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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ORAL)

ΟΙ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΤΥΠΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ

Δ. Τσιλιγγίρης1,2, L. Schimpfle1, Alba Sulaj1,2, Ekaterina von Rauchhaupt1,2, 
Julia Szendroedi1,2,3, S. Kopf1,2, Z. Kender1,2

1Department for Endocrinology, Diabetology, Metabolic diseases and Clinical Chem-
istry, University Hospital Heidelberg, Heidelberg, 2German Center for Diabetes Re-
search (DZD), Munich-Neuherberg, Germany, 3Joint Heidelberg-IDC Translational 
Diabetes Program, Helmholtz Center Munich, Neuherberg, Germany

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Oι ποσοτικές αισθητικές δοκιμασίες (QSTs) επιτρέπουν την 
αναγνώριση αισθητικών φαινοτύπων στην περιφερική πολυνευροπάθεια. Σκοπός 
της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση της εξέλιξης του αισθητικού φαινότυπου 
των κάτω άκρων μεταξύ ασθενών στην εξέλιξη της διαβητικής πολυνευροπάθειας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν 287 άτομα με ΣΔ (ηλικία 59,3±13,9, 38,3% 
θήλεις, 78,7% ΣΔΤ2), εκ των οποίων 225 επανεξετάστηκαν μετά από 1, 2 ή/και 4 έτη. 
Η κατανομή σε τέσσερις φαινότυπους (υγιής, θερμική υπεραλγησία -ΘΥ, μηχανική 
υπεραλγησία-ΜΥ και απώλεια αισθητικότητας -ΑΑ) βασίστηκε στα z-scores των 13 
παραμέτρων QSTs στο δεξί πόδι, σύμφωνα με δημοσιευμένους αλγόριθμους.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κατά την πρώτη εξέταση, 76 (26,5%), 84 (29,3%), 69 (24,0%) και 
58 (20,2%) κατηγοριοποιήθηκαν ως υγιείς, ΘΥ, ΜΥ και ΑΑ, αντίστοιχα. Ο συνολικός 
επιπολασμός της κλινικής νευροπάθειας με βάση το NSS/NDS ήταν 33,8% και μεταξύ 
των υποομάδων 9,2%, 21,4%, 42,0% και 74,1%, αντίστοιχα (p <0,001). Ομοίως, οι 
ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες του σύστοιχου σκέλους ανέδειξαν αυξανόμενη βαρύτητα 
νευροπαθητικών ευρημάτων μεταξύ των φαινοτύπων.
Κατόπιν παρακολούθησης 2,68±1,30 ετών, 119 συμμετέχοντες παρουσίασαν αλλαγή 
φαινοτύπου. Όσοι ταξινομήθηκαν ως υγιείς κατά την έναρξη μετέπεσαν κυρίως σε 
ΘΥ (37,7%, p <0,05 έναντι ΜΥ/ΑΑ), όσοι ως ΘΥ σε ΜΥ (32,3%, p <0,05 έναντι υγιών/
ΑΑ), όσοι ως ΑΑ σε ΜΥ (20,9%, p=0,01 έναντι υγιών, p=0,08 έναντι ΘΥ), ενώ εκείνοι 
με ΜΥ μετέπεσαν εξίσου προς ΘΥ και ΑΑ (28,6%, p=0,003 έναντι υγιών).
Υπήρξαν 35 νέες περιπτώσεις ΑΑ κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης 
(8,13/100*άτομα*έτη). Σε σύγκριση με τους υγιείς, ο λόγος επιπτώσεων (HR) για 
την εμφάνιση ΑΑ ήταν 3,40 (1,10-10,56, p=0,034) για αυτούς με ΘΥ αρχικά και 6,06 
(2,06-17,83, p=0,001) για αυτούς με ΜΥ. Μετά από προσαρμογή για ηλικία και φύλο, 
μόνο ο φαινότυπος ΜΥ παρέμεινε σημαντικός προγνωστικός παράγοντας για την 
ανάπτυξη ΑΑ (aHR 4,44, p=0,007).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η θερμική και μηχανική υπεραλγησία αποτελούν πιθανούς μετα-
βατικούς φαινότυπους στη δυναμική πορεία εγκατάστασης της διαβητικής νευροπά-
θειας. Συνεπώς, οι QSTs μπορεί να αποδειχθούν πολύτιμες στον εντοπισμό ασθενών 
υψηλού κινδύνου και την πρόληψη του διαβητικού ποδιού.

1



8 20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ORAL)

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ SIRT1 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Ειρήνη Προύντζου1, Δήμητρα Χούχουλα1, Μαρία Τράπαλη2, Αντρέας Τσαντές3, 
Ροζέτα Σώκου4, Κωνσταντίνα Τσαντέ2, Παναγιώτης Κουλουβάρης5, 
Θεοδώρα Τσοκάκη6, Βασίλειος Τσιτσής6, Παναγιώτης Χαλβατσιώτης7

1Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αιγά-
λεω, Αθήνα, 2Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Τομέας Ιατρικών Εργαστηρίων, Πανε-
πιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αιγάλεω, Αθήνα, 3Εργαστήριο Αιματολογίας και Μονάδα 
Αιμοδοσίας, Νοσοκομείο «Αττικό», Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 4Μονάδα Εντατικής 
Νοσηλείας Νεογνών, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», 5Α΄ Ορθο-
πεδική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν», 6Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΓΝ Ηλείας, 
7Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η σιρτουΐνη 1 (SIRT1) είναι μία NAD+ - εξαρτώμενη αποακετυλάση η 
οποία ανήκει στην οικογένεια των ρυθμιστών σιωπηλής πληροφορίας 2 (Sir2). Υπάρ-
χουν πολλές αναφορές που τεκμηριώνουν ότι η SIRT1 διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
στην παθογένεια του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2) αλλά η συσχέτιση της με 
τον διαβήτη κύησης (ΣΔΚ) παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστη.
ΣΚΟΠΟΣ: Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε η συχνότητα εμφάνισης δύο λειτουργικών 
πολυμορφισμών, των rs12778366 και rs3758391, στην εγκυμοσύνη παρουσία ΣΔΚ, 
ή προϋπάρχοντα ΣΔτ2 και η πιθανή τους συσχέτιση με το οξειδωτικό στρες.
ΥΛΙΚΑ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 92 έγκυες που διαχωρί-
στηκαν σε 3 ομάδες: Ομάδα Α (n=12) με ΣΔτ2, Ομάδα Β (n=50) με ΣΔΚ και η Ομάδα 
Γ (n=30) ως ομάδα ελέγχου χωρίς την παρουσία ΣΔτ2 ή ΣΔΚ. Απομονώθηκε αρχικά 
DNA από τον σκελετικό μυ και οι αλληλουχίες - στόχοι των 2 πολυμορφισμών πολλα-
πλασιάστηκαν μέσω της μεθόδου PCR. Ακολούθησε, σε επόμενο στάδιο, χρήση των 
περιοριστικών ενζύμων HpyCH4III για τον rs12778366 και Ν1aIII για τον rs3758391.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όσον αφορά τον πολυμορφισμό rs12778366, 54 έγκυες (58,7%) 
έφεραν τον γονότυπο ΤΤ και 38 (41,3%) τον γονότυπο CT χωρίς όμως να υπάρχει 
στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 3 ομάδες των εγκύων. Επιπροσθέτως, 
δεν σημειώθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην παρουσία του αλλη-
λόμορφου C και την ευαισθησία στη νόσο (p-value =0,65 >0,05). Για τον πολυμορ-
φισμό όμως rs3758391, ο γονότυπος CC εμφανίζεται στο 39,1% (36) των εγκύων 
από τις οποίες 30 (83,3%) είχαν ΣΔτ2 ή ΣΔΚ και χαμηλότερο αντιοξειδωτικό φορτίο, 
άρα και υψηλότερο οξειδωτικό στρες. Ο γονότυπος CT εμφανίζεται στο 39,1% (36) 
των εγκύων από τις οποίες 28 (77,8%) είχαν ΣΔτ2 ή ΣΔΚ. Ο γονότυπος ΤΤ εμφανί-
ζεται στο 21,7% (20) των εγκύων από τις οποίες 4 (20%) είχαν ΣΔΚ και χαμηλότερη 
αντιοξειδωτική δράση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην παρουσία 
των αλληλόμορφων για τον πολυμορφισμό rs3758391 με την παρουσία σακχαρώδη 
διαβήτη. Εντούτοις απαιτείται λειτουργική επικύρωση των ταυτοποιημένων γονιδίων 
για τη διερεύνηση του πιθανού ρόλο τους στην παθογένεια του ΣΔΚ.
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Ελευθερία Παπαχριστοφόρου1, Αικατερίνη Κουντούρη2, Ειρήνη Μαράτου3, 
Δ. Κουρέτας4, Ζωή Σκαπέρδα4, Μαρία Τσουμάνη5, Π. Εφεντάκης5, Ι. Οικονομίδης6, 
Βάια Λαμπαδιάρη2, Κ. Μακρυλάκης1

1Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΑ «Λαϊκό», Ιατρική 
Σχολή, ΕΚΠΑ, 2Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική& Διαβητολογικό Κέντρο, ΠΓΝ 
«Αττικόν», Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, 3Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας, ΠΓΝ «Αττικόν», 
Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, 4Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλί-
ας, 5Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ, 6Β΄ Πανεπιστημιακή 
Καρδιολογική Κλινική, ΠΓΝ «Αττικόν», Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΣΚΟΠΟΣ: Η υπογλυκαιμία θεωρείται ότι έχει προφλεγμονώδεις, προ-
θρομβωτικές, αντιινωδολυτικές και αρρυθμιογόνες δράσεις και έχει συσχετισθεί με την 
εμφάνιση αγγειακών επιπλοκών. Ο ρόλος του οξειδωτικού στρες στις επιπτώσεις της 
υπογλυκαιμίας δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, ειδικά στην καθημερινή κλινική πρακτική. 
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εκτιμηθεί η συσχέτιση της υπογλυκαιμίας, που 
συμβαίνει στην καθημερινή κλινική πρακτική, με τους δείκτες οξειδωτικού στρες και 
ενδογενούς αντιοξειδωτικής ικανότητας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν ασθενείς με σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου 1 ή τύπου 2, που εμφάνισαν αυτόματη υπογλυκαιμία στο Εξωτερικό 
Διαβητολογικό ιατρείο δύο μεγάλων Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, καθώς και μη 
διαβητικά άτομα, που εμφάνισαν υπογλυκαιμία νηστείας ή μεταγευματική. Έγινε αι-
μοληψία την ώρα της υπογλυκαιμίας σε όλους τους συμμετέχοντες και στη συνέχεια, 
κάποια άλλη ημέρα σε συνθήκες ευγλυκαιμίας. Μετρήθηκαν δείκτες οξειδωτικού στρες 
[Assymetric dimethylarginine, oxidized LDL, Malondialdehyde, 4-Hydroxynonenal, 
Protein carbonyls, 3-Nitrotyrosine, Thiobarbituric Acid Reactive Substances (TBARS)] 
και αντιοξειδωτικής ικανότητας [Total Antioxidant Capacity, 2,2΄-azino-bis(3-ethylben-
zothiazoline-6-sulfonate) radical cation (ABTS), Superoxide scavenging capacity, 
Hydroxyl radical scavenging capacity, Reducing power] την ώρα της υπογλυκαιμίας 
και σε κατάσταση ευγλυκαιμίας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η παρούσα ανάλυση περιλαμβάνει 31 συμμετέχοντες (μέση ηλικία 
52,2±21,1 έτη, 45,2% άνδρες), 14 (45,2%) με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, 12 (38,7%) 
με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, και 5 (16,1%) μη διαβητικούς. Παρατηρήθηκε σημαντική 
μείωση των επιπέδων του δείκτη TBARS, που είναι δείκτης υπεροξείδωσης των λιπιδί-
ων, κατά τη διάρκεια της υπογλυκαιμίας (6,9±2,7 μmol/L), συγκριτικά με την ευγλυκαιμία 
(9,2±3,7 μmol/L) (p=0,005). Αναλύσεις μονοπαραγοντικής συσχέτισης έδειξαν αρνητική 
συσχέτιση των επιπέδων του δείκτη TBARS με την ηλικία (r=−0,364, p=0,044) και σημα-
ντικά υψηλότερα επίπεδα στους άνδρες (10,67 έναντι 8,05 μmol/L, p=0,045), συγκριτικά 
με τις γυναίκες, σε κατάσταση ευγλυκαιμίας. Όλοι οι υπόλοιποι δείκτες δεν παρουσίασαν 
στατιστικά σημαντική μεταβολή στην υπογλυκαιμία συγκριτικά με την ευγλυκαιμία.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στην παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε μείωση της υπεροξείδωσης 
των λιπιδίων κατά τη διάρκεια της υπογλυκαιμίας που συμβαίνει στην καθημερινή 
κλινική πρακτική, ενώ δεν επηρεάσθηκε η αντιοξειδωτική ικανότητα.
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ORAL)

Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ 
ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 & 2 - ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ

Α. Κέφας1, Φ. Σίσκος1, Ανδρομάχη Ρέκλου1, Ιωάννα Τσεκούρα1, Σ. Τολιόπουλος1, 
Π. Δουκέλης1, Ιωάννα Ζωγράφου1

1Διαβητολογικό Κέντρο Β΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η επίπτωση της χρόνιας νεφρικής νόσου αυξάνεται παγκόσμια, με τον σακχαρώδη 
διαβήτη να αποτελεί την κυρίαρχη αιτία.
ΣΚΟΠΟΣ: Να διερευνηθεί η επίπτωση της χρόνιας νεφρικής νόσου σε ασθενείς με σακχαρώδη 
διαβήτη (τύπου 1 & 2) στο Διαβητολογικό Κέντρο της Β΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συλλέξαμε στοιχεία από την τελευταία επίσκεψη των ασθενών μας, με 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2, για τον εκτιμώμενο ρυθμό σπειραματικής διήθησης 
(eGFR) με τον τύπο υπολογισμού CKD-EPI, την ύπαρξη αλβουμινουρίας (UACR σε τυχαίο 
δείγμα ούρων), την ηλικία και την τιμή της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c). Στη συ-
νέχεια οι ασθενείς διαχωρίσθηκαν σε κατηγορίες, ανάλογα με τον κίνδυνο εξέλιξης σε νεφρική 
νόσο τελικού σταδίου σύμφωνα με τα κριτήρια της KDIGO 2012.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συμπεριλήφθηκαν 179 ασθενείς με ΣΔτ1, εκ των οποίων 85 άνδρες με 94 
γυναίκες με μέση ηλικία 38,2 (±13,7) έτη, μέση διάρκεια διαβήτη 20,2 (±11,7) έτη, μέση τιμή eGFR 
97 (±23,5) mL/min/1,73 m2 και μέση τιμή HbA1c 7,5 (±1,2)%. Επιπρόσθετα, συμπεριλήφθηκαν 
489 ασθενείς με ΣΔτ.2. Η μέση ηλικία είναι 64,9 (±12,1) έτη, η μέση τιμή HbA1c 7,4 (±1,7)%, η 
μέση τιμή eGFR 69,3 (±23,3) mL/min/1,73 m2.
Τα αποτελέσματα φαίνονται στους παρακάτω πίνακες.

UACR
CKD-EPI ML/MIN/1.73m2 <3 MG/MMOL 3-29 MG/MMOL ≥30 MG/MMOL

G1 ≥90 64,8% (116) 5,6% (10) 0,5% (1)
G2 60-90 20,8% (37) 1,8% (3) 0
G3A 45-59 1,8% (3) 1,1% (2) 0,5% (1)
G3B 30-44 0,5% (1) 0 0
G4 15-29 0,5% (1) 0,5% (1) 0
G5 <15 1,1% (2) 0,5% (1) 0

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ KDIGO & ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΔτ1

 
UACR

CKD-EPI ML/MIN/1.73m2 <3 MG/MMOL 3-29 MG/MMOL ≥30 MG/MMOL
G1 ≥90 11,9% (58) 7,1% (34) 2,5% (12)
G2 60-90 28,9% (140) 13% (63) 5,6% (27)
G3A 45-59 7,3% (35) 6,4% (31) 2,9% (14)
G3B 30-44 2,1% (10) 4,5% (22) 2,5% (16)
G4 15-29 0,8% (4) 0,6% (3) 2,9% (14)
G5 <15 0,2% (1) 0,4% (2) 0,4% (2)

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ KDIGO & ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΔτ2

Οι ασθενείς κατηγοριοποιούνται με βάση το κίνδυνο εξέλιξης της χρόνιας νεφρικής νόσου. 
Στα πράσινα πλαίσια παρουσιάζουν χαμηλό, στα κίτρινα μέτριο, στα πορτοκαλί υψηλό και στα 
κόκκινα πολύ υψηλό κίνδυνο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το 3,1% των ασθενών με ΣΔτ1 και το 15,2% των ασθενών με ΣΔτ2 παρου-
σιάζουν αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης χρόνιας νεφρικής νόσου. Φυσιολογική νεφρική λειτουργία 
εμφανίζει το 85,6% και το 40,8% των ασθενών με ΣΔτ1 και ΣΔτ2 αντίστοιχα. Χρόνια νεφρική 
νόσο με φυσιολογικό eGFR παρουσιάζει το 7,9% των ασθενών με ΣΔτ1 και το 28,2% με ΣΔτ2. 
Η χρόνια νεφρική νόσος είναι συχνή στους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη. Η μέτρηση του 
eGFR και της αλβουμινουρίας είναι σημαντικά εργαλεία στη διαστρωμάτωση του κινδύνου.
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ORAL)

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΤΑΠΑΓΛΙΦΛΟΖΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΟΥΜΙΝΟΥΡΙΑ, ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙ-
ΑΚΗ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 
ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΚΑΙ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ

Δήμητρα Στάθη1, Ν. Φουντουλάκης1, M. Flaquer1, Antonella Corcillo1, 
Α. Μαγγέλης2, Salma Ayis2, L. Gnudi1, J. Karalliedde1

1School of Cardiovascular Medicine & Sciences, King’s College, London, UK, 2School 
of Population Health & Environmental Sciences, King’s College London

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Οι αναστολείς του συμμεταφορέα γλυκόζης - νατρίου 2 
(SGLT2) έχουν επιδείξει οφέλη όσον αφορά τη νεφρική λειτουργία στους ασθενείς 
με διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2), ωστόσο οι ακριβείς μηχανισμοί που θα μπορούσαν να 
εξηγήσουν αυτή την ευνοϊκή επίδραση παραμένουν ασαφείς. Η αρτηριακή δυσκαμ-
ψία, όπως εκτιμάται από την ταχύτητα του αρτηριακού σφυγμικού κύματος (aortic 
pulse wave velocity/Ao-PWV), είναι δείκτης αρτηριακής γήρανσης και ανεξάρτητος 
προγνωστικός παράγοντας καρδιαγγειακών και νεφρικών συμβαμάτων.
ΥΛΙΚΟ/ΜΕΘΟΔΟΣ: Η παρούσα κλινική δοκιμή (Eudra CT: 2013-004042-42) συνέκρι-
νε το αντίκτυπο του συνδυασμού νταπαγλιφλοζίνης και ραμιπρίλης (D+R) έναντι της 
μονοθεραπείας με ραμιπρίλη (R) για 24 εβδομάδες σε δείκτες αρτηριακής γήρανσης 
και την υπολειπόμενη αλβουμινουρία παρά τη χρήση της μέγιστης ανεκτής δόσης 
αναστολέα του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης σε ασθενείς με ΣΔτ2. Όλοι οι 
συμμετέχοντες είχαν GFR >60 mL/min. Πρωτογενές καταληκτικό σημείο της μελέτης 
ήταν η αλλαγή στον ρυθμό έκκρισης της αλβουμίνης ούρων (albumin excretion rate-
AER). Δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία περιελάμβαναν αλλαγές στην Ao-PWV, σε 
διαμεσολαβητές του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης και βιοδείκτες 
αρτηριακής γήρανσης (s-klotho, FGF-23).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά 33 ασθενείς (άνδρες 72,7%) με μέση ηλικία 58 ετών 
(εύρος 42-75 ετών) τυχαιοποιήθηκαν είτε στην ομάδα D+R (17 ασθενείς) είτε στην 
ομάδα R (16 ασθενείς). Μετά από 24 εβδομάδες θεραπείας, ο AER μειώθηκε σημα-
ντικά μόνο στην ομάδα D+R κατά 43,5% (−57,3%, 29,56%), (μέση τιμή, 95% όρια 
αξιοπιστίας), (p value <0,01) εν συγκρίσει με 5% (−48,3%, 38,3%), (p value: 0,36) 
στην ομάδα R. Ωστόσο, η Ao-PWV δεν άλλαξε σημαντικά από την αρχική τιμή μετά 
από 24 εβδομάδες θεραπείας. Παρομοίως δεν παρατηρήσαμε σημαντικές αλλαγές 
στην κεντρική αορτική πίεση, σε s-klotho ή FGF-23. Η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη 
μειώθηκε σημαντικά μόνο στην ομάδα D+R, ενώ σημειώθηκε επίσης μία μέτρια, αλλά 
στατιστικά σημαντική μείωση της αγγειοτασίνης 1-7.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο συνδυασμός νταπαγλιφλοζίνης και ραμιπρίλης για 24 εβδομά-
δες μειώνει σημαντικά την αλβουμινουρία, αλλά δεν έχει σημαντικό αντίκτυπο στην 
ταχύτητα σφυγμικού κύματος ή άλλους βιοδείκτες αρτηριακής γήρανσης.
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ORAL)

ΠΡΟΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ENDORSE: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΩ-
ΤΟΤΥΠΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΗΣ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗ-
ΤΗ ΤΥΠΟΥ 1, ΒΑΣΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΑΝΑΔΡΑΣΗΣ

Ι.-Α. Βασιλάκης1, Ιωάννα Κωστέρια1, Κωνσταντία Ζαρκογιάννη2, Λ. Καλαφάτης2, 
Κ. Μήτσης2, Β. Μεκλής2, Κ. Περράκης3, Γεωργία Παπαβασιλείου1, Ανίλια Τάλιου1, 
Ν. Νικολαΐδης1, Βασιλική Χιώτη1, Ιωάννα Τόκου1, Δανάη Βεργέτη3, 
Δανάη Αντωνοπούλου4, Ευτυχία Παπαχρήστου4, Μαρία Αθανασίου2, 
Κωνσταντίνα Νικήτα2, Χριστίνα Κανακά-Gantenbein1

1Διαβητολογικό Κέντρο, Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη, Α΄ Παι-
διατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΓΝΠΑ «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 2Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών, Αθήνα, 3UBITECH, Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, Αθήνα, 4Inspiring 
Earth, PEGNEON, Αθήνα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Παρά την ανάπτυξη της τεχνολογίας του Διαβήτη τα τελευταία χρόνια, 
παρατηρείται επιδείνωση της γλυκαιμικής ρύθμισης των παιδιών και εφήβων με ΣΔΤ1. 
Ακολουθώντας την τάση ανάπτυξης εφαρμογών ψηφιακής υγείας, η πρωτότυπη 
πλατφόρμα ENDORSE σχεδιάστηκε για την υποστήριξη κλινικών αποφάσεων και 
τηλεϊατρικής, δυνατότητα εξαιρετικά χρήσιμη στην πανδημία COVID-19, βασιζόμενη 
σε μηχανισμούς παιχνιδοποίησης, βιοανάδρασης και τεχνητή νοημοσύνη με στόχο 
τη βελτίωση της γλυκαιμικής ρύθμισης παιδιών και εφήβων με ΣΔτ1.
ΣΚΟΠΟΣ: Η αξιολόγηση της εφαρμοσιμότητας και αποδοχής της πλατφόρμας από 
τους συμμετέχοντες.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η πλατφόρμα ENDORSE λαμβάνει δεδομένα από αισθητήρες 
γλυκόζης (όπως Flash Glucose Monitoring system- FGM), ανιχνευτές δραστηριότητας, 
«έξυπνες» πένες ινσουλίνης και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (SWEET). Επιπλέ-
ον, τροφοδοτείται με δεδομένα από τη διάδραση της ομάδας στόχου με το παιχνίδι 
σοβαρού σκοπού καθώς και από εφαρμογές κινητού των γονέων και της ιατρικής 
ομάδας. Παρουσιάζουμε δεδομένα της προπιλοτικής μελέτης εφαρμοσιμότητας από 
13 παιδιά με ΣΔΤ1 υπό εντατικοποιημένο σχήμα πολλαπλών ενέσεων ινσουλίνης που 
παρακολουθούνται στο Διαβητολογικό μας Κέντρο (Πίνακας 1).

