://vimeo.com/42265958
https://vimeo.com/42265956
https://vimeo.com/42265953
https://vimeo.com/42265952
https://vimeo.com/42265895
https://vimeo.com/42265893
https://vimeo.com/42265890
https://vimeo.com/42265887
https://vimeo.com/50986512
https://vimeo.com/42266016
https://www.youtube.com/watch?v=pN1OLY0kk-E
https://www.youtube.com/watch?v=mQhRqBaVz9k
https://www.youtube.com/watch?v=KP6Zm9vl3FM
https://www.youtube.com/watch?v=Pl28IILPDTU
https://www.youtube.com/watch?v=CxPyTBDX7d0
https://www.youtube.com/watch?v=bBZXkNbpOGQ
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