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά πληθυσμού προπιλοτικής μελέτης εφαρμοσιμότητας 
ENDORSE που αναλύθηκαν

Αριθμός / μέση τιμή (Min, Max)
Φύλο 8: κορίτσια, 5: αγόρια
Ηλικία (έτη) 11,40 (6,8, 16,2)
Διάρκεια Διαβήτη (έτη) 2,57 (1,8, 3,9)
HbA1c (%) 7,6 (6,1, 9,1)
Δείκτης Μάζας Σώματος SDS +1,2 (-0,8, 2,5)
Ημέρες παρακολούθησης 151 (106, 185)
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 2, οι περισσότεροι ασθενείς 
κατέγραφαν τα δεδομένα ινσουλίνης μέσω της «έξυπνης» πένας ινσουλίνης, ενώ 
παρατηρήθηκαν συμμετέχοντες που χρησιμοποιούσαν FGM μέσω κινητού τηλεφώνου 
για όλο το χρονικό διάστημα παρακολούθησης. Χαμηλότερα ποσοστά συμμόρφωσης 
παρατηρήθηκαν για τους ανιχνευτές δραστηριότητας και ακόμα πιο χαμηλά για το 
παιχνίδι σοβαρού σκοπού.

Πίνακας 2. Ποσοστιαία χρήση συσκευών και εφαρμογών που προβλέπει το πρωτόκολλο 
της μελέτης ENDORSE επί του διαστήματος παρακολούθησης

ENDORSE συσκευή/εφαρμογή Μέση τιμή ± Τυπική απόκλιση; (Μέγιστο, Ελάχιστο)

Ανιχνευτές δραστηριότητας 32,00% ± 32,37%; (0,00%, 99,06%)

Παιχνίδι σοβαρού σκοπού 9,00% ± 7,80%; (0,00%, 23,58%)

FGM μέσω κινητού τηλεφώνου 43% ± 38%; (0,00%, 100,00%)

«Έξυπνη» πένα ινσουλίνης 54% ± 40,87%; (3,87%, 100%)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η πλατφόρμα ENDORSE μαζί με αλλαγές στην καθημερινή πράξη 
όπως χρήση συστημάτων FGM ή συνεχούς καταγραφής γλυκόζης, αναμένεται να 
βελτιώσει τη φροντίδα του Διαβήτη σε παιδιά και εφήβους, παρέχοντας εκπαίδευση, 
παρακολούθηση και δίνοντας ανατροφοδότηση στα ίδια αλλά και τους φροντιστές 
τους. Για τη βελτίωση της αποδοχής και εφαρμογής της πλατφόρμας ENDORSE, 
παράγοντες όπως ο ψηφιακός αναλφαβητισμός, η πρόσβαση στο διαδίκτυο και η 
ανάγκη παροχής εξατομικευμένης εμπειρίας για τη βελτίωση της ελκυστικότητας προς 
τον χρήστη θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Έργο χρηματοδοτούμενο από ΕΠΑνΕΚ- ΕΣΠΑ 2014- 2020 (κωδικός: Τ1ΕΔΚ-03695)

6 (συνέχεια)
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ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΒΙΟΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟ-
ΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΣΕ ΔΥΣΓΛΥΚΑΙΜΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ 
ΒΑΘΜΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Γ. Παυλίδης1,2, Ι. Οικονομίδης2, Μαρία Τσουμάνη3, Φωτεινή Κουσαθανά1, 
Κ. Κατωγιάννης2, Ι. Θυμής2, Αικατερίνη Κουντούρη1, Ε. Κόρακας1, 
Λουκία Πλιούτα1, Α. Ράπτης1, Γ. Δημητριάδης1, Α. Μπάμιας1, Γ. Φιλιππάτος2, 
Ιωάννα Ανδρεάδου3, Βάια Λαμπαδιάρη1

1Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Μονάδα Έρευνας και Διαβητολογικό Κέντρο, 
Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΠΓΝ «Αττικόν». 2Β΄ 
Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών, ΠΓΝ «Αττικόν», 3Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας, Τμήμα Φαρ-
μακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Το οξειδωτικό στρες διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
παθογένεια του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2). Σκοπός της εργασίας είναι η 
διερεύνηση των μεταβολών του οξειδωτικού στρες και της συγκέντρωσης των ολικών 
νιτρωδών και νιτρικών ιόντων (NOx) κατά τη διάρκεια μεταγευματικής υπεργλυκαιμίας 
σε 40 συγγενείς πρώτου βαθμού (FDR) ασθενών με ΣΔτ2 με φυσιολογική από του 
στόματος δοκιμασία ανοχής στη γλυκόζη (OGTT), 40 άτομα με παθολογική OGTT 
(δυσγλυκαιμικοί) και 40 άτομα με φυσιολογική OGTT (ευγλυκαιμικοί) χωρίς οικογε-
νειακό ιστορικό ΣΔτ2.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Σε όλα τα άτομα στον χρόνο 0 και 120 min της OGTT μετρή-
σαμε: α) το Perfused boundary region (PBR) των υπογλώσσιων αγγείων (δείκτης της 
ακεραιότητας του ενδοθηλιακού γλυκοκάλυκα) με την τεχνική Sideview Darkfield im-
aging (Microscan-Glucocheck), β) τη στεφανιαία εφεδρεία ροής (CFR), γ) τη συνολική 
επιμήκη μυοκαρδιακή παραμόρφωση της αριστερής κοιλίας (GLS) με speckle-tracking 
ηχωκαρδιογραφία και δ) τις συγκεντρώσεις στο πλάσμα μηλονικής διαλδεΰδης (MDA), 
πρωτεϊνικών καρβονυλίων (PCs) και NOx. Η αντίσταση στην ινσουλίνη υπολογίστηκε 
με τον δείκτη Matsuda και τον δείκτη ευαισθησίας στην ινσουλίνη (ISI).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε όλα τα άτομα δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές των 
MDA και PCs στα 120 min της OGTT (p >0,05). Συγκριτικά με τους ευγλυκαιμικούς, 
στους FDR και τους δυσγλυκαιμικούς τα επίπεδα NOx μειώθηκαν σημαντικά στα 120 
min (-24% έναντι -30% έναντι -3%, αντιστοίχως) με παράλληλη αύξηση του PBR (+7% 
έναντι +10% έναντι -3%) και μείωση των CFR (-11% έναντι -14% έναντι -6%) και GLS 
(-4% έναντι -4% έναντι +0,1%) (p <0,05). Η εκατοστιαία ελάττωση των NOx συσχε-
τίστηκε με παθολογικές τιμές των δεικτών Matsuda και ISI, ενώ ήταν αντιστρόφως 
ανάλογη με την εκατοστιαία αύξηση του PBR (r=-0,60, p=0,001) και ευθέως ανάλογη 
με την εκατοστιαία ελάττωση των CFR (r=0,39, p=0,038) και GLS (r=0,48, p=0,008).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αντίσταση στην ινσουλίνη επηρεάζει την οξεία απάντηση του 
ενδοθηλίου στη μεταγευματική υπεργλυκαιμία οδηγώντας σε μειωμένη παραγωγή 
μονοξειδίου του αζώτου με επακόλουθη στεφανιαία και μυοκαρδιακή δυσλειτουργία 
στους FDR και τους δυσγλυκαιμικούς.

7



18-21 Μαΐου 2022, Αθήνα - Ξενοδοχείο Divani Caravel 15

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ORAL) 7 (συνέχεια)

Ευγλυκαιμικοί
(n = 20)

Συγγενείς πρώτου βαθμού
(n = 40)

Δυσγλυκαιμικοί
(n = 40)

PBR (μm)

0 min  2,41±0,3  2,5±0,4# 2,52±0,6#

120 min  2,34±0,3  2,67±0,4* 2,77±0,4*

Δ% –3 +7 +10

CFR

0 min  3,17±0,57  3,15±0,4 2,79±0,35#

120 min  2,98±0,56  2,81±0,41‡ 2,41±0,31‡

Δ% –6 –11 –14

GLS (%)

0 min –19,2±2,1 –18,4±2,6# –16,8±2#

120 min –19,2±2,4 –17,6±2,3† –16,2±1,4‡

Δ% +0,1 -4 –4

NOx (μmol/L)

0 min 47,73±15,9 50,35±23,1 52,08±19,7

120 min 46,13±16,4 38,47±20,5* 36,57±14,4*

Δ% –3 –24 –30

*p <0,05, †p <0,01, ‡p <0,001 για τις συγκρίσεις 120 min έναντι 0 min.
#p <0,05 για τους συγγενείς πρώτου βαθμού και τους δυσγλυκαιμικούς έναντι των ευγλυκαιμικών ατόμων 
ως προς τις αρχικές τιμές.
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Η ΑΛΛΗΛΟΥΧΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΕΑΣ (NGS) ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
MODY ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΥΨΗΛΟ ΠΟ-
ΣΟΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ABCC8-MODY

Αμαλία Σερτεδάκη, Ειρήνη Φυλακτού, Άννυ Μερτζανιάν, 
Ελισάβετ Βαρβάρα Τάτση, Μαρία Δολιανίτη, Μαρία Μπίνου, Νικόλας Νικολαΐδης, 
Ιωάννης Ανάργυρος Βασιλάκης, Χριστίνα Κανακά-Gantenbein

Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Σακχαρώδους Διαβήτη, Κέντρο Σπανί-
ων Παιδιατρικών Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων (ERN), Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Ια-
τρικής Σχολής, ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο Μονογονιδιακός Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) MODY (Maturity-Onset 
Diabetes of the Young) αποτελεί κλινικά και γενετικά ένα ετερογενή τύπο ΣΔ. Εμ-
φανίζεται συνήθως σε νεαρή ηλικία, κληρονομείται με επικρατητικό χαρακτήρα και 
οφείλεται στη διαταραχή ενός γονιδίου που έχει ως αποτέλεσμα τη διαταραχή της 
έκκρισης της ινσουλίνης. Είναι σπάνιο νόσημα, ενώ συχνά λανθασμένα κατηγοριο-
ποιείται ως ΣΔτ1 ή ΣΔτ2.
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Ελέγχθηκαν συνολικά 232 ασθενείς ελληνικής καταγωγής 
που πληρούσαν τα κριτήρια MODY, σε διάστημα 4 ετών, ως εξής: α) 197 ασθενείς 
με τη μεθοδολογία Next Generation Sequencing (NGS) χρησιμοποιώντας πάνελ 7 
γονιδίων MODY (GCK, HNF1A, HNF4A, HNF1B, INS, ABCC8, KCNJ11), 40/197 
είχαν ελεγχθεί προηγουμένως με αλληλούχιση Sanger των γονιδίων GCK, HNF1A 
and HNF4A και ήταν αρνητικοί για μεταλλάξεις, β) 35 ασθενείς, οι οποίοι παρουσίαζαν 
ήπια υπεργλυκαιμία και φαινότυπο GCK-MODY, μόνο με αλληλούχιση κατά Sanger 
του γονιδίου GCK. Οι ασθενείς στους οποίους δεν ανιχνεύθηκε μετάλλαξη ελέγχθηκαν 
για την παρουσία ελλείψεων με τη μεθοδολογία MLPA.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο συχνότερος τύπος MODY στον πληθυσμό μας ήταν ο GCK-MO-
DY (17,2%), ακολουθούμενος από τον HNF1A-MODY (9%). Ο τρίτος συχνότερος 
τύπος αναδείχθηκε ο ABCC8-MODY με ποσοστό 6%, ενώ οι HNF1B-MODY (2,1%), 
HNF4A-MODY (0,9%) και INS-MODY (0,4%) είναι σπανιότεροι. Οι ασθενείς αυτοί 
παρουσιάζουν κλινική ετερογένεια εμφανίζοντας ποικίλο φαινότυπο, ο οποίος μπο-
ρεί να είναι ήπιος όπως του GCK-MODY ή βαρύτερος όπως των HNF1A-MODY και 
HNF4A-MODY.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το ποσοστό θετικής διάγνωσης ΣΔ-MODY με τις 3 μεθοδολογίες 
που χρησιμοποιήθηκαν (NGS, αλληλούχιση Sanger, MLPA) ήταν 36%. Η μεθοδο-
λογία του NGS αυξάνει τα ποσοστά μοριακής διάγνωσης σε ασθενείς με ΣΔ-MODY 
μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος διάγνωσης.
Η μοριακή γενετική διάγνωση του υποτύπου MODY είναι σημαντική για την κλινική 
διάγνωση, την πρόγνωση της νόσου και τη γενετική συμβουλευτική της οικογένειας. 
Επιπλέον, προσδιορίζει την ενδεδειγμένη αγωγή, καθώς διαφορετικοί υπότυποι 
MODY απαιτούν διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις, αποτελώντας παράδειγμα 
εξατομικευμένης ιατρικής.
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ORAL)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑ-
ΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΚΕ-
ΤΟΞΕΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Θωμαέλλα Τσουβαλτζίδου, Παναγιώτα Κακαβά, Σ. Μάρκου

Κέντρο Υγείας Ακράτας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Περίπου το 15-25% των παιδιών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 
1 παρουσιάζεται με Διαβητική Κετοξέωση (ΔΚΟ). Πρόκειται για επείγουσα κατάσταση, 
η οποία είναι συχνά απειλητική για τη ζωή. Η αντιμετώπιση της απαιτεί, μεταξύ των 
άλλων, και πολύπλοκους κανόνες ενυδάτωσης με αρκετά κοπιώδεις υπολογισμούς. 
Για να διευκολυνθεί ο θεράπων σε αυτούς του υπολογισμούς δημιουργήσαμε μία 
εφαρμογή υπολογισμού (calculator), ο οποίος εκτελεί αυτούς τους υπολογισμούς.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Δημιουργήσαμε ένα αρχείο τύπου PDF (Portable Document 
Format) (Εικ.1), στο οποίο ενσωματώσαμε στοιχεία δομημένου προγραμματισμού της 
γλώσσας javascript. Τα πεδία που καταχωρούμε υποχρεωτικά για να υπολογισθούν 
οι ανάγκες ενυδάτωσης είναι: Βάρος, Διττανθρακικά, Γλυκόζη, Νάτριο, Ύπαρξη 
Shock και Όγκος υγρών αναζωογόνησης ανά kg βάρους. Υπάρχουν και άλλα πεδία 
υποχρεωτικά και μη ώστε το αρχείο PDF να αποτελεί και έγγραφο τεκμηρίωσης. Για 
τους υπολογισμούς υιοθετήθηκε το πρωτόκολλο της British Society for Paediatric 
Endocrinology and Diabetes (BSPED), το οποίο είναι εναρμονισμένο με αυτό της 
International Society for Paediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) καθώς και της 
οδηγίας NG18 του NICE (National Institute for Health and Care Excellence).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το αρχείο PDF που δημιουργήθηκε είναι μιας σελίδας και παρέ-
χει τη δυνατότητα αυτόματων υπολογισμών όγκων που απαιτούνται για τη σωστή 
ενυδάτωση όπως όγκος ημερησίων αναγκών, όγκος ελλείμματος και όγκος υγρών 
αναζωογόνησης. Επιπλέον υποδεικνύει το είδος των χορηγούμενων υγρών κατά όγκο 
ενυδάτωσης, ανάλογα με τη γλυκόζη και το νάτριο. Ο ρυθμός χορήγησης ανά όγκο 
όπως και η χορήγηση ινσουλίνης επίσης, υπολογίζονται αυτόματα. Πέραν αυτών η 
σελίδα παρέχει δυνατότητα προειδοποίησης για πιθανή συνυπάρχουσα σήψη.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο calculator μηδενίζει σχεδόν τα λάθη των υπολογισμών που 
απαιτούνται για την αντιμετώπιση της ΔΚΟ, ανακουφίζει τον νέο και μη έμπειρο, ει-
δικά, ιατρό καθώς του παρέχει πλήρη αυτοματοποιημένη καθοδήγηση, σύμφωνη με 
τα διεθνή πρωτόκολλα. Παράλληλα είναι και ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Η/Υ, ταμπλέτες και κινητά.
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Εικόνα 1. Calculator για τον υπολογισμό των όγκων υγρών που απαιτούνται στην αντιμετώ-
πιση της ΔΚΟ.

9 (συνέχεια) 
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ORAL)

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ Lp(a) ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟΝ 
ΣΔτ2. ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ; ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ;

Α. Τρικκαλινού, Κ. Τσαρούχας, Ε. Χουρδάκη, Γ. Χουρσαλάς, Γ. Κολοβού, 
Α. Μελιδώνης

Διαβητολογικό - Καρδιομεταβολικό Κέντρο Metropolitan Hospital

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) σχετίζεται σημαντικά με την 
ανάπτυξη χρόνιων επιπλοκών και ιδιαίτερα καρδιαγγειακών επιπλοκών. Παρότι είναι 
ενδελεχώς μελετημένη η επίδραση της διαβητικής δυσλιπιδαιμίας στην ανάπτυξη 
καρδιαγγειακής νόσου, τα τελευταία χρόνια διερευνάται ο ρόλος και άλλων γενετικώς 
καθοριζόμενων παραγόντων όπως η Lpa.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Στην παρούσα μελέτη διερευνάται η συσχέτιση της Lp(a) με παράγοντες 
κινδύνου γλυκαιμική ρύθμιση και καρδιαγγειακές επιπλοκές του ΣΔ. Για τον σκοπό 
αυτό έγινε πλήρης καταγραφή δημογραφικών κλινικών και εργαστηριακών δεδομένων, 
συννοσηροτήτων καθώς και το είδος της λαμβανόμενης αγωγής. Τα δεδομένα των 
ασθενών μελετήθηκαν στατιστικά με τις μεθόδους Τ-τεστ, τεστ Mann and Whitney.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ελέγχθηκαν 292 άτομα με ΣΔτ2 στους οποίους υπήρχαν δεδο-
μένα για την Lp(a) και όλες τις λιπιδαιμικές παραμέτρους. Οι άνδρες είχαν συγκριτικά 
με τις γυναίκες σημαντικά μειωμένη ολική χοληστερόλη (mean+SD, 165,2 vs 182,4, 
p <0,001), HDL (mean+SD 45,7 vs 54,6, p=0,001), LDL (mean+SD 94,1 vs 104,1, 
p=0,005) ενώ δεν υπήρχαν διαφορές στα επίπεδα της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης 
και της apoA και της Lp(a). Η μέση Lp(a) του δείγματος ήταν 22,8 mg/dL (sd±24,6). 
Δεν υπάρχουν διαφορές στα επίπεδα της Lp(a) μεταξύ των ασθενών που λαμβά-
νουν μετφορμίνη ή βασική ινσουλίνη ή σουλφονυλουρία ή DPP-4 ή GLP-1 ή SGLT2 
ή ήταν υπερτασικοί (προφανώς λόγω του γενετικού καθορισμού των επιπέδων της 
Lp(a) καθώς και μεταξύ των ασθενών με HbA1c >8% και <8%. Οι ασθενείς με τιμές 
Lp(a) μικρότερο του 10 εμφάνιζαν χαμηλότερες τιμές apoA (mean+SD, 94,9±64,8 vs 
125,2±30,5), ενώ δεν εμφάνιζαν διαφορές στις τιμές των HbA1c, χοληστερόλης, HDL, 
LDL. Οι ασθενείς με τιμές Lp(a) μικρότερο του 10 εμφάνιζαν μικρότερες τιμές CRP 
(median 0,3 vs 2,2). Τιμές Lp(a) μεγαλύτερες του 50 συσχετίσθηκαν με την ύπαρξη 
στεφανιαίας νόσου (Chi square=4,2, p=0,04), και αγγειοπλαστικής στεφανιαίων 
(Chi square=7,1, p=0,008). Με χρήση logistic regression σε μοντέλο πρόβλεψης 
της ύπαρξης στεφανιαίας νόσου που λάμβανε υπόψιν την ολική χοληστερόλη, LDL, 
τριγλυκερίδια και επίπεδα lpa >50 και ποσοστό πρόβλεψης 88,4%, η ύπαρξη Lp(a) 
>50 εμφάνισε OR=5,2 για την ύπαρξη στεφανιαίας νόσου. Για την πρόβλεψη της PCI 
(αγγειοπλαστική Stend), σε μοντέλο πρόβλεψης που περιλαμβάνει τη χοληστερόλη, 
την ηλικία και την ύπαρξη τιμών Lp(a) >50 και προβλεπτική ικανότητα 91%, η ύπαρξη 
Lp(a) >50 συνδέθηκε με OR=5,84 για PCI έναντι τιμών Lp(a) <50.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Υπάρχει ανεξάρτητη και ισχυρή συσχέτιση των τιμών Lp(a) με την 
εμφάνιση στεφανιαίας νόσου στα άτομα με ΣΔτ2, ενώ φαίνεται ότι η Lp(a) μπορεί να 
αποτελέσει προβλεπτικό παράγοντα για την ανάπτυξη στεφανιαίας νόσου και ιδιαίτερα 
σοβαρής στεφανιαία νόσου (στεφανιαίας νόσου με PCI).
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ORAL) 11

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ, ΔΕΙΚΤΩΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΑΝΤΟΧΗΣ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΚΡΙΣΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ΠΕΙΝΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙ-
ΚΗ: ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 10 ΕΤΩΝ

Κ. Στεφανάκης1,3, Σταματία Σιμάτη1, Α. Αλεξάνδρου2, Δ. Τσιλιγγίρης1, 
Αγγελική Αγγελίδη3, Ν. Τεντολούρης1, Ιωάννα Αναστασίου1, Χ.Σ. Μαντζώρος3, 
Α. Κόκκινος1

1Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΓΝΑ «Λαϊκό», 2Α΄ Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνι-
κό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΓΝΑ «Λαϊκό», 3Department of Internal 
Medicine, Boston VA Healthcare system and Beth Israel Deaconess Medical Center, 
Harvard Medical School, Boston, MA 02215, USA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Η βαριατρική χειρουργική έχει αποδεδειγμένη αξία στη μα-
κροπρόθεσμη υποστροφή της δυσγλυκαιμίας. Η παρούσα ανάλυση διερεύνησε την 
εξέλιξη ανθρωπομετρικών, βιοχημικών και ορμονικών μεταβλητών, δεικτών γλυκαιμίας 
και ινσουλινοαντοχής, καθώς και μεταγευματικής έκκρισης γαστρεντερικών ορμονών 
σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε βαριατρική επέμβαση για νοσογόνο παχυσαρκία 
και παρακολουθήθηκαν επί 10 έτη μετεγχειρητικά.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: 28 ασθενείς με νοσογόνο παχυσαρκία χωρίς γνωστό ΣΔ (23 
θήλεις, ηλικία 40,3±8,1 έτη, ΔΜΣ 49,6±6,8 χγ/μ2) εξετάστηκαν προεγχειρητικά, 3, 6, 
12 και 120 μήνες κατόπιν λαπαροσκοπικής βαριατρικής παρέμβασης (11 Roux-en-Y 
γαστρική παράκαμψη, 17 επιμήκης γαστρεκτομή). Σε κάθε επίσκεψη πραγματοποιή-
θηκαν μετρήσεις σύστασης σώματος και βιοχημικός έλεγχος και διενεργήθηκε τρίωρη 
δοκιμασία κατανάλωσης μικτού γεύματος, με αιμοληψίες κάθε 30 λεπτά, με στόχο τις 
μετρήσεις γλυκόζης, τριγλυκεριδίων, ινσουλίνης και ορμονών του γαστρεντερικού.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το βάρος και ο δείκτης μάζας σώματος μειώθηκαν σε αμφότερες 
τις ομάδες, εμμένοντας έως και τη δεκαετία (-33 kg έναντι της προεγχειρητικής τιμής, 
p <0,001). Τα ποσοστά λιπώδους και άλιπης μάζας βελτιώθηκαν, όπως και οι περίμε-
τροι μέσης και ισχίων. Τα επίπεδα γλυκόζης και τριγλυκεριδίων νηστείας μειώθηκαν 
(-16 mg/dL και -46 mg/dL αντίστοιχα, p <0,001 έναντι των προεγχειρητικών τιμών) 
ενώ βελτιώθηκαν οι τιμές των κλασμάτων χοληστερόλης και απολιποπρωτεΐνης Α1. 
Οι δείκτες ινσουλινοαντοχής HOMA-IR, HOMA-B, Matsuda Index και ISSI2 βελτιώθη-
καν σημαντικά αρχίζοντας από τους τρείς μήνες και εμμένοντας έως και το τέλος της 
δεκαετίας (p <0,001 έναντι των προεγχειρητικών τιμών). Όμοια πορεία ακολούθησαν 
οι προσδιορίσιμοι μέσω πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού δείκτες DRI και LPIR. Τα 
εμβαδά υπό την καμπύλη (areas under the curve, AUCs) μεταγευματικής έκκρισης 
των γαστρεντερικών πεπτιδίων παρέμειναν βελτιωμένα ως και τη δεκαετία (GLP-1, 
οξυντομοντουλίνη, γκλισεντίνη, PYY, p <0,001 έναντι των προεγχειρητικών τιμών), 
ενώ τα επίπεδα γκρελίνης μειώθηκαν σημαντικά μέχρι τα 10 έτη μόνο στην ομάδα 
επιμήκους γαστρεκτομής.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η βαριατρική χειρουργική βελτιώνει το σωματικό βάρος και την 
ινσουλινοαντοχή, ενώ ενισχύει τη μεταγευματική έκκριση γαστρεντερικών πεπτιδίων 
που ευοδώνουν τον κορεσμό και βελτιώνουν τη γλυκαιμία.
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ORAL)

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΛΙΠΙΔΙΚΗ ΣΥΣ-
ΤΑΣΗ ΤΩΝ HDL ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Χριστίνα Κωσταρά1, Κυριακή Καρακίτσου1, Ματίλντα Φλωρεντίν1, 
Ελένη Μπαϊρακτάρη1, Β. Τσιμιχόδημος2

1Εργαστήριο Κλινικής Χημείας και 2Τομέας Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επι-
στημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 451 10, Ιωάννινα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο προδιαβήτης είναι μια ενδιάμεση μεταβολική κατάσταση μεταξύ της 
φυσιολογικής ομοιόστασης της γλυκόζης και του διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2) και σχετίζεται 
με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης ΣΔτ2 και καρδιαγγειακής νόσου. Οι HDL λιποπρωτε-
ΐνες παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα αθηροπροστατευτικών ιδιοτήτων, οι οποίες είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένες με τη λιπιδική σύσταση και τη συνολική δομή του σωματιδίου 
και όχι με την περιεκτικότητα του σε χοληστερόλη.
ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση του λιπιδικού προφίλ των HDL σε ασθενείς με προδιαβήτη 
σε σχέση με νορμογλυκαιμικά άτομα (ομάδα ελέγχου) και ασθενείς με εγκατεστημένο 
ΣΔτ2 με φασματοσκοπία 1Η NMR.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συλλέχθηκαν δείγματα αίματος από 40 νορμογλυκαιμικά 
άτομα (γλυκόζη ορού (Glu) <100 mg/dL και HbA1c <5,7%), 40 ασθενείς με Προδια-
βήτη (100 ≤Glu <126 mg/dL και/ή 5,7 ≤HbA1c <6,5%) και 40 με ΣΔτ2 (Glu3126 mg/
dL και HbA1c 36,5%). Τα άτομα επιλέχθηκαν, ώστε να μην παρουσιάζουν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές ως προς τις λιπιδαιμικές παραμέτρους του ορού. Το λιπιδικό 
προφίλ των HDL καταγράφηκε με φασματοσκοπία 1H NMR.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς με προδιαβήτη παρουσίασαν σημαντικές αλλαγές στην 
ποιοτική και ποσοτική λιπιδική σύσταση των HDL σε σχέση με τα νορμογλυκαιμικά 
άτομα. Πιο συγκεκριμένα, οι ασθενείς παρουσίασαν δυνητικά αθηρογόνα χαρακτηρι-
στικά όπως μειωμένη περιεκτικότητα σε ακόρεστα λιπαρά οξέα, φωσφολιπίδια (φω-
σφατιδυλοχολίνη, σφιγγομυελίνη, φωσφατιδυλοαιθανολαμίνη, φωσφατιδυλοϊνοσιτόλη, 
αιθερικά γλυκερολιπίδια) και χοληστερόλη και αυξημένη περιεκτικότητα σε κορεσμένα 
λιπαρά οξέα, τριγλυκερίδια και λυσοφωσφατιδυλοχολίνη. Οι ασθενείς με ΣΔτ2 επίσης 
χαρακτηρίζονται από ένα αθηρογόνο προφίλ σε σχέση με τους ασθενείς με Προδια-
βήτη, το οποίο εκδηλώνεται με μεγαλύτερη και προοδευτική ένταση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ανάλυση του λιπιδικού προφίλ των HDL ανέδειξε σημαντικές 
διαφοροποιήσεις στη σύσταση των σωματιδίων στον προδιαβήτη και προοδευτική 
διαφοροποίηση αυτών συγκριτικά με τον ΣΔτ2. Δεδομένου ότι οι διαταραχές στην 
ομοιόσταση της γλυκόζης και τον μεταβολισμό των λιπιδίων αποτελούν παράγοντες 
κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο, η λεπτομερής καταγραφή του λιπιδικού προφίλ 
θα μπορούσε να συμβάλει στον εντοπισμό ασθενών με προαθηρογόνες διαταραχές 
που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης ΣΔτ2 και στη βελτίωση της πρόβλεψης 
μελλοντικού καρδιαγγειακού κινδύνου.
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ORAL)

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ, ΤΗΝ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ, ΤΗ ΜΥΪΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2: ΜΙΑ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΛΕΓ-
ΧΟΜΕΝΗ ΔΟΚΙΜΗ

Χριστίνα Μπλιούμπα1,2, Ευμορφία Καρανάσιου1,2, Βαρσάμω Αντωνίου1, 
Αθηνά Κούκιου1, Κ. Καλατζής3, Λ. Λαναράς4, Γαρυφαλλιά Πέπερα1,2

1Ερευνητικό Εργαστήριο Κλινικής Φυσιολογίας της Άσκησης και Αποκατάστασης, Τμήμα 
Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2ΠΜΣ Προηγμένη Φυσικοθεραπεία, Τμήμα 
Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 3Ιδιωτικό Παθολογικό - Διαβητολογικό Ια-
τρείο, Λαμία, 4Διαβητολογικό Ιατρείο, Παθολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η άσκηση χαρακτηρίζεται ως ακρογωνιαίος λίθος διαχείρισης ασθενών με 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2). Η έλλειψη χρόνου, η αδυναμία πρόσβασης και η 
πανδημία (COVID-19) αποτελούν εμπόδια στη συμμετοχή ασθενών με ΣΔτ2, σε δια ζώσης 
προγράμματα άσκησης, κάνοντας αναγκαία τη διερεύνηση εξ αποστάσεως προγραμμάτων 
άσκησης. Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί για πρώτη φορά η επίδραση ενός επιβλε-
πόμενου εξατομικευμένου προγράμματος τηλεαποκατάστασης στον γλυκαιμικό έλεγχο, στην 
ικανότητα για άσκηση, στη μυϊκή δύναμη, στην ψυχοκοινωνική κατάσταση ασθενών με ΣΔτ2.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Μια τυχαιοποιημένη, μονά-τυφλή, παράλληλων ομάδων, κλινική μελέ-
τη, (NCT05145465, ClinicalTrials.gov) πραγματοποιήθηκε σε 28 ασθενείς με ΣΔτ2 (75% 
άντρες, ηλικίας 60,1±10,9 έτη) που κατανεμήθηκαν τυχαία 1:1 στην ομάδα παρέμβασης 
(OΠ) και στην ομάδα ελέγχου (ΟΕ). Οι ασθενείς της ΟΠ ακολούθησαν ένα επιβλεπόμενο, 
εξατομικευμένο πρόγραμμα άσκησης (συνδυασμός αερόβιας & ασκήσεων αντίστασης), 
3 φορές την εβδομάδα για 6 εβδομάδες στο σπίτι μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, υπό 
την επίβλεψη φυσικοθεραπευτή. Οι ασθενείς της ΟΕ δεν ακολούθησαν πρόγραμμα 
παρέμβασης, ενώ δόθηκαν γραπτές κατευθυντήριες οδηγίες για αύξηση της φυσικής 
δραστηριότητας (ΦΔ). Μετρήσεις πριν και μετά το διάστημα των 6 εβδομάδων και στις 
δύο ομάδες περιλάμβανε μέτρηση γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c), εξάλεπτη 
δοκιμασία βάδισης (6MWT), μέτρηση μυϊκής δύναμης άνω άκρων (HGS), μέτρηση μυϊκής 
δύναμης κάτω άκρων με το 30-Seconds Chair Stand test (30CST), αξιολόγηση της φυσικής 
δραστηριότητας (IPAQ), αξιολόγηση ψυχοκοινωνικής κατάστασης (SF-36).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η Ανάλυση Διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (two-way 
repeated-Anova) έδειξε ότι υπάρχει μια στατιστικά σημαντική επίδραση μεταξύ των ομάδων, 
του χρόνου και των τεστ αξιολόγησης (6MWT και HGS) [V=0,33, F (2,17)=4,14, p=0,03, 
partial η 2=0,22]. Το Paired-Samples t-Test και paired samples Wilcoxon test έδειξαν 
στατιστική σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων (ΟΠ, ΟΕ) αλλά και στατιστικά 
σημαντική βελτίωση στο 6MWT (Mean difference=−36,9±27,18 m, t=−4,5), το HGS (Mean 
difference=−1,5±1,35 kg, t=−2,22), το 30CST (Mean difference=−2, p=0,006, t=−3,51) 
και τη HbA1c (Z=−2,7), μόνο για την ΟΠ στο τέλος των 6 εβδομάδων παρέμβασης, για 
p <0,05. Ανάλογα, σημειώθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση στο SF-36 στη διάσταση 
της ψυχικής υγείας (Mean difference=−13,3±21,28%) και της γενικής υγείας (Mean differ-
ence=−11,40±16,90%), (p <0,05) μόνο για την ΟΠ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η τηλεαποκατάσταση είναι μια ασφαλής, εφαρμόσιμη και αποτελε-
σματική μέθοδος παρέμβασης στον γλυκαιμικό έλεγχο, στη βελτίωση της λειτουργικής 
ικανότητας, της μυϊκής δύναμης και της ψυχοκοινωνικής κατάστασης ασθενών με ΣΔτ2.
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ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΑΓΛΙΦΛΟΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕ-
ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ ΤΥΠΟΥ ΝΟΣΟΥ CROHN ΣΤΗ ΓΛΥΚΟΓΟΝΙΑΣΗ ΤΥΠΟΥ 1Β. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1ΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κ. Μακρυλάκης1, Αικατερίνη Μπαρμπαγιάννη1, Maria Veiga-da-Cunha2

1Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα, 
2de Duve Institute, Université Catholique, de Louvain (UCLouvain), Brussels, Belgium

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Η γλυκογονίαση τύπου 1β (GSD-1b) αποτελεί κληρονομούμενη 
με αυτοσωματικό υπολειπόμενο τρόπο νόσο αποθήκευσης γλυκογόνου, που προκαλεί 
υπογλυκαιμίες. Επιπρόσθετα, χαρακτηρίζεται από λευκοπενία, δυσλειτουργία των 
λευκών αιμοσφαιρίων (με σημαντική επιρρέπεια προς λοιμώξεις), γαστρεντερικές 
διαταραχές (Crohn-like-disease), υπερτριγλυκεριδαιμία, υπερουριχαιμία, χαμηλό 
ανάστημα, οστεοπενία/οστεοπόρωση, αδενώματα ήπατος (με πιθανή επιρρέπεια 
προς κακοήθεια), και νεφροπάθεια. Λόγω της λευκοπενίας, οι ασθενείς χρειάζονται 
αυξητικό παράγοντα των λευκών αιμοσφαιρίων (GCSF), μια θεραπεία σχετικά ακρι-
βή, με πιθανές απώτερες επιπλοκές, ακόμα και πρόκληση κακοηθειών. Πρόσφατα 
αποσαφηνίστηκε ο λόγος για την πρόκληση της λευκοπενίας στη νόσο. Διαπιστώθηκε 
ότι αυτή οφείλεται στη συσσώρευση στο αίμα (λόγω της γονιδιακής μετάλλαξης) ενός 
συστατικού των τροφών, ομόλογου της γλυκόζης, της 1,5 Anhydroglucitol (1,5 AG), 
που επηρεάζει δυσμενώς τη λειτουργία και τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων. 
Θεραπευτικά, η μείωση της 1,5 AG μπορεί να επιτευχθεί με μείωση της επαναρρόφη-
σής της από τους νεφρούς (άρα αύξηση της απέκκρισής της στα ούρα), με τη χρήση 
SGLT2 αναστολέων, που προκαλούν γλυκοζουρία. Φάρμακα της κατηγορίας αυτής 
(όπως η εμπαγλιφλοζίνη) έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία σε άτομα με GSD-1b.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Παρουσιάζεται περίπτωση ενηλίκου νεαρής γυναίκας, 32 
ετών, με νόσο GSD-1b από τη γέννησή της, με ιστορικό πολλαπλών επεισοδίων 
λοιμώξεων (άφθες στόματος, δοθιήνες δέρματος, φαρυγγίτιδες/αμυγδαλίτιδες, ου-
ρολοιμώξεις, κλπ), και γαστρεντερικών διαταραχών (διάρροιες, κοιλιακό άλγος), που 
αντιμετωπίστηκε με εμπαγλιφλοζίνη 25 mg/ημέρα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η θεραπεία οδήγησε σε εντυπωσιακή μείωση της συχνότητας 
των λοιμώξεων (με σταθεροποίηση του αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων παρά τη 
μείωση χορήγησης GCSF, από ημερησίως σε κάθε 4 ημέρες) και των συμπτωμάτων 
της νόσου Crohn. Διαπιστώθηκε επίσης μείωση των επιπέδων 1,5 AG αίματος, κα-
θώς και του επιπέδου της καλπροτεκτίνης κοπράνων (από 141 σε 35 μg/g [φ.τ. <50], 
ενδεικτική βελτίωσης της εντερικής φλεγμονής), μετά από 10 μήνες θεραπείας, χωρίς 
πρόκληση υπογλυκαιμιών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η εμπαγλιφλοζίνη είναι αποτελεσματική στη μείωση των λοιμώ-
ξεων και βελτίωση της κολίτιδας-τύπου-Crohn που παρατηρείται στη γλυκογονίαση 
τύπου 1β, μέσω μείωσης της 1,5 AG.
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ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ 
ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2, ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

Ευμορφία Καρανάσιου1,2, Χριστίνα Μπλιούμπα1,2, Βαρσάμω Αντωνίου1, 
Θεανώ Μιχαηλίδου1, Κ. Καλατζής3, Λ. Λαναράς4, Γαρυφαλλιά Πέπερα1,2

1Ερευνητικό Εργαστήριο Κλινικής Φυσιολογίας της Άσκησης και Αποκατάστασης, Τμήμα 
Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2ΠΜΣ Προηγμένη Φυσικοθεραπεία, Τμήμα 
Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 3Ιδιωτικό Παθολογικό - Διαβητολογικό Ια-
τρείο, Λαμία, 4Διαβητολογικό Ιατρείο, Παθολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η αξιολόγηση της λειτουργικής ικανότητας έχει υψηλή συσχέτιση με την 
καρδιοαναπνευστική υγεία σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2). Eν 
μέσω πανδημίας Covid-19 περιορίστηκαν οι διαζώσης δραστηριότητες και επισκέψεις 
σε επαγγελματίες υγείας, ενώ αναπτύχθηκαν νέα συστήματα τηλευγείας.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνηθεί, για πρώτη φορά, η εγκυρότητα 
και η αξιοπιστία επαναλαμβανόμενων μετρήσεων καταγραφής της λειτουργικής ικανό-
τητας με τη χρήση της εξάλεπτης δοκιμασίας βάδισης (6MWT) μέσω της διαδικασίας 
της τηλεαξιολόγησης σε ασθενείς με ΣΔτ2.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ: Η μελέτη συμπεριέλαβε 28 ασθενείς (75% άνδρες) με ΣΔτ2, 
ηλικίας 61±13 ετών. Η αξιολόγηση περιλάμβανε καταγραφή γλυκοζυλιωμένης αιμο-
σφαιρίνης, διάρκεια ΣΔ, μέτρηση δείκτη μάζας σώματος, καταγραφή απόστασης που 
διανύθηκε στο 6MWT (6MWD) με διαζώσης αξιολόγηση (ΔΖ) και τηλεαξιολόγηση (ΤΛ) 
με δύο μετρήσεις σε κάθε συνθήκη. Όλες οι μετρήσεις της 6MWT πραγματοποιήθηκαν 
με 30 m διάδρομο, η ΔΖ πραγματοποιήθηκε σε εσωτερικό διάδρομο του Πανεπιστη-
μίου, ενώ η ΤΛ πραγματοποιήθηκε με απευθείας βιντεοκλήση στον εξωτερικό χώρο 
του σπιτιού του κάθε συμμετέχοντα, υπό σταθερές κλιματικές συνθήκες (θ=16-20° C, 
χωρίς βροχή, ταχύτητα ανέμου <20 km/h και υγρασία: 60-70%).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η 6MWD κυμάνθηκε από 492 m εώς 714 m. Η εξέταση της εγκυ-
ρότητας έδειξε υψηλή στατιστικά σημαντική συσχέτιση (Pearson’s r=0,72, p <0,001) για 
τη 6MWD μεταξύ της αξιολόγησης ΔΖ και ΤΛ. Η εξέταση αξιοπιστίας μεταξύ των δυο 
επαναληπτικών μετρήσεων, έδειξε ότι δεν υπήρξε στατιστική σημαντική διαφορά στην 
6MWD μεταξύ των δύο μετρήσεων τόσο στη ΔΖ (Test 1: 492±84 m, Test 2: 506±86 m) 
όσο και στην ΤΛ (Test1: 538±87 m, Test2: 545±90 m) (p >0,05). Ο συντελεστής ενδοτα-
ξικής συσχέτισης για το 6ΜWD των δύο μετρήσεων ΤΛ ήταν ICC=0,98 (95% CI), υπο-
δηλώνοντας υψηλή εσωτερική αξιοπιστία. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Bland & Altman, 
υπήρχε μια μικρή μέση διαφορά δοκιμής-επανεξέτασης (−7 m) μεταξύ των 6MWD ΤΛ, 
με 95% όρια συμφωνίας από −54 m έως 40 m.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η 6MWT μπορεί να χρησιμοποιηθεί με υψηλή εγκυρότητα και 
αξιοπιστία για την αξιολόγηση της λειτουργικής ικανότητας μέσω της μεθόδου της ΤΛ 
σε ΣΔτ2. Επίσης φαίνεται ότι δεν υπάρχει μαθησιακό αποτέλεσμα μεταξύ των δύο 
δοκιμασιών τόσο στη ΔΖ όσο και στην ΤΛ, αναιρώντας για την ανάγκη πραγματοποί-
ησης δύο τεστ.
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ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ (CGM) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ-
ΣΗ ΤΟΥ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ-
ΜΑΡΤΥΡΩΝ

Ε. Ρίζος1,2, Αφροδίτη Κανελλοπούλου3, Π. Φίλης3, Γ. Μαρκοζάννες3, Κ. Χαλιάσος, 
Ευαγγελία Ντζάνη3,4, Αθηνά Τζαμουράνου5, Ν. Τεντολούρης6, Κ. Τσιλίδης3,7

1Β΄ Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, 2Σχολή Ιατρικής, 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 3Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρι-
κή Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 4Κέντρο Επιστημονικά Τεκμηριωμένης Ιατρικής, 
Τομέας Υπηρεσιών Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Brown, ΗΠΑ, 5Σχο-
λή Φαρμακολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6Κλινική Εσωτερικής 
Παθολογίας, Κέντρο Διαβήτη, ΕΚΠΑ, «Λαϊκό» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, 7Τομέας 
Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Κολέγιο Imperial, Λονδίνο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Το γλυκαιμικό προφίλ των προδιαβητικών με χρήση συνεχούς 
παρακολούθησης της γλυκόζης (CGM) παραμένει άγνωστο. Στόχος είναι να αξιολο-
γήσουμε τη διαφορά των προφίλ CGM μεταξύ προδιαβητικών και νορμογλυκαιμικών 
ατόμων, καθώς και την ανταπόκριση στη δοκιμασία ανοχής γλυκόζης (OGTT).
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ: Προδιαβητικοί με κοινά χαρακτηριστικά ηλικίας, φύλου και BMI 
με νορμογλυκαιμικούς μελετήθηκαν με CGM για 2 εβδομάδες. Τη 2η ημέρα πραγμα-
τοποιήθηκε OGTT. Τα άτομα με γλυκόζη νηστείας 100-124 mg/dL ή HbA1c 5,7-6,4% 
ταξινομήθηκαν ως προδιαβητικά, ενώ οι συμμετέχοντες με γλυκόζη <100 mg/dL και 
HbA1c <5,7% ως ευγλυκαιμικά. Κύρια καταληκτικά σημεία ήταν τα ποσοστά μετρήσεων 
γλυκόζης TBR <54 ή <70 mg/dL, TIR 70-180 mg/dL, TAR; >180 ή >250 mg/dL. Οι AUC 
υπολογίστηκαν μεταξύ της αρχής του OGTT έως 4 ώρες. Η μεταβλητότητα της γλυκό-
ζης αξιολογήθηκε με τοους δείκτες CV, SD γλυκόζης και MAGE. Χρησιμοποιήθηκαν 
Wilcoxon sign-ranked test, McNemar mid p-test και multiple linear regression models.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 36 συμμετέχοντες (μέση ηλικία 51 έτη, διάμεσο BMI 26,4 kg/m2) 
σχημάτισαν 18 ζευγάρια. Στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν για τον 
χρόνο που διανύεται στα φυσιολογικά όρια γλυκόζης (διάμεσος 24ώρου TIR 70-180 
mg/dL, 98,5% έναντι 99,9%, p=0,013), για ήπια υπεργλυκαιμία (TAR >180 mg/dL, 
0,4% έναντι 0%, p = 0,0062), και για τη μέση τιμή γλυκόζης (113,8 έναντι 108,8 mg/
dL, p=0,0038) στους προδιαβητικούς έναντι ευγλυκαιμικούς. Οι διαφορές παρέμειναν 
στατιστικά σημαντικές και σε διαφορετικό εύρος γλυκόζης (TIR 70-125 / 70-140 mg/
dL). Στατιστικά σημαντικές διαφορές που ευνοούν τους νορμογλυκαιμικούς παρατη-
ρήθηκαν στα CV (μέσος 15,2% έναντι 11,9%, p=0,0156), SD γλυκόζης (διάμεσος 16,2 
έναντι 12,9 mg/dL, p=0,0057), MAGE (διάμεσος 44,3 έναντι 33,3 mg/dL, p=0,0043). 
Μετά το OGTT η AUC ήταν σημαντικά χαμηλότερη στους φυσιολογικούς σε σύγκριση 
με προδιαβητικούς.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι προδιαβητικοί έχουν διαφορετικό προφίλ γλυκόζης σε σύγκριση 
με τους ευγλυκαιμικούς. Το CGM μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την 
ακριβή επαναταξινόμηση σε άτομα με οριακές τιμές γλυκόζης μεταξύ νορμογλυκαιμίας 
και προδιαβήτη.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΥΤΤΑ-
ΡΑ PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI ΣΕ ΚΕΛΥΦΩΤΟ ΦΙΣΤΙΚΙ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑ-
ΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

Ιωάννα Πράπα1, Βασιλική Κομπούρα1, Αμαλία Ε. Γιάννη2, Γρηγορία Μητροπούλου1, 
Ε. Μπαλάφας3, Ν. Κωστομητσόπουλος3, Π. Πανάς4, Β.Τ. Καραθάνος2, 
Ι. Κουρκουτάς1

1Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Μοριακής Βιο-
λογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 2Εργαστή-
ριο Χημείας, Βιοχημείας, Φυσικοχημείας Τροφίμων, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Δι-
ατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 3Κέντρο Κλινικής, Πειραματικής 
Χειρουργικής και Μεταφραστικής Έρευνας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδη-
μίας Αθηνών, Αθήνα, 4Κύκλος Ποιότητας QLCon, Πάτρα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η μεταβολή της σύστασης της εντερικής μικροβιακής χλωρίδας μέσω 
της κατανάλωσης προβιοτικών μικροοργανισμών μπορεί να επιδράσει θετικά στην 
υγεία ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου-1 (ΣΔτ1). Στη συγκεκριμένη μελέτη, 
ακινητοποιημένα κύτταρα του δυνητικά προβιοτικού στελέχους Pediococcus acidilactici 
σε κελυφωτό φιστίκι (ΚΦ), ένα τρόφιμο με δυνητικά πρεβιοτικές ιδιότητες χορηγήθη-
καν σε ζωικά μοντέλα ΣΔτ1 και μελετήθηκε η επίδραση στη σύσταση της εντερικής 
μικροβιακής χλωρίδας.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:  Αρσενικοί επίμυες φυλής Wistar κατέστησαν διαβητικοί μετά από 
ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση στρεπτοζοτοκίνης (60 mg/kg). Οι επίμυες χωρίστηκαν σε 4 
ομάδες (n=6 ανά ομάδα): (1) Υγιή ζώα που έλαβαν ακινητοποιημένα κύτταρα P. acidi-
lactici σε ΚΦ, ή (2) ελεύθερα κύτταρα P. acidilactici, και (3) διαβητικά ζώα που έλαβαν 
ακινητοποιημένα κύτταρα P. acidilactici σε ΚΦ, ή (4) ελεύθερα κύτταρα P. acidilactici. 
Σε όλες τις περιπτώσεις, η ημερήσια δόση ήταν 109 cfu. Στην αρχή και στο τέλος της 
διατροφικής παρέμβασης διάρκειας 4 εβδομάδων, συλλέχθηκαν δείγματα αίματος 
για τον προσδιορισμό βιοχημικών παραμέτρων και δεικτών φλεγμονής, καθώς και 
κοπράνων, τα οποία υποβλήθηκαν σε μικροβιολογική ανάλυση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δεν παρατηρήθηκαν αλλαγές στις βιοχημικές παραμέτρους που 
να αποδίδονται στη διατροφική παρέμβαση με τα προβιοτικά κύτταρα. H IL-1b ήταν 
αυξημένη στα διαβητικά ζώα ανεξαρτήτως ομάδας όπου επίσης παρατηρήθηκαν 
αυξημένα (Ρ <0,05) επίπεδα εντεροβακτηριοειδών και κολοβακτηρίων σε σύγκριση 
με τα υγιή, τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος της παρέμβασης. Η χορήγηση ακινη-
τοποιημένων κυττάρων P. acidilactici σε ΚΦ οδήγησε σε μειωμένα (Ρ <0,05) επίπεδα 
σταφυλοκόκκων και εντεροκόκκων τόσο στα υγιή όσο και στα διαβητικά ζώα, αύξηση 
των bifidobacteria στα υγιή ζώα, ενώ τα γαλακτικά βακτήρια ανιχνεύθηκαν σε αυξημένα 
(Ρ <0,05) επίπεδα σε όλες τις ομάδες στο τέλος της παρέμβασης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η διατροφική παρέμβαση με ακινητοποιημένα κύτταρα P. aci-
dilactici σε ΚΦ οδήγησε σε μείωση δυνητικά παθογόνων μικροοργανισμών, όπως 
σταφυλόκοκκων και εντερόκοκκων σε διαβητικούς επίμυες, ενώ παρατηρήθηκε αύ-
ξηση των bifidobacteria στα υγιή ζώα, καθώς και στους πληθυσμούς των γαλακτικών 
βακτηρίων σε όλες τις υπό μελέτη ομάδες.
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗ-
ΘΥΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2019 ΚΑΙ 2021

Χ. Σιαφαρίκας1, Κ. Μακρυλάκης1, Α. Τσολακίδης2, Γ. Καραμανάκος1, 
Κ. Μαθιουδάκης2, Σ. Λιάτης1

1Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό», 2Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ)
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή των φαρμακευτικών αγωγών που χρησιμοποι-
ήθηκαν τα έτη 2019-2021 στην αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2).
ΜΕΘΟΔΟΙ: Αναλύθηκε αναδρομικά το σύνολο των αντιδιαβητικών φαρμάκων που συνταγογρα-
φήθηκαν σε ασθενείς με ΣΔτ2 τα χρονικά διαστήματα 01/01/2019-31/12/2019 και 01/01/2021- 
31/12/2021. Συμπεριελήφθησαν ασθενείς στους οποίους καταχωρήθηκε και εκτελέστηκε τουλάχι-
στον μια συνταγή με μοναδικό ΑΜΚΑ και κωδικό κατά ICD-10, E11 (μη ινσουλινοθεραπευόμενος 
ΣΔ) ή συνδυασμό Ε10 (ινσουλινοθεραπευόμενος ΣΔ) και Ε11 εν τη απουσία γευματικής ινσουλίνης. 
Τα δεδομένα προήλθαν από τη βάση δεδομένων της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το σύνολο των ασθενών με ΣΔτ2 υπό αγωγή το έτος 2019 ΄ήταν 797.753 και 
ανήλθε σε 856.292 το 2021. Σε κάθε ασθενή συνταγογραφήθηκαν κατά μέσο όρο 2,21 αντιδιαβητικά 
σκευάσματα το 2019, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός το 2021 ήταν 2,19. Η μετφορμίνη ήταν το συχνότερα 
συνταγογραφούμενο αντιδιαβητικό φάρμακο (85% των ασθενών το 2019 και 83% το 2021) ενώ οι 
αναστολείς DPP-4 αποτελούσαν τη δεύτερη συχνότερη επιλογή (52,9% το 2019 και 48% το 2021). 
Μείωση παρατηρήθηκε στη χορήγηση των σουλφονυλουριών (22,5% το 2019 έναντι 17,7% το 2021) 
ενώ αυξητική τάση παρατηρήθηκε στη συνταγογράφηση των νεότερων αντιδιαβητικών φαρμάκων, 
τόσο των SGLT2 αναστολέων (15,3% το 2019 και 23,7% το 2021) όσο και των GLP-1 αγωνιστών 
(8% και 13,1% αντίστοιχα). Η χορήγηση ινσουλίνης παρέμεινε πρακτικά αμετάβλητη (23,5% το 2019 
έναντι 21,9% το 2021). Η συνταγογράφηση των νεότερων αναλόγων βασικής ινσουλίνης αυξήθηκε 
το 2021 (65% των ασθενών υπό βασική ινσουλίνη) έναντι 51,6% το 2019.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο αριθμός των ασθενών με ΣΔτ2 στους οποίους συνταγογραφήθηκε αγωγή 
όπως και ο συνολικός αριθμός φαρμάκων που συνταγογραφήθηκαν αυξήθηκε το έτος 2021 σε 
σχέση με το έτος 2019, ενώ παρέμεινε σταθερός ο μέσος όρος σκευασμάτων ανά ασθενή. Πα-
ρατηρήθηκε η τάση για μείωση της χορήγησης των σουλφονυλουριών και αύξηση της χορήγησης 
SGLT2 αναστολέων και GLP-1 αγωνιστών.
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ΜΕΛΕΤΗ SIMPLIFY: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ OPEN LABEL ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕ-
ΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Δ. Λυγνός1, Αθανασία Παπαζαφειροπούλου2, Μαρία Ξένου1, Ε. Φουστέρης1

1MEDOC: Mediterranean Diabetes & Obesity Clinics, Αθήνα & Θήρα, 2Διαβητολογι-
κό Κέντρο ΓΝΠ «Τζάνειο»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Ο συνδυασμός βασικής ινσουλίνης με GLP-1 ανά-
λογο±μετφορμίνη φαίνεται από πολλές μελέτες να είναι αποτελεσματικότερος στη 
ρύθμιση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης και ασφαλέστερος όσον αφορά στις 
υπογλυκαιμίες σε σχέση με τη χρήση γευματικής ινσουλίνης. Η αγωγή αυτή προτείνεται 
για τα ηλικιωμένα άτομα με ΣΔτ2 από τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής 
Διαβητολογικής Εταιρείας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: 42 ασθενείς (47,6% άνδρες) των MEDOC Αθήνας και Θήρας, 
μέσης ηλικίας 79,1±5,6 έτη, διάρκεια διαβήτη 29,8±7,4 έτη. Εγκατεστημένη αθηρο-
σκληρυντική καρδιαγγειακή νόσο είχε το 47,6%. Οι ασθενείς ήταν σε πολύπλοκα 
σχήματα ινσουλινοθεραπείας (basal-plus με 1-3 δόσεις γευματικής ινσουλίνης, μίγματα 
ινσουλίνης 2-3 φορές την ημέρα).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Προ παρέμβασης: Μέση A1c 7,98±0,9%, μέσo σωματικό βάρος 
91,3±11,2 κιλά, μέσος ΔΜΣ 35,1±4,7 kg/m2, ολικές μονάδες ινσουλίνης ανά 24ωρο 
67,4±20,3 IU, συνολικός αριθμός ενέσεων ανά μήνα 94,3±21,8, συνολικός αριθμός 
υπογλυκαιμιών ανά εβδομάδα 0,95±1,3, μέσο eGFR 56,4±15,1 mL/min/1,73 m2. Στους 
ασθενείς εφαρμόστηκε η σχετική οδηγία (ADA, 2022) περί απλοποίησης της σύνθε-
της ινσουλινοθεραπείας σε ηλικιωμένους ασθενείς με το σχήμα: Βασική ινσουλίνη + 
εβδομαδιαίο GLP-1 ανάλογο (Ντουλαγλουτίδη ή Σεμαγλουτίδη) + Μετφορμίνη (δόση 
βάσει eGFR). 6 μήνες αργότερα οι ασθενείς εμφάνισαν της εξής αλλαγές: 
• Μέση A1c 6,73±0,4% (-1,25±0,7%).
• Μέσο σωματικό βάρος 86,3±11,8 κιλά (-5,08±5,1).
• Μέσος ΔΜΣ 33,1±4,5 kg/m2 (-2,0±2,0 kg/m2).
• Ολικές μονάδες ινσουλίνης ανά 24ωρο 50,8±15,4 IU (-16,6±14,7 IU, μείωση 24,6%).
• Συνολικός αριθμός ενέσεων ανά μήνα 34±00,0 (-60,3±21,8, μείωση 64%).
• Συνολικός αριθμός υπογλυκαιμιών ανά εβδομάδα 0,24±0,4 (αλλαγή -0,71±1,3, 

μείωση 74,7%).
• Μέσο eGFR 64,8±15,7 mL/min/1,73 m2 (+8,43±4,15 mL/min/1,73 m2, βελτίωση 14,9%).
• Ποσοστό των ατόμων με γλυκοζυλιωμένη κάτω των 7,0%,

 ○ πριν την απλοποίηση: 9,6%,
 ○ μετά την απλοποίηση: 85,7%

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Με αυτή την «real world» αναδρομική μελέτη παρατήρησης, 
παρατηρήσαμε ότι με την απλοποίηση των συνθέτων σχημάτων ινσουλινοθεραπείας 
σε ηλικιωμένους ασθενείς επιτυγχάνουμε υψηλότερα ποσοστά αυστηρής γλυκαιμικής 
ρύθμισης με παράλληλη ασφάλεια (λιγότερες υπογλυκαιμίες). Επιπρόσθετα οφέλη 
είναι ο μικρότερος αριθμός ενέσεων ανά μήνα, η απώλεια του σωματικού βάρους 
καθώς και η βελτίωση του eGFR. Με τη μελέτη αυτή δεν ήταν δυνατό να εκτιμηθεί το 
καρδιαγγειακό όφελος, λόγω της μικρής διάρκειας της μελέτης.
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ CHARCOT ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙ-
ΑΣ 10ΕΤΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ

Ουρανία Κώστα1, Ιωάννα Ελευθεριάδου1, Αναστασία Κουλουρή1, Γεωργία Σαμακίδου1, 
Α. Τεντολούρης1, Χ. Σιαφαρίκας1, Ιωάννα Αναστασίου1, Σταυρούλα Λόντου1, 
Ελευθερία Παπαχριστοφόρου1, Γ. Καραμανάκος1, Ν. Τεντολούρης1

1Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών και Διαβητολογικό 
Κέντρο, ΓΝΑ «Λαϊκό»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Η οστεοαρθροπάθεια Charcot αποτελεί μια σπάνια αλλά σο-
βαρή επιπλοκή του σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ). Ο σκοπός της παρούσας αναδρομικής 
εργασίας είναι η καταγραφή των χαρακτηριστικών των ατόμων με οστεοαρθροπάθεια 
Charcot που εξετάστηκαν στο εξωτερικό ιατρείο διαβητικού ποδιού την τελευταία 
δεκαετία.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Έγινε αναζήτηση των ιατρικών φακέλων των ασθενών που 
παρακολουθούνται στο ιατρείο διαβητικού ποδιού την τελευταία 10ετία και αναγνωρί-
στηκαν οι ασθενείς με οστεοαρθροπάθεια Charcot. Στη συνέχεια έγινε καταγραφή των 
βασικών δημογραφικών στοιχείων, των χαρακτηριστικών της Charcot, των συνοδών 
νοσημάτων και των εργαστηριακών εξετάσεων των ασθενών, της παρουσίας έλκους/
οστεομυελίτιδας στο άκρο με τη Charcot, ενώ επιδιώχθηκε και τηλεφωνική επικοινωνία 
με τους ασθενείς που είχαν να προσέλθουν στο ιατρείο περισσότερο από 6 μήνες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά εξετάσθηκαν στο ιατρείο διαβητικού ποδιού 60 άτομα 
με οστεοαρθροπάθεια Charcot. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 58,6±12,4 έτη, ενώ 
η μέση ηλικία στην οποία είχε πρωτοεμφανιστεί η Charcot ήταν τα 52,8±12,0 έτη. Η 
διάρκεια ΣΔ ήταν 21 [15,31] έτη, 45 ασθενείς (75,0%) ήταν άνδρες και 40 (66,7%) 
είχαν ΣΔ τύπου 2 ενώ οι υπόλοιποι 20 (33,3%) τύπου 1. Σχεδόν όλοι ασθενείς είχαν 
περιφερική νευροπάθεια (57 άτομα, 95%), ενώ 13 άτομα (21,7%) είχαν περιφερική 
αρτηριακή νόσο. 29 άτομα (48,3%) είχαν Charcot στο δεξί κάτω άκρο, 23 (38,3%) στο 
αριστερό και 8 (13,3%) αμφοτερόπλευρο Charcot. Η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών 
είχε Charcot στο μέσο πόδα (50 άτομα, 83,3%), 9 (15,0%) στον οπίσθιο πόδα και 1 
(1,7%) στον πρόσθιο πόδα. 22 άτομα (36,7%) είχαν έλκος στο άκρο με το Charcot, 
ενώ 17 άτομα (28,3%) είχαν συνοδό οστεομυελίτιδα. 5 ασθενείς (8,3%) κατέληξαν 
μέσα στην τελευταία 10ετία με μέση ηλικία 63,6±10,5 έτη.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η διάγνωση της οστεοαρθροπάθειας Charcot στηρίζεται στην 
υψηλή κλινική υποψία σε άτομα με ΣΔ και ερυθρό, θερμό με οίδημα κάτω άκρο. Η 
διάγνωση σε πρώιμο στάδιο της νόσου και η σωστή αντιμετώπιση βελτιώνουν την 
πρόγνωση των ασθενών.
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΤΑΧΥΤΕΡΗΣ ΔΡΑΣΗΣ FIASP ΜΕ ΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ 
NOVORAPID ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 
ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Μαρία Χατζηψάλτη, Αντιγόνη Τριανταφυλλίδου, Γιαννούλα Κουρούση, 
Κωνσταντίνα Πατούνη, Ευάγγελος Μπουρούσης, Ελισσάβετ Κάσσαρη, Δ. Δελής, 
Ανδριανή Βαζαίου

Διαβητολογικό Κέντρο, Α΄ Παιδιατρική Κλινική, ΓΝ Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα

ΕIΣΑΓΩΓΗ: Τα ανάλογα ινσουλίνης ταχείας δράσης έχουν αναπτυχθεί με στόχο να 
μιμούνται τη φυσιολογική δράση της ενδογενούς ινσουλίνης. Ωστόσο, έχουν καθυ-
στερημένη έναρξη και μεγαλύτερη διάρκεια δράσης σε σχέση με αυτήν. Νεότερα 
ανάλογα ινσουλίνης με ταχύτερη έναρξη και βραχύτερη διάρκεια έχουν αναπτυχθεί 
τα τελευταία χρόνια.
ΣΚΟΠΟΣ: Η Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας αναλόγων ινσουλίνης ταχείας 
δράσης (Novorapid) σε σύγκριση με ταχύτερης δράσης ανάλογα (Fiasp) σε παιδιά 
και εφήβους με ΣΔ τύπου 1 και αντλία ινσουλίνης
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για τυχαιοποιημένη διασταυρούμενη μελέτη, στην 
οποία συμμετείχαν 33 παιδιά και έφηβοι (60,6%άρρενες, μέση ηλικία 12 έτη) με ΣΔ 
τύπου 1 και αντλία ινσουλίνης. Η πλειοψηφία λάμβανε Novorapid πριν τη μελέτη 
(51,5%), ενώ 3 στους 10 (30,3%) λάμβαναν lispro (Humalog). Μετά την τυχαιοποίηση, 
21 συμμετέχοντες έλαβαν Fiasp και 12 Novorapid. Τρεις μήνες μετά, έγινε εναλλαγή 
των συμμετεχόντων στην άλλη ινσουλίνη. Το ύψος, το βάρος, ο δείκτης μάζας σώμα-
τος (ΔΜΣ), η συνολική ημερήσια δόση ινσουλίνης, η HbA1c, το ποσοστό χρόνου σε 
ευγλυκαιμική κατάσταση-εντός στόχου (TIR), πάνω από τον στόχο (ΤΑR) και κάτω 
από τον στόχο (TBR) και ο χρόνος χρήσης αισθητήρα μελετήθηκαν στην έναρξη της 
μελέτης, στους 3 και 6 μήνες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά στη συνολική ημερήσια δόση 
ινσουλίνης ανά κιλό στους 3 και 6 μήνες στην ομάδα της Fiasp (p=0,034 και 0,028 
αντίστοιχα) σε σύγκριση με την έναρξη, η οποία δεν παρατηρήθηκε στους ασθενείς 
που ελάμβαναν Novorapid. Δεν παρατηρήθηκε διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες στην 
ημερήσια δόση ινσουλίνης ανά κιλό στους 6 μήνες. Δεν διαπιστώθηκε διαφορά στις 
τιμές HbA1c, TIR, TAR, TBR, ΔΜΣ, ΔΜΣ-Zscore και στη διάρκεια χρήσης αισθητήρα 
στους 3 και 6 μήνες ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ωστόσο, 70% των ασθενών επέλεξαν 
να συνεχίσουν με Fiasp μετά τη μελέτη.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η Fiasp και η NovoRapid είναι εξίσου αποτελεσματικές σε παι-
διά και εφήβους με ΣΔ τύπου 1 και αντλία ινσουλίνης χωρίς διαφορά στη γλυκαιμική 
ρύθμιση.
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ΠΡΩΙΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ

Γ. Παρασκευάς1, Γ. Γκούσης2, Αικατερίνη Δήμου2, Π. Νταφόπουλος2, 
Χριστίνα Κωσταρά2, Ελένη Μπαϊρακτάρη2, Β. Τσιμιχόδημος1

1Τομέας Παθολογίας, 2Εργαστήριο Κλινικής Χημείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Η αναγνώριση βιοδεικτών για την πρώιμη διάγνωση και την 
πρόβλεψη της εξέλιξης της διαβητικής νεφροπάθειας (ΔΝ) και η καλύτερη κατανόηση 
των μοριακών οδών που εμπλέκονται στην παθογένεση της μπορεί να συμβάλλουν 
στην εξατομικευμένη αντιμετώπιση της νόσου.
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ταυτοποίηση μεταβολιτών που αντανακλούν 
παθοφυσιολογικές διαταραχές και θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανούς βιοδείκτες 
για την πρώιμη διάγνωση της ΔΝ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκαν δείγματα ούρων 22 
ασθενών με διαβητική νεφροπάθεια, 3 χρόνια πριν την εμφάνιση της νόσου και 25 
ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 χωρίς επιπλοκές. Το μεταβολικό προφίλ 
των ούρων των ασθενών καταγράφηκε με φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού 
Συντονισμού Πρωτονίου (1Η-NMR).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 48 μεταβολίτες που ποσοτικοποιήθηκαν στα δείγματα 
των ούρων, 26 παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 2 ομάδων. 
Στους ασθενείς που εμφάνισαν ΔΝ μειωμένα ήταν τα ενδιάμεσα προϊόντα του κύκλου 
του τρικαρβοξυλικού οξέος (κιτρικό, ηλεκτρικό οξύ), τα κετονοσώματα (3-υδροξυβου-
τυρικό και ακετοξικό οξύ), τα αμινοξέα διακλαδισμένης αλυσίδας (λευκίνη, ισολευκίνη, 
βαλίνη) και τα ενδιάμεσα προϊόντα οξείδωσής τους (2-υδροξυ-3-μεθυλοβαλερικό, 
2-υδροξυϊσοβαλερικο, 3-μεθυλο-οξοβαλερικο οξύ, Ν-ισοβαλεροϋλογλυκίνη), τα γλυ-
κογενετικά αμινοξέα (γλυκίνη, αλανίνη), οι μεταβολίτες που εμπλέκονται στον κύκλο 
μεταβολισμού της μεθυλαμίνης (βεταΐνη, τριμεθυλαμίνη, σαρκοσίνη), το οξικό οξύ, 
η Ν-μεθυλοϋδαντοΐνη, το 2-υδροξυϊσοβουτυρικό οξύ, το 2-αμινοβουτυρικό οξύ, η 
3-χλωροτυροσίνη και η μεθανόλη. Στατιστικά σημαντικά αυξημένα επίπεδα εμφάνισε 
η διμεθυλαμίνη το 2-υδροξυβουτυρικό οξύ και το γλυκονικό οξύ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι κυριότερες μεταβολικές διαταραχές που χαρακτηρίζουν το με-
ταβολικό προφίλ των ασθενών με ΔΝ υποδεικνύουν μειωμένη δράση του μονοπατιού 
της κετογένεσης και διαταραχή στον μεταβολισμό των λιπαρών οξέων στα μιτοχόν-
δρια. Τα μειωμένα επίπεδα των ενδιάμεσων προϊόντων του κύκλου του ρβοξυλικού 
οξέος και των αμινοξέων διακλαδισμένης αλυσίδας υποδεικνύουν ότι η μιτοχονδριακή 
δυσλειτουργία αποτελεί πιθανά σημαντικό παράγοντα στην παθογένεση της ΔΝ.
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ CHARCOT ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΥ-
ΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΜΕΤΡΙΑΣ

Α. Τεντολούρης, Ιωάννα Ελευθεριάδου, Ουρανία Κώστα, Γεωργία Σαμακίδου, 
Δ. Τσιλιγγίρης, Παρασκευή Κοντραφούρη, Αικατερίνη Μπαρμπαγιάννη, 
Θ. Μπεμπλιδάκης, Γ. Καραμανάκος, Δ. Μπασούλης, Ν. Τεντολούρης

Διαβητολογικό Κέντρο, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, 
ΓΝΑ «Λαϊκό»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Η μικροκυματική ραδιομετρία (Microwaveradiometry, MWR) 
είναι μέθοδος απεικόνισης μέσω μη επεμβατικής ανίχνευσης μεταβολών της θερμο-
κρασίας στους ιστούς σε συχνότητες μικροκυμάτων. Σκοπός της παρούσας μελέτης 
ήταν να εξεταστεί ο βαθμός συμφωνίας μεταξύ του ειδικού υπέρυθρου θερμομέτρου και 
της MWR για την εκτίμηση της θερμοκρασίας στην οξεία αρθροπάθεια Charcot (CN).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η διάγνωση της CN βασίστηκε στην κλινική εικόνα, τη δι-
αφορά θερμοκρασίας μεταξύ προσβεβλημένου και ετερόπλευρου άκρου >2° C με 
το ειδικό θερμόμετρο και στις απεικονιστικές μεθόδους. Η MWR μετρήθηκε μέσω 
ειδικής συσκευής που ανιχνεύει τις θερμοκρασίες των εσωτερικών ιστών με ακρίβεια 
±0,2° C σε διάφορα βάθη ανάλογα με τη διάμετρο του αισθητήρα που χρησιμοποι-
είται. Χρησιμοποιήθηκαν αισθητήρες με διάμετρο 0,8 cm (MWR 0,8), 2 cm (MWR 2) 
και 5 cm (MWR 5).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά 9 ασθενείς με οξεία CN και 5 ασθενείς με ΣΔ συμμετείχαν 
στη μελέτη και η διάμεση περίοδος παρακολούθησης ήταν 67 [39,79] εβδομάδες. Κατά 
τη διάρκεια παρακολούθησης η διαφορά θερμοκρασίας με το ειδικό θερμόμετρο μεταξύ 
προσβεβλημένου και ετερόπλευρου άκρου έγινε ≤2° C σε 7 από τους 9 ασθενείς με 
οξύ CN (77,8%), ενώ ο διάμεσος χρόνος που χρειάσθηκε για την πρόοδο σε χρόνια 
CN ήταν 45 [30,66] εβδομάδες από τη διάγνωση της CN. Η διαφορά θερμοκρασίας 
έγινε χαμηλότερη από 2° C στην τελευταία επίσκεψη παρακολούθησης σε 2 συμμε-
τέχοντες, ενώ 3 από τους υπόλοιπους 5 συμμετέχοντες είχαν έξαρση της CN (60%) 
στις 21, 22 και 65 εβδομάδες μετά το τέλος της αποφόρτισης.
Η συμφωνία μεταξύ των θερμοκρασιών που μετρήθηκαν με το ειδικό θερμόμετρο και 
το MWR 0,8 ήταν υψηλή με βάση τη μέθοδο Bland-Altman και η μέση διαφορά θερ-
μοκρασίας μεταξύ των 2 μεθόδων ήταν μόλις 0,034° C. Αντιθέτως, η μέση διαφορά 
θερμοκρασίας μεταξύ του ειδικού θερμομέτρου και του MWR 2 και 5 ήταν -0,323° C 
και -0,315° C, αντίστοιχα, διαφορές που θα ήταν κλινικά σημαντικές κατά την παρα-
κολούθηση ενός ασθενούς με οξύ CN.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η συμφωνία μεταξύ της υπέρυθρης θερμομετρίας και του MWR 
0,8 ήταν υψηλή και η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση 
της οξέος CN.
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Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΕ ΗΛΙ-
ΚΙΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΒΗΤΗ: ΜΙΑ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΟΚΙ-
ΜΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 12 ΜΗΝΩΝ

Ευαγγελία Ζαρομυτίδου1, Θ. Κουφάκης2, Γ. Δημακόπουλος3, Δέσποινα Δριβάκου2, 
Σταυρούλα Κωνσταντινίδου4, Γ. Καραλιόλιος2, Ειρήνη Μελλίδου2, 
Παντελίτσα Ρακιτζή2, Μαρία Γραμματίκη2, Ελένη Μάνθου2, Ι. Ιακώβου5, 
Άννα Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου6, Καλλιόπη Κώτσα2

1Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη, 2Τμήμα Ενδο-
κρινολογίας και Μεταβολισμού-Διαβητολογικό Κέντρο, Α΄ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, 
Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 3Medical Statistics, Ιωάννινα, 4Τμήμα Πυρηνικής 
Ιατρικής, Νοσοκομείο Θεαγένειο, Θεσσαλονίκη, 5Β΄ Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής 
ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 6Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Τα δεδομένα σχετικά με την επίδραση της βιταμίνης D στο 
γλυκαιμικό προφίλ είναι αντιφατικά. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει 
ενδεχόμενο όφελος της χορήγησης βιταμίνης D στους γλυκαιμικούς δείκτες ατόμων 
ηλικίας άνω των 60 ετών με προδιαβήτη.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Οι συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν 25000 IU 
χοληκαλσιφερόλης μία φορά εβδομαδιαίως (n=45, μέση ηλικία 73,10±7,16 έτη) ή τί-
ποτα (n=45, μέση ηλικία 74,03±7,64 έτη) επιπρόσθετα των υγιεινοδιαιτητικών μέτρων. 
Ανθρωπομετρικοί και γλυκαιμικοί δείκτες αξιολογήθηκαν στους 3,6 και 12 μήνες από 
την έναρξη της παρέμβασης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ομάδα παρέμβασης παρουσίασε σημαντική αύξηση των επι-
πέδων 25(ΟΗ)D στο πλάσμα στους 3 (23,56±7,81 ng/mL, p <0,001), 6 (26,56±8,64 
ng/mL, p <0,001) και 12 μήνες (28,71±9,03 ng/mL, p <0,001) συγκριτικά με τα αρχικά 
επίπεδα (19,98±6,73 ng/mL). Στην ίδια ομάδα, παρατηρήθηκε μείωση της γλυκόζης 
νηστείας στους 6 μήνες (96,12±5,51 vs 103,40±12,05 mg/dL, p <0,01), καθώς και 
της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης στους 6 και 12 μήνες σε σύγκριση με τις αρχικές 
τιμές (5,82±0,21% vs 5,87±0,21%, p=0,004 και 5,80±0,23% vs 5,87±0,21%, p <0,001, 
αντίστοιχα). Οι συμμετέχοντες που εμφάνισαν συγκέντρωση 25(ΟΗ)D στο πλάσμα ≥ 
32 ng/mL παρουσίασαν περαιτέρω όφελος σε ότι αφορά τη γλυκόζη νηστείας στους 
6 (94,91± 3,83 vs 101,53±8,92 mg/dL, p <0,001) και 12 μήνες (100,16±10,74 vs 
106,10±9,80 mg/dL, p=0,028) συγκριτικά με εκείνους που είχαν επίπεδα <32 ng/mL. 
Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στις τιμές του δείκτη HOMA-IR. Η χορήγηση 
βιταμίνης D ήταν καλά ανεκτή και δεν υπήρξαν ανεπιθύμητα συμβάματα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η χορήγηση βιταμίνης D επιπροσθέτως των υγιεινοδιαιτητικών 
παρεμβάσεων θα μπορούσε να αποτελέσει μία αποτελεσματική και καλά ανεκτή 
στρατηγική για τη διαχείριση ηλικιωμένων ατόμων με προδιαβήτη. Η επίτευξη συ-
γκεντρώσεων ≥ 32 ng/mL πιθανώς να σχετίζεται με περαιτέρω γλυκαιμικό όφελος.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ KLEBSIELLA PNEUMONIAE 
ΣΕ Κ/Α ΟΥΡΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-2η ΥΠΕ

Χριστίνα Σεϊτοπούλου1, Ιωάννα Πετράκη2, Γεωργία Καλλιώρα3, Νικολέτα Ρένεση1, 
Μαριλένα Σταμούλη4, Π. Κουμπούρος5, Αντωνία Μουρτζίκου6

1Βιοπαθολογικό Εργαστήριο ΚΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΦΥ, 2η ΔΥΠΕ, 2Μικροβιολογικό Τμήμα, Αντι-
καρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά», 3Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, 4Βιοπαθολογικό Ερ-
γαστήριο, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΝΝΑ», 5Βιοχημικό Τμήμα, ΓΓΝΠ «Άγιος Παντε-
λεήμων» και ΓΝΔΑ «Αγ. Βαρβάρα», 6Μικροβιολογικό Τμήμα, ΓΓΝΠ «Άγιος Παντελεήμων»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ασθενής, 53 ετών, γυναίκα, προσέρχεται για τακτικό έλεγχο ρουτίνας στο 
Βιοπαθολογικό Εργαστήριο του ΚΥ Νίκαιας. Στο ατομικό ιστορικό της περιλαμβάνονται 
κυστεοουρηθρική παλινδρόμηση, ΣΔτ2, ΑΥ και υπερχοληστερολαιμία. Ανευρίσκονται 
παθολογικά ευρήματα στη γενική ούρων (πυοσφαίρια, ερυθρά, μικροοργανισμοί) και 
προσέρχεται σε επόμενο χρονικό διάστημα για καλλιέργεια ούρων, όπως της συνε-
στήθη. Στην καλλιέργεια ανευρίσκεται Klebsiella pneumoniae, πολυανθεκτικό στέλε-
χος, ευαίσθητο μόνο σε κινολόνες και για την κολιστίνη δεν ήταν δυνατόν να ελεγχθεί 
η ελάχιστη ανασταλτική πυκνότητα (MIC). Η ασθενής αναφέρει ότι ελάμβανε χωρίς 
συνταγή ιατρού, αντιμικροβιακή αγωγή, λόγω υποτροπιαζουσών ουρολοιμώξεων που 
είχε περιοδικά λόγω της κυστεοουρηθρικής παλινδρόμησης. Συνεπεία των ως άνω, η 
ασθενής είχε νοσηλευθεί δις το τελευταίο έτος για πυελονεφρίτιδα και ελάμβανε κατά 
τη νοσηλεία της αγωγή ενδοφλέβια για πολυανθεκτικό στέλεχος Klebsiella pneumoni-
ae. Στην ασθενή δόθηκαν οδηγίες για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση στα 
πλαίσια τριτοβάθμιου νοσοκομείου.
ΣΚΟΠΟΣ της εργασίας μας ήταν ο έλεγχος ευαισθησίας του στελέχους Klebsiella 
pneumoniae, στο Βιοπαθολογικό Εργαστήριο της ΠΦΥ, του ΚΥ Νίκαιας, και η πε-
ραιτέρω διερεύνηση λόγω της μικροβιακής αντοχής του σε εργαστήριο τριτοβάθμιου 
νοσοκομείου, για πληρέστερο αντιβιόγραμμα, και χορήγηση θεραπευτικής αγωγής.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Υλικό της εργασίας απετέλεσε η θετική καλλιέργεια με ταυ-
τοποίηση πολυανθεκτικής Klebsiella pneumoniae, στο Βιοπαθολογικό Εργαστήριο 
του ΚΥ Νίκαιας. Ο έλεγχος της ευαισθησίας πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο διά-
χυσης δίσκων κατά Kirby-Bauer σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του CLSI 
και η ταυτοποίηση έγινε με τα ταυτοποιητικά συστήματα API 20E, RAPID REMEL 
SYSTEM. Μετά τη λήψη ιστορικού, ανευρέθη ότι η ασθενής πάσχει από διαβητική 
νεφροπάθεια, και δευτεροπαθή κυστεοουρηθρική παλινδρόμηση λόγω νευρογενούς 
κύστεως. Ως γνωστόν και στις δύο περιπτώσεις (πρωτοπαθούς και δευτεροπαθούς) 
κυστεοουρηθρικής παλινδρόμησης, η κυστεοουρηθρική συμβολή αποτυγχάνει να 
εμποδίσει τη ροή των ούρων από την κύστη προς τον ουρητήρα, με αποτέλεσμα τα 
μικρόβια να βρίσκουν δίοδο για το ανώτερο ουροποιητικό και να προκαλούν επεισόδια 
πυελονεφρίτιδας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η λεπτομερής λήψη ιστορικού από το Βιοπαθολόγο και η άμεση 
παραπομπή του σε νοσοκομείο λόγω λοίμωξης από πολυανθεκτικό στέλεχος Kleb-
siella pneumoniae, τακτικών επαναλοιμώξεων και ασαφούς ιστορικού που πρέπει 
να διερευνηθεί, θέτει τις βάσεις για τη διάγνωση και την αποτελεσματική θεραπεία.
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙ-
ΕΡΓΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-2η ΥΠΕ 
ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 2017-2021

Χριστίνα Σεϊτοπούλου1, Ιωάννα Πετράκη2, Γεωργία Καλλιώρα3, Νικολέτα Ρένεση1, 
Μαριλένα Σταμούλη4, Παναγιώτης Κουμπούρος5, Αντωνία Μουρτζίκου6

1Βιοπαθολογικό Εργαστήριο ΚΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΦΥ, 2η ΔΥΠΕ, 2Μικροβιολογικό Τμήμα, Αντι-
καρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά», 3Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, 4Βιοπαθολογικό Ερ-
γαστήριο, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΝΝΑ», 5Βιοχημικό Τμήμα, ΓΓΝΠ «Άγιος Παντε-
λεήμων» και ΓΝΔΑ «Αγ. Βαρβάρα», 6Μικροβιολογικό Τμήμα, ΓΓΝΠ «Άγιος Παντελεήμων»

ΣΚΟΠΟΣ της μελέτης μας ήταν η συσχέτιση των αιτιολογικών παραγόντων του ιστορικού 
των ασθενών με την παραπομπή για καλλιέργεια ούρων στον γενικό πληθυσμό, κατά 
την πενταετία 2017-2021.
ΥΛΙΚΟ της μελέτης απετέλεσαν 1054 δείγματα καλλιεργειών ούρων για πιθανή λοίμω-
ξη του ουροποιητικού συστήματος από μικροβιακό παράγοντα, στο Μικροβιολογικό 
εργαστήριο του ΚΥ Νίκαιας, το διάστημα μεταξύ 2017-2021.
Το 67,4% των δειγμάτων καλλιεργειών ούρων αφορούσε το γυναικείο πληθυσμό, ενώ 
το 32,6% αφορούσε τον ανδρικό πληθυσμό.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Η διενέργεια της καλλιέργειας ούρων πραγματοποιήθηκε με τα ακόλουθα 
τριβλία, αιματούχο Columbia άγαρ, MacConkey άγαρ και Sabouraud Dextrose άγαρ. 
Η ταυτοποίηση των μικροβίων έγινε με τα πάνελ βιοχημικών αντιδράσεων API 20E και 
RAPID REMEL SYSTEM. Ο έλεγχος της ευαισθησίας τους πραγματοποιήθηκε με τη 
μέθοδο διάχυσης δίσκων κατά Kirby-Bauer.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από το σύνολο των 1054 κ/ών ούρων, οι: 251, ήταν θετικές καλ-
λιέργειες με απομόνωση μικροβιακού παράγοντα, 181, ήταν αρνητικές καλλιέργειες 
ούρων, 242, ήταν καλλιέργειες με αποτέλεσμα: στείρα, καμία ανάπτυξη, ενώ οι 380, 
ήταν καλλιέργειες με αποτέλεσμα: 3 είδη μικροβίων
Το ιστορικό των 1.054 ασθενών που πραγματοποίησαν έλεγχο καλλιέργειας ούρων στο 
Μικροβιολογικό εργαστήριο του ΚΥ Νίκαιας μεταξύ 2017-2021 είναι το εξής:

Κυστίτιδα: 
(συχνουρία, αί-
σθημα καύσου, 

πόνος κατά 
την ούρηση, 
δυσουρικά  

ενοχλήματα)

Έλεγχος 
ρουτίνας: 
δίχως συ-
μπτώματα

Προεγχειρη-
τικός έλεγχος

Υποκείμενο 
νόσημα
ΣΔτ1 και 

ΣΔτ2

Υποκείμενο 
νόσημα: 

Κυστεοουρη-
θρική παλιν-

δρόμηση

Υποκείμενο 
νόσημα: 

Χειρουργηθέν 
Ca ανωτέρου 
και κατωτέρου 
ουροποιητικού

Ιστορικό 
μυκητιά-
σεων στο 
κατώτερο 
ουροποι-
ητικό και 
γεννητικό 
σύστημα

Εγκυ-
μοσύνη

28,2% 23,8% 18,4% 16,5% 2,6% 1,3% 7,2% 2,0%

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η συμπτωματολογία της κυστίτιδας ήταν η πρώτη αιτία διενέργειας 
καλλιέργειας ούρων στον γενικό πληθυσμό, ακολουθώντας ο έλεγχος ρουτίνας και ο 
προεγχειρητικός. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 16,5% των ασθενών είχαν ως υποκείμενο 
νόσημα τον ΣΔ, ενώ το 7,2% των ασθενών ανέφεραν στο ιστορικό τους μυκητιάσεις 
στο κατώτερο γεννητικό/ουροποιητικό σύστημα. Είναι αδιαφιλονίκητο το γεγονός, ότι η 
σωστή λήψη ιστορικού από το Βιοπαθολόγο, καθώς και η ακόλουθη σωστή ερμήνευσή 
του θέτουν τις βάσεις για την κατάλληλη αντιμετώπιση, με απώτερο στόχο την ίαση του 
ασθενούς, με την αποτελεσματικότερη αντιμικροβιακή θεραπεία.
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ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΣΤΟ ΠΛΑΣΜΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 
ΤΥΠΟΥ 2

Μαρία Τράπαλη, Μαρία Βενετίκου, Δημήτριος Χανιώτης, Πέτρος Καρκαλούσος

Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Τομέας Ιατρικών Εργαστηρίων, Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Αττικής, Αιγάλεω, Αθήνα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι μια χρόνια πάθηση που χαρακτηρίζεται 
από διαταραχή του μεταβολισμού των υδατανθράκων, των λιπών και των πρωτεϊνών. 
Η κύρια και κοινή διαταραχή σε όλες τις μορφές διαβήτη είναι η υπεργλυκαιμία. Ο ΣΔτ2 
οφείλεται στη μειωμένη έκκριση ινσουλίνης (αντίσταση του ιστού στην ινσουλίνη). Η βιτα-
μίνη D (VITD) είναι ένα λιποδιαλυτό μόριο που βρίσκεται σε δύο μορφές: βιταμίνη D2 και 
βιταμίνη D3. Η βιταμίνη D ρυθμίζει την απορρόφηση του ασβεστίου και του φωσφόρου. 
Η βιταμίνη D3 επηρεάζει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και προστατεύει 
τα κύτταρα από την οξειδωτική βλάβη. Η κυτταρική της δραστηριότητα εκφράζεται μέσω 
του πυρηνικού υποδοχέα VDR. Ορισμένοι πολυμορφισμοί στο γονίδιο του υποδοχέα VDR 
σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση ΣΔτ2.
ΣΚΟΠΟΣ: Η μελέτη των πιθανών διαφορών των επιπέδων VIT D μεταξύ ανδρών και 
γυναικών διαβητικών και ανδρών και γυναικών μη διαβητικών.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Συλλέξαμε τυχαία 120 δείγματα φλεβικού αίματος από 60 διαβη-
τικούς και 60 μη διαβητικούς. Τριάντα από αυτούς είναι γυναίκες (21-96 ετών) και τριάντα 
άνδρες (18-83 ετών). Στα δείγματα πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός της γλυκόζης με 
χρωματομετρική μέθοδο, της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης HbA1c, με τη μέθοδο θολε-
ρότητας και της VITD με τη μέθοδο της ποσοτικής ενζυμικής ανοσοδοκιμασίας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα επίπεδα VITD είναι παρόμοια σε διαβητικά (21,84±11,5 ng/mL) 
και σε μη διαβητικά άτομα (21,35±8,7 ng/mL). Τα επίπεδα VITD στους άνδρες με διαβήτη 
είναι 21,35±11,2 ng/mL και στους μη διαβητικούς 20,57±10,9 ng/mL. Τα επίπεδα VITD 
στις γυναίκες με διαβήτη είναι 21,69±11,1 ng/mL και στις μη διαβητικές 21,50±10,9 ng/mL. 
Σημαντικές διαφορές βρέθηκαν μόνο μεταξύ της διαβητικής ομάδας και της μη διαβητικής 
για τη γλυκόζη και την HbA1c (p <0,05). Τα επίπεδα VITD είναι λίγο υψηλότερα σε γυναίκες 
και άνδρες με διαβήτη αλλά αυτές οι διαφορές δεν είναι στατιστικά σημαντικές (p >0,3).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η VITD μπορεί να θεωρηθεί χρήσιμος δείκτης για τους διαβητικούς 
ασθενείς, αφού εμπλέκεται στη μείωση των παθολογικών επιπλοκών του διαβήτη. Απαιτού-
νται περαιτέρω μελέτες λαμβάνοντας υπόψη το φύλο, τον μεταβολισμό των λιπιδίων, τον 
δείκτη μάζας σώματος και την ηλικία που πιθανώς θα επηρεάσουν τα επίπεδα της VITD.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Bikle DD. Vitamin D Metabolism, Mechanism of Action, and Clinical Applications.Chem Biol 2014; 21: 319-329.
2. Lu L, Lu Q, Chen W, Li J, Li C, Zheng Z. Vitamin D3 Protects against Diabetic Retinopathy by Inhibiting High-Glu-

cose-Induced Activation of the ROSet al. /TXNIP/NLRP3 Inflammasome Pathway. J Diabetes Res 2018; 8193523.
3. Zhong X, Du Y, Lei Y, et al. Effects of vitamin D receptor gene polymorphism and clinical characteristics on risk of 

diabetic retinopathy in Han Chinese type 2 diabetes patients.Gene 2015; 566: 212-216.
4. Afarid M, Ghattavi N, Karim Johari M. Serum Levels of Vitamin D in Diabetic Patients with and without Retinopathy. 

J Ophthalmic Vis Res 2020.
5. Testa R, Bonfigli AR, Prattichizzo F, et al. The “Metabolic Memory” Theory and the Early Treatment of Hyperglycemia 

in Prevention of Diabetic Complications. Nutrients 2017; 9:437. 
6. Ahmed LHM, Butler AE, Dargham SR, et al. Association of vitamin D2 and D3 with type 2 diabetes complications. 

BMC Endocr Disord 2020; 20: 65.
7. Kono K, Fujii H, Nakai K, et al. Anti-oxidative effect of vitamin D analog on incipient vascular lesion in non-obese type 

2 diabetic rats. Am J Nephrol 2013; 37: 167-174.
8. Polidoro L, Properzi G, Marampon F, et al. Vitamin D Protects Human Endothelial Cells from H2O2 Oxidant Injury 

Through the Mek/Erk-Sirt1 Axis Activation. J Cardiovasc Transl Res 2013; 6: 221-231.
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ΣΧΕΣΗ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ (Α) ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕ-
ΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Β. Βασιλακόπουλος1, Ευθαλία Ράνδου2, Σ. Πούλιος2, Δ. Ντέμος2, Ι. Γιαννακίδης2, 
Ε. Ρούντος2, Παρασκευή Καριπίδου2, Σαββίνα Σαμαρά2, Βασιλική Καραχισαρίδου2, 
Αθηνά Καρατζέτζου2, Α. Παπαναστασίου2, Π. Ξάρρας2, Ν. Ζηντζιόβας2, 
Σ. Λαμπρόπουλος1

1Καρδιολογική Κλινική, 2Παθολογική Κλινική, ΓΝ Κοζάνης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (ΣΔτ2) και τα αυξημένα 
επίπεδα λιποπρωτεΐνης (a) [Lp(a)] συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρ-
διαγγειακής νόσου (ΚΑΝ). Η συγκεκριμένη μελέτη επικεντρώνεται στη διερεύνηση 
της ανεξάρτητης σχέσης και του συνδυασμού του ΣΔτ2 και της Lp(a) με την ΚΑΝ.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν 275 συμμετέχοντες [μ.ο. 57 ετών, 53% άνδρες, 
11% με ΣΔτ2, 39% με αυξημένη Lp(a)], το 14% είχε εγκατεστημένη ΚΑΝ, που παρα-
κολουθήθηκαν στο Εξωτερικό Καρδιολογικό Ιατρείο κατά τα έτη 2017-2021. Προσδι-
ορίστηκαν οι ανεξάρτητες και κοινές συσχετίσεις του ΣΔτ2 και της αυξημένης Lp(a) με 
τον κίνδυνο ΚΑΝ. Ως αυξημένα επίπεδα Lp(a) ορίστηκαν τιμές ≥30 mg/dL.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς με ΣΔτ2 και αυξημένη Lp(a) εμφάνισαν αυξημένο 
κίνδυνο ΚΑΝ (ΟR: 2,48, 95% CI: 1,05- 5,89, n= 12) σε σύγκριση με τους ασθενείς 
χωρίς ΣΔτ2 και Lp(a) <30 mg/dL (n=157). Δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά 
για τη σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες (ΟR: 0,63, 95% CI: 0,20- 1,97, για τους 
ασθενείς με ΣΔτ2 και Lp(a) <30 mg/dL, n=9, ΟR: 1,33, 95% CI: 0,84- 2,10, για τους 
ασθενείς χωρίς ΣΔτ2 αλλά Lp(a) ≥30 mg/dL, n=98). Μεταξύ των ασθενών με ΣΔτ2, 
η αυξημένη Lp(a) τετραπλασίασε τον κίνδυνο ΚΑΝ (ΟR: 4,77, 95% CI: 1,23- 18,50).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αυξημένα επίπεδα Lp(a) συσχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο 
ΚΑΝ σε ασθενείς με ΣΔτ2.
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ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 
2 ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗ-
ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Μαρία-Άννα Κουρσιούνη1, Φωτεινή Αναγνωστοπούλου2, Σταυρούλα Θεμελή3, 
Ελένη Σταματοπούλου4, Χ. Αναγνωστόπουλος5

1Οφθαλμολογική Κλινική, ΓΝ-ΚΥ Λήμνου, 2Ιατρική Σχολή Σόφιας, 4Νοσηλευτικό Τμή-
μα, ΓΝ Αττικής ΚΑΤ, 3,5ΚΥ Βασιλικής Λευκάδος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια αποτελεί τη βασική επιπλοκή του 
σακχαρώδους διαβήτη στους οφθαλμούς και την πρώτη αιτία τύφλωσης του εργαζο-
μένου πληθυσμού στον Δυτικό Κόσμο. Μέχρι σήμερα αρκετές μελέτες έχουν αναδείξει 
σημαντική διαφοροποίηση στο εντερικό μικροβίωμα των ασθενών με σακχαρώδη 
διαβήτη σε σχέση με αυτό του υγιούς πληθυσμού.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η εύρεση πιθανούς συσχέτισης μεταξύ 
δυσβίωσης εντερικού μικροβιώματος και διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Ανασκόπηση με αναφορά σε άρθρα διεθνούς βιβλιογραφίας και 
όρους όπως «diabetic retinopathy and dysbiosis».
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, αρκετά γένη βακτηρίων του 
ανθρώπινου εντερικού μικροβιώματος βρέθηκαν σημαντικώς μειωμένα ή αυξημένα σε 
άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και συνοδό διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια 
σε σχέση με αντίστοιχα άτομα χωρίς όμως διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Στη 
μελέτη τους οι Taraprasad Das et al., υποστηρίζουν πως η διαταραγμένη ισορροπία 
μεταξύ προ- και αντιφλεγμονώδους εντερικού μικροβιώματος και η παρουσία πα-
θογόνων μικροοργανισμών πιθανώς επηρεάζουν το status της διαβητικής αμφιβλη-
στροειδοπάθειας. Ένας άλλος παράγοντας που, σύμφωνα με τους Xinran και Qin 
Haidong Zou, πιθανώς επηρεάζει το status της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας 
είναι οι λιποπολυσακχαρίτες, επίσης γνωστοί και ως ενδοτοξίνες. Αρκετές μελέτες 
συσχέτισαν τα υψηλά επίπεδα λιποπολυσακχαριτών στον ορό με την εξέλιξη των 
μικροαγγειακών επιπλοκών στον σακχαρώδη διαβήτη. Επιπλέον, σε άλλη μελέτη 
επαναλαμβανόμενες ενδοπεριτοναϊκές ενέσεις χαμηλών δόσεων λιποπολυσακχαριτών 
σε υγιή ποντίκια οδήγησαν σε αύξηση παθολογικών εκδηλώσεων που μιμούνται τη 
διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Όλη αυτή η έρευνα σχετικά με τη δυσβίωση και τη διαβητική αμφι-
βληστροειδοπάθεια έχει ανοίξει νέους ορίζοντες στη θεραπεία της διαβητικής αμφι-
βληστροειδοπάθειας, αφού πλέον όλο και περισσότεροι ερευνητές στρέφονται στην 
αναζήτηση θεραπειών εναντίον της δυσβίωσης του εντερικού μικροβιώματος και των 
λιποπολυσακχαριτών.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΛΙΠΟΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

Μαρία Καζά1, Ελπίδα Βλαχοπαπαδοπούλου2, Χ. Τσεντίδης3, Ικμπουλέ Σάκου1, 
Σ. Καρανάσιος1, Γ. Μαστοράκος4, Κυριακή-Αθηνά Καραβανάκη-Καρανάσιου1

1Μονάδα Διαβήτη και Μεταβολισμού, Β΄ Παιδιατρική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστρι-
ακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα, 2Τμήμα 
Ενδοκρινολογικό-Αύξησης και Ανάπτυξης, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», 
Αθήνα, 3Ενδοκρινολογικό Τμήμα Μεταβολισμού & Σακχαρώδους Διαβήτη, Γενικό Νο-
σοκομείο Νίκαιας - Πειραιάς «Άγιος Παντελεήμων», Αθήνα, 4Μονάδα Ενδοκρινολογί-
ας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο «Αρεταίειο», Αθήνα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οφέλη της άσκησης για τους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 
(ΣΔτ1) είναι η σωστή γλυκαιμική ρύθμιση, η μείωση των ημερησίων αναγκών ινσου-
λίνης, επιπλοκών και θνητότητας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η λεπτίνη και 
η αντιπονεκτίνη είναι λιποκυτταροκίνες του λιπώδους ιστού με σημαντικό ρόλο στην 
παθογένεια της παχυσαρκίας.
ΣΚΟΠΟΣ: Να προσδιοριστεί η επίδραση της φυσικής δραστηριότητας νεαρών ασθε-
νών με ΣΔτ1 στα επίπεδα λεπτίνης και αντιπονεκτίνης.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Ο πληθυσμός της συγχρονικής μας μελέτης ήταν 80 παιδιά με ΣΔτ1 (36 
(45%) αγόρια, μέση±SD ηλικία 14,8±3,4 έτη). Η διάρκεια της νόσου ήταν 5,8±4 έτη, 
μέση ετήσια HbA1c: 8,0±1,41. Έγινε καταγραφή του ύψους (ΥΣ), βάρους (ΒΣ), περί-
μετρου μέσης (ΠΜ) και υπολογίστηκε ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) και ο λόγος 
ΠΜ/ΥΣ. Αξιολογήθηκε ο βαθμός της φυσικής δραστηριότητας με σταθμισμένα στον 
ελληνικό πληθυσμό ερωτηματολόγια και βηματομετρητές. Προσδιορίστηκαν μετά από 
ολονύκτια νηστεία τα επίπεδα λεπτίνης, αντιπονεκτίνης, HDL-C, Lp(a).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους ασθενείς είκοσι (25%) παρουσίασαν αυξημένα επί-
πεδα σωματικής δραστηριότητας [≥75% εκατοστιαία θέση (εκ.θ), ομάδα σωματικά 
δραστήρια (ΔΣ)], 40 (50%) παρουσίασαν ενδιάμεση (25-75% εκ.θ), ενώ 20 παιδιά 
(25%) παρουσίασαν μειωμένα επίπεδα δραστηριότητας (≤25% εκ.θ). Στην ομάδα ΔΣ, 
η παρουσία της άσκησης συσχετίστηκε θετικά με τα επίπεδα HDL-C (beta=0,014, 
p=0,048) και αρνητικά με τα επίπεδα Lp(a) (beta=-0,004, p=0,035). Οι κύριοι ανε-
ξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες της λεπτίνης ήταν το φύλο, η ηλικία, το ΒΣ και o 
ΔΜΣ, ενώ κύριοι ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες της αντιπονεκτίνης ήταν η 
ηλικία και ο λόγος ΠΜ/ΥΣ. Σε μοντέλα πολλαπλής παλινδρόμησης η λεπτίνη συσχε-
τίστηκε αρνητικά με τη φυσική δραστηριότητα (beta=-0,43, p=0,015) και θετικά με την 
αντιπονεκτίνη (beta=0,46, p=0,038). Η αντιπονεκτίνη παρότι δεν συσχετίστηκε με τη 
φυσική δραστηριότητα (beta=-0,023, p=0,818) παρουσίασε αρνητική συσχέτιση με 
τη μυϊκή μάζα (beta=-0,0136, p=0,020).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης υποδεικνύουν ότι η σωματική 
δραστηριότητα έχει θετική επίδραση στην υγεία νεαρών ατόμων με ΣΔτ1 βελτιώνοντας 
τα επίπεδα της λεπτίνης και των λιπιδίων.
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Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, Β2-ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΦΛΕΓ-
ΜΟΝΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

Βάια Ράικου1, Σ. Γαβριήλ2, Κ. Μακρυλάκης3, Ν. Τεντολούρης3

1Νεφρολογικό Τμήμα, Doctors’ Hospital, Αθήνα, 2Τμήμα Βαριατρικής Χειρουργικής, 
Doctors’ Hospital, Aθήνα, 3Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου 
Αθηνών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Η υπεργλυκαιμία φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην 
παραγωγή των φλεγμονωδών κυτταροκινών. Η β2-μικροσφαιρίνη (beta2M) συσσω-
ρεύεται στην κυκλοφορία κυρίως στο τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΑ). 
Μελετήσαμε τη σχέση μεταξύ γλυκαιμικού ελέγχου καθορισμένου από τη γλυκόζη 
ορού και την αντίσταση στην ινσουλίνη, beta2M και δεικτών φλεγμονής σε ασθενείς 
σε μόνιμο πρόγραμμα χρόνιας νεφρικής υποκατάστασης με ή/και χωρίς σακχαρώδη 
διαβήτη.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν 96 ασθενείς στο τελικό στάδιο ΧΝΑ, 62 άνδρες 
και 34 γυναίκες. Οι μέθοδοι θεραπείας νεφρικής υποκατάστασης πού εφαρμόσθηκαν 
ήταν: κλασική αιμοκάθαρση (HD, n=34), αιμοδιαδιήθηση (HDF, n=42) και περιτοναϊκή 
κάθαρση (PD, n=20). H επάρκεια κάθαρσης καθορίσθηκε από τον Kt/V για την ουρία. 
Βeta2M και τα επίπεδα ινσουλίνης μετρήθηκαν με ραδιοανοσοδοκιμασία. hsCRP και 
TNF-α επίπεδα ορού μετρήθηκαν με ELISA. Η αντίσταση στην ινσουλίνη υπολογί-
σθηκε με τον δείκτη HOMA-IR. Eξετάσαμε τη σχέση της αυξημένης γλυκόζης ορού με 
φλεγμονώδεις παράγοντες και δημιουργήσαμε πολυπαραγοντικό μοντέλο με σκοπό 
να ερευνήσουμε εάν η γλυκόζη θα μπορούσε να είναι σημαντικός καθοριστής των 
επιπέδων της beta2M.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η γλυκόζη ορού συσχετίσθηκε θετικά με την beta2M και TNF-α 
(r=0,320, p=0,002 και r=0,215, p=0,03 αντίστοιχα). Παρατηρήσαμε σημαντική συσχέ-
τιση μεταξύ των ασθενών με υψηλότερη γλυκόζη και των ασθενών με μεγαλύτερες 
συγκεντρώσεις beta2M (x2=4,44, p=0,03). Το πολυπαραγοντικό μοντέλο έδειξε ότι η 
γλυκόζη δρα ως σημαντικός ανεξάρτητος καθοριστής της beta2M προσαρμόζοντας 
για την ηλικία, φύλο, μέθοδο νεφρικής υποκατάστασης και μεταβολική οξέωση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι αυξημένες συγκεντρώσεις γλυκόζης ορού συσχετίσθηκαν θετι-
κά με μεγαλύτερα επίπεδα beta2M και διέγερση της φλεγμονώδους διαδικασίας σε 
ασθενείς σε μόνιμο πρόγραμμα χρόνιας νεφρικής υποκατάστασης με ή/και χωρίς 
σακχαρώδη διαβήτη.
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Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΑΥΞΗΣΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ; ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ 
GOOGLE TRENDS

Ι. Ηλίας, Σ. Τόγιας, Ευαγγελία Βενάκη, Ευτυχία Κούκκου

Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη & Μεταβολισμού, Νοσοκομείο «Ε. Βενιζέλου», Αθήνα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι υπήρξε σημαντική αύξηση παγκοσμίως 
του ενδιαφέροντος στο διαδίκτυο περί του διαβήτη κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
σε σύγκριση με το έτος πριν ξεκινήσει η πανδημία. Αυτό το εύρημα είναι παρόμοιο με 
τα αποτελέσματα άλλων μελετών που έδειξαν αύξηση του παγκόσμιου διαδικτυακού 
ενδιαφέροντος/αναζητήσεων συμπεριφορών υγείας κατά την πανδημία COVID-19.
ΣΚΟΠΟΣ: Η εκτίμηση των αναζητήσεων στο διαδίκτυο περί του διαβήτη πριν και κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας στην Ελλάδα έναντι του υπόλοιπου κόσμου.
ΥΛΙΚΟ/ΜΕΘΟΔΟΣ: Συγκεντρώθηκαν σε μορφή μηνιαίας χρονοσειράς οι αναζητή-
σεις στο διαδίκτυο (ως relative search volumes, RSV) για “diabetes”, «διαβήτης», 
“blood glucose”, “blood sugar”, «γλυκόζη αίματος», «σάκχαρο αίματος» & «ζάχαρο 
αίματος» καθώς και “COVID-19” από την Ελλάδα και τον κόσμο για τα έτη 2016-2021, 
μέσω του Google Trends. Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν 
η ανάλυση αυτοσυσχέτισης (autocorrelation, ACF) και διασταυρούμενης συσχέτισης 
(cross-correlation, CCF) και ανάλυση διακύμανσης (analysis of variance, ANOVA), 
με το στατιστικό λογισμικό R 4,1.3.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι αναζητήσεις παγκοσμίως για τον διαβήτη είχαν αυξητική τάση 
από το 2016 έως και το τέλος του 2021, ενώ στην Ελλάδα είχαν πτωτική πορεία. Οι 
αναζητήσεις περί σακχάρου, γλυκόζης κλπ είχαν αυξητική πορεία τόσο παγκόσμια 
όσο και στην Ελλάδα, όμως οι αναζητήσεις παγκοσμίως, σε αντίθεση με την Ελλάδα, 
είχαν και περιοδικότητα, με κορυφώσεις Οκτώβριο/ Νοέμβριο. Τους μήνες αυστηρού 
lockdown στην Ελλάδα οι αναζητήσεις για διαβήτη ήταν λιγότερες συγκριτικά με τον 
λοιπό χρόνο, ενώ ήταν, αντίθετα υψηλότερες αυτές περί σακχάρου, γλυκόζης κλπ. 
Τόσο παγκοσμίως, όσο και στην Ελλάδα, η CCF μεταξύ αναζητήσεων περί διαβήτη, 
σακχάρου κλπ έναντι αυτών για COVID-19 ήταν κυρίως αρνητική.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Η πανδημία έπαιξε κάποιο αρνητικό ρόλο στο ενδιαφέρον του κοινού 
για τον διαβήτη. Η Ελλάδα παρουσιάζει μια δυσερμήνευτη ιδιομορφία στο διαδικτυακό 
ενδιαφέρον του κοινού, με αποσύνδεση της έννοιας του διαβήτη από αυτής του σακχά-
ρου, εύρημα που ίσως υποδεικνύει την ανάγκη για περισσότερη σχετική ενημέρωση.
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ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 1: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Κωνσταντίνα Αρσενίου

Νοσηλεύτρια Χειρουργείου, Επισκέπτρια Υγείας ΠΕ, MSc, ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 είναι μια χρόνια νόσος που απαιτεί 
συνεχή εκπαίδευση του ασθενούς, για την πρόληψη των μικροαγγειακών και μακρο-
αγγειακών επιπλοκών.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί η σχέση του σχολικού 
νοσηλευτή με τους μαθητές που χρήζουν υποστήριξη λόγω σακχαρώδους διαβήτη 
τύπου 1.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Διενεργήθηκε αναζήτηση, με λέξεις κλειδιά όπως, diabe-
tes mellitus I, students, insulin, education, school nurse, σε ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδομένων (Pubmed, Google Scholar), ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών που 
εκπονήθηκαν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενώ τέθηκε χρονολογικός περιορισμός 
πενταετίας, ώστε να συμπεριληφθούν οι πιο πρόσφατες έρευνες. Από το σύνολο των 
μελετών, συμπεριλήφθηκαν όσες σχετίζονταν άμεσα με το υπό διερεύνηση θέμα, ενώ 
αποκλείστηκαν άρθρα που δεν σχετίζονταν με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και δεν 
ήταν γραμμένα στην Αγγλική γλώσσα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι επιπλοκές στο καρδιαγγειακό, νεφρικό, νευρικό και οπτικό 
σύστημα είναι σημαντικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας σε ασθενείς με διαβήτη 
τύπου 1. Η νοσηλευτική εκπαίδευση, σχετικά με την ινσουλινοθεραπεία, τη διατρο-
φή, την τακτική άσκηση, τον αυτοέλεγχο του σακχάρου αίματος, παρέχει προστασία 
από την ανάπτυξη των επιπλοκών. Η εκπαιδευτική παρέμβαση στο σχολείο είναι μια 
αποτελεσματική διαδικασία για τη βελτίωση και την αύξηση της γνώσης σχετικά με 
το διαβήτη τύπου 1.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι μαθητές με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 χρειάζονται συνεχή 
εκπαίδευση και ενημέρωση. Ο σχολικός νοσηλευτής διαδραματίζει πολύ σημαντικό 
ρόλο στην εκπαίδευση, στην ενημέρωση και στη λήψη απαραίτητων μέτρων. Διαμέσου 
της παρέμβασης στο σχολείο, οι μαθητές που χρήζουν υποστήριξη, θα αποκτήσουν 
τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, με απώτερο σκοπό τη μείωση της συχνότητας 
εμφάνισης των επιπλοκών.
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ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 2 - ΠΡΟΛΗΨΗ

Κωνσταντίνα Αρσενίου

Νοσηλεύτρια Χειρουργείου, Επισκέπτρια Υγείας ΠΕ, MSc, ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (ΣΔτ2) είναι μια σύνθετη, πολυπαρα-
γοντική, παγκόσμια μεταβολική νόσος που επηρεάζει την ποιότητα και τον τρόπο ζωής 
των προσβεβλημένων και μπορεί να οδηγήσει σε έντονη μείωση του προσδόκιμου 
ζωής σε αυτόν τον πληθυσμό. Συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού που πάσχει 
από ΣΔτ2 πεθαίνει από καρδιαγγειακές επιπλοκές.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί ο σακχαρώδης δια-
βήτης τύπου 2 ως ασθένεια και να αναζητηθούν οι τρόποι πρόληψής του.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Διενεργήθηκε αναζήτηση, με λέξεις κλειδιά όπως, diabe-
tes mellitus ΙΙ, Prevention, Type 2 diabetes, Intervention, σε ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδομένων (Pubmed, Google Scholar), ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών που 
εκπονήθηκαν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενώ τέθηκε χρονολογικός περιορισμός 
πενταετίας, ώστε να συμπεριληφθούν οι πιο πρόσφατες έρευνες. Από το σύνολο των 
μελετών, συμπεριλήφθηκαν όσες σχετίζονταν άμεσα με το υπό διερεύνηση θέμα, ενώ 
αποκλείστηκαν άρθρα που δεν σχετίζονταν με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και δεν 
ήταν γραμμένα στην αγγλική γλώσσα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Εφόσον είναι γνωστοί αρκετοί από τους τροποποιήσιμους 
παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη του ΣΔτ2, έχει δοκιμαστεί μια σειρά από 
προγράμματα πρόληψης. Τα προγράμματα αυτά, που εφαρμόζονται με τη μορφή 
μελετών, βασίζονται στην τροποποίηση της συμπεριφοράς, στη χρήση φαρμάκων 
και στη χειρουργική θεραπεία.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν αποτελεσματικές στρατηγικές 
για τη μείωση του αντίκτυπου του ΣΔτ2 σε βάθος χρόνου. Γι’ αυτό, υπάρχει επείγουσα 
ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή όσον αφορά τις στρατηγικές πρόληψης, ειδικά για 
πληθυσμούς που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν τη νόσο. Μελέτες 
που έχουν διεξαχθεί σε όλο τον κόσμο έχουν επιβεβαιώσει την αποτελεσματικότητα 
της χρήσης στρατηγικών συμπεριφοράς και ακόμη και της χρήσης φαρμακολογικών 
παραγόντων για την πρόληψη του ΣΔτ2.
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ORAL)ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTER) P11

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΝΑΓΛΙΠΤΙΝΗΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Β12 ΣΕ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Ζ. Κοντονίνας1, Ελένη Καρλάφτη1, Χ. Σαββόπουλος1, Γεωργία Καϊάφα1, 
Ι. Στεργίου2, Ευαγγελία Κοτζακιουλάφη1, Παρθένα Γιαννουλάκη1, Τ. Διδάγγελος1

1Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΠΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 2Παθολο-
γική Κλινική ΓΝ «Γ. Γεννηματάς», Θεσσαλονίκη

ΣΚΟΠΟΣ: Η μελέτη της επίδρασης της λιναγλιπτίνης στα επίπεδα της βιταμίνης Β12, 
σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2). Επίσης, η μελέτη διερευνά δευ-
τερευόντως την αποτελεσματικότητα της λιναγλιπτίνης στη διαχείριση της γλυκαιμίας, 
καθώς και την επιρροή της στην αρτηριακή πίεση, το σωματικό βάρος, τον δείκτη 
μάζας σώματος (BMI), την περιφέρεια μέσης (WC) και τον υπολογιζόμενο ρυθμό 
σπειραματικής διήθησης (eGFR) των παραπάνω ασθενών.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Στη μελέτη εντάχθηκαν 46 ασθενείς με ΣΔτ2, οι οποίοι 
έλαβαν λιναγλιπτίνη 5 mg μία φορά ημερησίως (23 άτομα) ή οποιαδήποτε άλλη 
αντιδιαβητική αγωγή (23 άτομα), επιπρόσθετα στην ήδη υφιστάμενη αντιδιαβητική 
θεραπεία. Ασθενείς που έπαιρναν μετφορμίνη στην ένταξη, συνέχισαν με αυτή, είτε 
έλαβαν λιναγλιπτίνη, είτε όχι. Οι παραπάνω παράμετροι προσδιορίστηκαν κατά την 
ένταξη στη μελέτη και τρεις μήνες αργότερα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς της λιναγλιπτίνης (10 άνδρες/13 γυναίκες, μέση ηλι-
κία 68,3 έτη) παρουσίασαν σημαντική αύξηση των επιπέδων της βιταμίνης Β12 (από 
289,3±109,2 σε 346,5±124,9 pg/mL, p=0,011). Αντίθετα, οι ασθενείς χωρίς λιναγλιπτίνη 
(11 άνδρες/12 γυναίκες, μέση ηλικία 67,4 έτη), παρουσίασαν σημαντική μείωση των 
επιπέδων της βιταμίνης Β12 (από 377,9±112,5 σε 310,9±90,5 pg/mL, p=0,003). Η 
λιναγλιπτίνη μείωσε σημαντικά τη HbA1c (p=0,013), τη γλυκόζη νηστείας (p=0,009), 
το σωματικό βάρος (p=0,010) και τον BMI (p=0,026). Οι ασθενείς, που δεν έλαβαν 
λιναγλιπτίνη, είχαν σημαντική άνοδο του eGFR (p=0,012). Τονίζεται, ότι η διαφορά 
της μεταβολής των επιπέδων της βιταμίνης Β12 ήταν στατιστικά σημαντική (p <0,001) 
και υπέρ της ομάδας της λιναγλιπτίνης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η λιναγλιπτίνη προκαλεί αύξηση των επιπέδων της βιταμίνης Β12 
σε ασθενείς με ΣΔτ2. Χρειάζονται μελλοντικές μελέτες, για την ανάδειξη του φαρμάκου, 
ως θεραπείας υποκατάστασης σε έλλειψη βιταμίνης Β12, πέραν της υπογλυκαιμικής 
δράσης και ιδιαίτερα σε διαβητικούς ασθενείς που λαμβάνουν μετφορμίνη. Επίσης, 
προτείνεται ο σχεδιασμός μελετών για τη διερεύνηση της δράσης της λιναγλιπτίνης 
στη διαβητική νευροπάθεια.
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ORAL)ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTER) P12

Η ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (ΓΑΣΤΡΙΚΟ BYPASS-SADI) ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΤΟΥ ΣΔ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΒΜΙ (25-30 kg/m2)

Ι. Τερζής1,2, Α. Lothpy2, J. Hamdan2, Α. Κυρίτσης2, Ν. Στάμος1

1Α΄ Χειρουργική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, 2Metabolic and Bariatric Cen-
ter-King Salman Specialist Hospital-Saudi Arabia

ΣΚΟΠΟΣ: H Μεταβολική Χειρουργική κερδίζει συνεχώς έδαφος στη θεραπεία του 
ΣΔ τύπου 2. Μέσα από αυτή τη μελέτη επιχειρούμε να αξιολογήσουμε την επίδραση 
του Γαστρικού Bypass - SADI σε 66 μη παχύσαρκους ασθενείς με ΣΔτ2, σε follow 
up 12 ετών.
ΜΕΘΟΔΟΣ: 66 ασθενείς υπεβλήθησαν σε λαπαροσκοπικό γαστρικό Bypass (50) 
SADI (16) την περίοδο 1/2010-12/21. Τα κριτήρια για την επιλογή των ασθενών αφο-
ρούσαν χρόνο διάγνωσης και θεραπεία του ΣΔ, το BMI, τις τιμές του C-πεπτιδίου και 
της HbA1c. Το follow up των ασθενών περιελάμβανε μέτρηση BMI, HbA1c, της γλυ-
κόζης και άλλων παραμέτρων σε 1, 3, 6, 12 μήνες μετεγχειρητικά και στη συνέχεια 
κάθε 6 μήνες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στον 1ο χρόνο μτχ παρατηρήθηκε μέση μείωση του BMI κατά 
10,05%. Η μέση τιμή της HbA1c προεγχειρητικά ήταν 8,98%. Από τον 1ο μήνα, 11 
ασθενείς (68%) είχαν φυσιολογικές τιμές HbA1c και στον 1 χρόνο 88,5%. Τα αποτελέ-
σματα σε βάθος 12 ετών δείχνουν ότι η μεταβολική χειρουργική έχει το δικό της χώρο 
στην αντιμετώπιση του ΣΔ και των μεταβολικών νόσων.
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ΠΡΩΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΣΕ ΕΦΗΒΟ ΜΕ ΔΙΑ-
ΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ ΠΥΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19

Σταματία Σαμαρά, Π. Καραμίχαλος, Μαρία Σαριδάκη, Ειρήνη Ηλιάδη

Μονάδα Λοιμώξεων - COVID-19, ΓΝΑ «Λαϊκό»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ: Η διαβητική κετοξέωση (ΔΚΟ) αποτελεί μια επείγουσα κα-
τάσταση υπεργλυκαιμίας σε ασθενείς με προϋπάρχοντα σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) ή 
πρωτοδιάγνωση αυτού. Μελέτες από τη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρουν αυξημένο 
επιπολασμό της ΔΚΟ σε ασθενείς με ΣΔ και λοίμωξη COVID-19. Σκοπός της εργασίας 
είναι η παρουσίαση περιστατικού πρωτοδιάγνωσης ΣΔ τύπου 1 σε άρρενα ασθενή 
εφηβικής ηλικίας με ΔΚΟ πυροδοτούμενη από ολιγοσυμπτωματική λοίμωξη COVID-19.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Νεαρός ασθενής 16 ετών με ελεύθερο ατομικό ιστορικό 
προσεκομίσθη στο ΤΕΠ λόγω πολλαπλών επεισοδίων εμέτων από ωρών. Ο ασθενής 
είχε διαγνωσθεί με λοίμωξη COVID-19 προ διημέρου με θετική PCR για SARS-CoV-2 
σε ρινοφαρυγγικό επίχρισμα, ενώ εμφάνιζε ήπια συμπτωματολογία με δεκατική πυ-
ρετική κίνηση από τριημέρου. Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε διαταραχή του 
επιπέδου συνείδησης (υπνηλία, Κλίμακα Κώματος Γλασκώβης 12/15), ταχύπνοια 
με απόπνοια οξόνης και ταχυκαρδία. Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε 
υπεργλυκαιμία (γλυκόζη ορού 727 mg/dL), μεταβολική οξέωση (pH 6,84, HCO3 3,9 
mmol/L) και παρουσία οξόνης στα ούρα (οξόνη 150 mg/dL).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο ασθενής ετέθη σε ενδοφλέβια ενυδάτωση, διόρθωση υπεργλυ-
καιμίας με ενδοφλέβια ινσουλίνη και διόρθωση ηλεκτρολυτών. Η κλινική και εργαστηρι-
ακή εικόνα του βελτιώθηκαν άμεσα και επετεύχθη λύση της κετοξέωσης εντός 36 ωρών 
από την εισαγωγή στο νοσοκομείο. Κατόπιν της βελτίωσης του επιπέδου συνείδησης, 
και έπειτα από λεπτομερέστερη λήψη του ιστορικού, ο ασθενής ανέφερε επιπλέον 
συμπτώματα πολυουρίας και πολυδιψίας προσφάτου ενάρξεως. Ο έλεγχος της γλυ-
κοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης ανέδειξε μακροχρόνια υπεργλυκαιμία (HbA1c=12,5%), 
ενώ ο έλεγχος αυτοαντισωμάτων για ΣΔτ1 απέβη θετικός (anti-GAD=43,7 U/mL, an-
ti-IA2=1,8 U/mL). Η τιμή C-πεπτιδίου ορού ήταν χαμηλότερη του φυσιολογικού (0,36 
ng/mL), συμβατή με μειωμένη παραγωγή ενδογενούς ινσουλίνης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Είναι επιβεβλημένη η αυξημένη εγρήγορση για την έγκαιρη ανί-
χνευση επεισοδίων υπεργλυκαιμίας ή ΔΚΟ στο πλαίσιο της λοίμωξη COVID-19, ακόμη 
και όταν αυτή εκδηλώνεται με ήπια συμπτωματολογία, καθώς φαίνεται ότι ασθενείς 
με σοβαρή υπεργλυκαιμία ή ΔΚΟ και ταυτόχρονη λοίμωξη COVID-19 εμφανίζουν 
αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές και θνητότητα σε σύγκριση με αντίστοιχους 
ασθενείς χωρίς λοίμωξη COVID-19.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑ-
ΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ 
ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟ-
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Αθανασία Παπαζαφειροπούλου1, Φιρούζα Κουρτίδου1, Γ. Αθανασάκης1, 
Άννα Μωυσίδη1, Μαρία Βαρβέρη1, Π. Ψαραύτης1, Γ. Μπαράκος1, 
Χριστίνα Τσατσάκη1, Ν. Τεντολούρης2, Σ. Αντωνόπουλος1

1Α΄ Παθολογικό Τμήμα & Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΠ «Τζάνειο», Πειραιάς, 2Α΄ Προ-
παιδευτική Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ 
«Λαϊκό»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΣΚΟΠΟΣ: Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 (ΣΔτ1) είναι μια χρόνια 
πάθηση που απαιτεί περίπλοκους χειρισμούς (μετρήσεις γλυκόζης, πολλαπλές ενέσεις 
ινσουλίνης) με σημαντική επίδραση στην ποιότητα ζωή των ατόμων. Σκοπός της πα-
ρούσας μελέτης είναι η μελέτη της ποιότητας ζωής μεταξύ ατόμων με αντλία συνεχούς 
έγχυσης ινσουλίνης και ατόμων σε εντατικοποιημένο σχήμα ινσουλινοθεραπείας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμμετείχαν 95 άτομα (40 άνδρες / 55 γυναίκες, 
μέσης ηλικίας: 47±13,9 έτη) με ΒΜΙ 27,1±5,9 kg/m2, διάρκεια διαβήτη 24,3±11,1 έτη 
και HbA1c 7,7±1,5%. Ποσοστό της τάξης του 57,9% βρισκόταν σε αγωγή με συνδυ-
ασμό βασικής και γευματικής ινσουλίνης και 42,1% σε αγωγή με αντλία ινσουλίνη. Η 
εκτίμηση της ποιότητας ζωής έγινε με το ερωτηματολόγιο EuroQol.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ποσοστό της τάξης του 42,1% είχε αρτηριακή υπέρταση, 61,1% 
δυσλιπιδαιμία, 7,4% στεφανιαία νόσο, 31,6% αμφιβληστροειδοπάθεια, 8,4% χρόνια 
νεφρική ανεπάρκεια και 17,9% περιφερική νευροπάθεια. Ποσοστό της τάξης του 
56,8% χρησιμοποιούσε τη συνεχή καταγραφή για την παρακολούθηση των τιμών 
της γλυκόζης αίματος. Με βάση την κλίμακα EuroQol τα άτομα σε εντατικοποιημένο 
σχήμα ινσουλινοθεραπείας παρουσίαζαν υψηλότερη βαθμολογία στην παράμετρο 
πόνος σε σχέση με τα άτομα με αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης (Ρ=0,05). 
Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις υπόλοιπες παραμέτρους 
(κινητικότητα, αυτοεξυπηρέτηση, συνηθισμένες δραστηριότητες και άγχος) όπως 
και ανάμεσα στις δύο ομάδες σε σχέση με τη χρήση συνεχούς καταγραφής ή όχι. Η 
ανάλυση πολλαπλής γραμμικής εξάρτησης στο σύνολο του πληθυσμού της μελέτης 
έδειξε ότι οι μεταβλητές που σχετίζονταν με την κλίμακα EuroQol ήταν η διάρκεια του 
διαβήτη (beta=−0,22, P=0,02), η δυσλιπιδαιμία (beta=−0,29, P=0,003), και οι μονάδες 
ινσουλίνης (beta=−0,22, P=0,02).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Με βάση την κλίμακα EuroQol τα άτομα σε εντατικοποιημένο 
σχήμα ινσουλινοθεραπείας παρουσίαζαν υψηλότερη βαθμολογία στην παράμετρο 
πόνος σε σχέση με τα άτομα με αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΜΕ-
ΤΑΞΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ 
ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙ-
ΗΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Αθανασία Παπαζαφειροπούλου1, Φιρούζα Κουρτίδου1, Γ. Αθανασάκης1, Άννα Μωυσίδη1, 
Μαρία Βαρβέρη1, Π. Ψαραύτης1, Γ. Μπαράκος1, Χριστίνα Τσατσάκη1, Ν. Τεντολούρης2, 
Σ. Αντωνόπουλος1

1Α΄ Παθολογικό Τμήμα & Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΠ «Τζάνειο», Πειραιάς, 2Α΄ Προπαιδευ-
τική Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ «Λαϊκό»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 (ΣΔτ1) είναι μια χρόνια 
πάθηση που απαιτεί περίπλοκους χειρισμούς (μετρήσεις γλυκόζης, πολλαπλές ενέ-
σεις ινσουλίνης) με σημαντική επίδραση στην ποιότητα ζωή των ατόμων. Σκοπός της 
παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της συναισθηματικής επιβάρυνσης που σχετίζεται 
με τον διαβήτη μεταξύ ατόμων με αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης και ατόμων 
σε εντατικοποιημένο σχήμα ινσουλινοθεραπείας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμμετείχαν 95 άτομα (40 άνδρες / 55 γυναίκες, 
μέσης ηλικίας: 47±13,9 έτη) με δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) 27,1±5,9 kg/m2, διάρκεια 
διαβήτη 24,3±11,1 έτη και HbA1c 7,7±1,5%. 42,1% είχε αρτηριακή υπέρταση, 61,1% 
δυσλιπιδαιμία, 7,4% στεφανιαία νόσο (ΣΝ), 31,6% αμφιβληστροειδοπάθεια, 8,4% 
χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) και 17,9% περιφερική νευροπάθεια. Ποσοστό της τάξης 
του 57,9% βρισκόταν σε αγωγή με συνδυασμό βασικής και γευματικής ινσουλίνης 
και 42,1% σε αγωγή με αντλία ινσουλίνη, και το 56,8% χρησιμοποιούσε τη συνεχή 
καταγραφή για την παρακολούθηση των τιμών της γλυκόζης αίματος. Η εκτίμηση της 
συναισθηματικής επιβάρυνσης που σχετίζεται με τον διαβήτη έγινε με την κλίμακα 
Problem Areas in Diabetes Scale (PAID).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Για την ανάλυση των δεδομένων που αφορούν την κλίμακα PAID 
έγινε μετατροπή της σε δίτιμη μεταβλητή χρησιμοποιώντας το όριο των 40 όπως ανα-
φέρεται στη βιβλιογραφία. Στα άτομα με αντλία ινσουλίνης ποσοστό της τάξης του 30% 
συγκέντρωνε συνολική βαθμολογία στην κλίμακα PAID ≥40. Το αντίστοιχο ποσοστό στα 
άτομα σε εντατικοποιημένο σχήμα ινσουλινοθεραπείας ήταν 45,5% (Ρ=0,09). Η λογα-
ριθμική ανάλυση παλινδρόμησης στο σύνολο του πληθυσμού της μελέτης έδειξε ότι οι 
μεταβλητές που σχετίζονταν με την κλίμακα PAID ήταν ο ΔΜΣ (σχετικός κίνδυνος: 1,12, 
95% διάστημα εμπιστοσύνης: 1,01-1,21), η διάρκεια του διαβήτη (σχετικός κίνδυνος: 
1,08, 95% διάστημα εμπιστοσύνης: 1,02-1,14), η HbA1c (σχετικός κίνδυνος: 1,50, 95% 
διάστημα εμπιστοσύνης: 0,96-2,34), η παρουσία στεφανιαίας νόσου (σχετικός κίνδυ-
νος: 0,04, 95% διάστημα εμπιστοσύνης: 0,01-0,73), η χρόνια νεφρική νόσος (σχετικός 
κίνδυνος: 4,96, 95% διάστημα εμπιστοσύνης: 0,74-3,87), η χρήση αντλίας ινσουλίνης 
(σχετικός κίνδυνος: 0,14, 95% διάστημα εμπιστοσύνης: 0,04-0,56), η συνεχής καταγραφή 
(σχετικός κίνδυνος: 4,13, 95% διάστημα εμπιστοσύνης: 1,21-5,41) και τα υπογλυκαιμικά 
επεισόδια (σχετικός κίνδυνος: 1,01, 95% διάστημα εμπιστοσύνης: 1,01-1,02).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας έδειξαν ότι τα άτομα 
με αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης είχαν λιγότερη συναισθηματική επιβάρυνση 
που σχετίζεται με τον διαβήτη σε σύγκριση με τα άτομα σε εντατικοποιημένο σχήμα 
ινσουλινοθεραπείας.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥ-
ΛΙΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑ 
ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Αθανασία Παπαζαφειροπούλου1, Φιρούζα Κουρτίδου1, Γ. Αθανασάκης1, 
Άννα Μωυσίδη1, Μαρία Βαρβέρη1, Π. Ψαραύτης1, Γ. Μπαράκος1, 
Χριστίνα Τσατσάκη1, Ν. Τεντολούρης2, Σ. Αντωνόπουλος1

1Α΄ Παθολογικό Τμήμα & Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΠ «Τζάνειο», Πειραιάς, 2Α΄ Προ-
παιδευτική Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ 
«Λαϊκό»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 (ΣΔτ1) είναι μια χρόνια 
πάθηση που απαιτεί περίπλοκους χειρισμούς (μετρήσεις γλυκόζης, πολλαπλές ενέ-
σεις ινσουλίνης) με σημαντική επίδραση στην ποιότητα ζωή των ατόμων. Σκοπός της 
παρούσας μελέτης είναι η μελέτη της ικανοποίησης από τη θεραπεία μεταξύ ατόμων 
με αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης και ατόμων σε εντατικοποιημένο σχήμα 
ινσουλινοθεραπείας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμμετείχαν 95 άτομα (40 άνδρες / 55 γυναίκες, 
μέσης ηλικίας: 47±13,9 έτη) με ΒΜΙ 27,1±5,9 kg/m2, διάρκεια διαβήτη 24,3±11,1 έτη 
και HbA1c 7,7±1,5%. Ποσοστό της τάξης του 57,9% βρισκόταν σε αγωγή με συνδυ-
ασμό βασικής και γευματικής ινσουλίνης και 42,1% σε αγωγή με αντλία ινσουλίνη. Η 
εκτίμηση της ικανοποίησης από τη θεραπεία του διαβήτη έγινε με το ερωτηματολόγιο 
Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire (DTSQ).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ποσοστό της τάξης του 42,1% είχε αρτηριακή υπέρταση, 61,1% 
δυσλιπιδαιμία, 7,4% στεφανιαία νόσο, 31,6% αμφιβληστροειδοπάθεια, 8,4% χρόνια 
νεφρική ανεπάρκεια και 17,9% περιφερική νευροπάθεια. Ποσοστό της τάξης του 
56,8% χρησιμοποιούσε τη συνεχή καταγραφή για την παρακολούθηση των τιμών της 
γλυκόζης αίματος. Τα άτομα σε εντατικοποιημένο σχήμα ινσουλινοθεραπείας είχαν 
χαμηλότερη διάμεση τιμή στην DTSQC F1 σε σύγκριση με τα άτομα σε αντλία ινσου-
λίνης [12 (-12, 18) έναντι 15 (2, 18), αντίστοιχα, Ρ=0,04]. Αντίθετα δεν παρατηρήθηκε 
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων της μελέτης για τις κατηγορίες 
DTSQC F2 και DTSQC F3. Η ανάλυση πολλαπλής γραμμικής εξάρτησης στο σύνολο 
του πληθυσμού της μελέτης έδειξε ότι οι μεταβλητές που σχετίζονταν με την DTSQC 
F1 ήταν το φύλο (beta=0,17, P=0,05), ο δείκτης μάζας σώματος (beta=0,16, P=0,06), 
η HbA1c (beta=-0,31, P=0,001), η στεφανιαία νόσος (beta=0,17, P=0,06), το ιστορικό 
αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (beta=-0,27, P=0,003), η παρουσία αλβουμινουρίας 
(beta=-0,25, P=0,005) και η συνεχής καταγραφή (beta=0,28 P=0,002).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας έδειξαν ότι τα άτομα 
με αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης είχαν μεγαλύτερη ικανοποίηση από το ακο-
λουθούμε σχήμα θεραπείας σε σύγκριση με τα άτομα σε εντατικοποιημένο σχήμα 
ινσουλινοθεραπείας.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ 
ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ 
ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕ-
ΡΑΠΕΙΑΣ

Αθανασία Παπαζαφειροπούλου1, Φιρούζα Κουρτίδου1, Γ. Αθανασάκης1, 
Άννα Μωυσίδη1, Μαρία Βαρβέρη1, Π. Ψαραύτης1, Γ. Μπαράκος1, 
Χριστίνα Τσατσάκη1, Ν. Τεντολούρης2, Σ. Αντωνόπουλος1

1Α΄ Παθολογικό Τμήμα & Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΠ «Τζάνειο», Πειραιάς, 2Α΄ Προ-
παιδευτική Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ 
«Λαϊκό»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 (ΣΔτ1) είναι μια χρόνια 
πάθηση που απαιτεί περίπλοκους χειρισμούς (μετρήσεις γλυκόζης, πολλαπλές ενέ-
σεις ινσουλίνης) με σημαντική επίδραση στην ποιότητα ζωή των ατόμων. Σκοπός 
της παρούσας μελέτης είναι η μελέτη του φόβου υπογλυκαιμίας μεταξύ ατόμων με 
αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης και ατόμων σε εντατικοποιημένο σχήμα ινσου-
λινοθεραπείας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμμετείχαν 95 άτομα (40 άνδρες/55 γυναίκες, 
μέσης ηλικίας: 47±13,9 έτη) με δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) 27,1±5,9 kg/m2, διάρκεια 
διαβήτη 24,3±11,1 έτη και HbA1c 7,7±1,5%. Ποσοστό της τάξης του 56,8% χρησιμοποι-
ούσε τη συνεχή καταγραφή για την παρακολούθηση των τιμών της γλυκόζης αίματος 
και το 42,1% ήταν σε αγωγή με αντλία ινσουλίνη. Η εκτίμηση του φόβου υπογλυκαιμίας 
έγινε με το ερωτηματολόγιο Hypoglycemia Fear Syrvey (HFS).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ποσοστό της τάξης του 42,1% είχε αρτηριακή υπέρταση, 61,1% 
δυσλιπιδαιμία, 7,4% στεφανιαία νόσο, 31,6% αμφιβληστροειδοπάθεια, 8,4% χρόνια 
νεφρική ανεπάρκεια και 17,9% περιφερική νευροπάθεια. Όσον αφορά την κλίμακα 
HFS, τα άτομα σε αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης συγκέντρωναν χαμηλότερη 
συνολική βαθμολογία έναντι εκείνων που ήταν σε εντατικοποιημένο σχήμα ινσουλι-
νοθεραπείας (18,35±6,09 έναντι 26,36±7,78, αντίστοιχα, Ρ=0,03). Δεν παρατηρήθηκε 
στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά την κλίμακα HFS μεταξύ των ατόμων σε 
συνεχή καταγραφή γλυκόζης και εκείνων σε αυτομέτρηση. Η ανάλυση πολλαπλής 
γραμμικής εξάρτησης στο σύνολο του πληθυσμού της μελέτης έδειξε ότι οι μεταβλη-
τές που σχετίζονταν με την κλίμακα HFS ήταν η διάρκεια του διαβήτη (beta=0,24, 
P=0,01), η δυσλιπιδαιμία (beta=-0,31, P=0,002), και οι συνολικές ημερήσιες μονάδες 
ινσουλίνης (beta=-0,31, P=0,001).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας έδειξαν ότι τα άτομα με 
αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης είχαν λιγότερο φόβο υπογλυκαιμίας σε σύγκριση 
με τα άτομα σε εντατικοποιημένο σχήμα ινσουλινοθεραπείας, όπως αυτός εκτιμήθηκε 
με την κλίμακα HFS, με τη διάρκεια του διαβήτη, τη δυσλιπιδαιμία και τις συνολικές ημε-
ρήσιες μονάδες ινσουλίνης να αποτελούν τους κυριότερους ρυθμιστικούς παράγοντες.
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

Αθανασία Παπαζαφειροπούλου, Γ. Αθανασάκης, Στυλιανή Παπαντωνίου, 
Άννα Μωυσίδη, Μαρία Βαρβέρη, Π. Ψαραύτης, Γ. Μπαράκος, Χριστίνα Τσατσάκη, 
Φιρούζα Κουρτίδου, Σ. Αντωνόπουλος

Α΄ Παθολογικό Τμήμα & Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΠ «Τζάνειο», Πειραιάς

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Οι πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν τη χρήση 
της συνεχούς καταγραφής γλυκόζης (ΣΚΓ) αφορούν αποκλειστικά άτομα με διαβήτη. 
Στα άτομα με προδιαβήτη τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα όσον αφορά την 
εκτίμηση των στόχων γλυκόζης με τη χρήση της ΣΚΓ είναι ελάχιστα. Σκοπός, συνεπώς, 
της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση των στόχων γλυκόζης με τη χρήση της ΣΚΓ 
σε άτομα με προδιαβήτη.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμμετείχαν 15 άτομα με προδιαβήτη (8 άνδρες, 
μέσης ηλικίας: 51,8±10,9 έτη) με δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ): 28,1±4,9 kg/m2, και 10 
άτομα χωρίς διαβήτη (5 άνδρες, μέσης ηλικίας: 45,2±10,3 έτη) με ΔΜΣ: 26,8±4,7 kg/
m2. Σε όλα τα άτομα της μελέτης η ΣΚΓ (διάρκειας 14 ημερών) πραγματοποιήθηκε με 
το σύστημα FreeStyle Libre της Abbott. Η διάγνωση του προδιαβήτη έγινε σύμφωνα 
με τα κριτήρια της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο χρόνος με τον αισθητήρα ενεργό δεν διέφερε ανάμεσα στις δύο 
ομάδες της μελέτης (86,4±11,67% στα άτομα με προδιαβήτη έναντι 89,8±9,7% στα 
άτομα χωρίς διαβήτη, Ρ=0,45). Αντίστοιχα, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 
διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες της μελέτης όσον αφορά τη μεταβλητότητα της 
γλυκόζης (16,9±4,25 στα άτομα με προδιαβήτη έναντι 15,8±2,5% στα άτομα χωρίς 
διαβήτη, Ρ=0,43). Στατικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε στο μέσο όρος γλυκόζης 
(94,5±9,1 mg/dL στα άτομα με προδιαβήτη έναντι 87,8±5,6 mg/dL στα άτομα χωρίς 
διαβήτη, Ρ=0,04), και στον δείκτη διαχείρισης γλυκόζης (5,6±0,2% στα άτομα με 
προδιαβήτη έναντι 5,4±0,1% στα άτομα χωρίς διαβήτη, Ρ=0,05). Δεν παρατηρήθηκε 
στατιστικά σημαντική διαφορά στον χρόνο με εύρος στόχου 70-180 mg/dL (94,9±8,4% 
στα άτομα με προδιαβήτη έναντι 93,6±7,4% στα άτομα χωρίς διαβήτη, Ρ=0,75) και 
στον χρόνο <70 mg/dL (4,9±1,5% στα άτομα με προδιαβήτη έναντι 6,3±1,4% στα 
άτομα χωρίς διαβήτη Ρ=0,68) ανάμεσα στις δύο ομάδες της μελέτης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα άτομα με προδιαβήτη αλλά και εκείνα χωρίς διαβήτη παρουσιά-
ζουν σημαντικό χρόνο σε επίπεδα γλυκόζης <70 mg/dL, εύρημα που ενδεχομένως θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην κλινική πρακτική. Όσον αφορά τους υπόλοιπους 
δείκτες της ΣΚΓ, στατικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε στον μέσο όρος γλυκόζης 
και στον δείκτης διαχείρισης γλυκόζης ανάμεσα στις δύο ομάδες της μελέτης.
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ORAL)ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTER) P19

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 10ΕΤΗ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΕ-
ΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΤΤΙΚΗ (2002-2012)

Χριστίνα Βάσσου1, Εκάβη Γεωργουσοπούλου2, Χριστίνα Χρυσοχόου3, 
Μαίρη Γιαννακούλια1, Χρίστος Πίτσαβος3, Mark Cropley4, 
Δημοσθένης Β. Παναγιωτάκος1,5

1Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 2Ιατρική 
Σχολή του Σύδνεϋ, Πανεπιστήμιο Notre Dame, Σύδνεϋ, Αυστραλία, 3Α΄ Καρδιολογική 
Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 4School of Psychology, University of 
Surrey, Guildford, UK, 5Faculty of Health, University of Canberra, Canberra, Australia

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Ψυχολογικές παράμετροι, όπως οι παράλογες πεποιθήσεις, 
οι οποίες αποτελούν πρόδρομο των ψυχικών διαταραχών, δεν έχουν διερευνηθεί 
αναφορικά με την επίδρασή τους σε μεταβολικές διαταραχές, και ειδικά το μεταβολικό 
σύνδρομο. Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η διερεύνηση του ρόλου των παράλογων 
πεποιθήσεων, αλλά και η διαμεσολάβηση συμπεριφορικών και βιολογικών παραγό-
ντων στη 10-ετή επίπτωση μεταβολικού συνδρόμου.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στο πλαίσιο της μελέτης ΑΤΤΙΚΗ (2002-2012), 591 ενήλικοι 
χωρίς ιστορικό ΚΑΝ και μεταβολικού συνδρόμου [303 άνδρες (41,5±10 έτη) και 288 
γυναίκες (37,5±11,5 έτη)] υποβλήθηκαν, μεταξύ άλλων, σε ψυχολογική αξιολόγηση, 
μέσω ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς για τις παράλογες πεποιθήσεις (Irrational 
Beliefs Inventory (IBI), εύρος 0-88, μεγαλύτερες τιμές, πιο παράλογες πεποιθήσεις). 
Η επίπτωση του μεταβολικού συνδρόμου βασίστηκε στα κριτήρια του NCEP ATP III 
(revised).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το μέσο σκορ IBI ήταν 52,4/88 (9,4) στους άνδρες και 52,6/88 (12) 
στις γυναίκες (p=0,89). Η 10-ετής επίπτωση του μεταβολικού συνδρόμου ήταν 50% 
στους άνδρες και 46,6% στις γυναίκες (p=0,45). Λογαριθμιστική παλινδρόμηση έδειξε 
ότι άτομα με παράλογες πεποιθήσεις είχαν 1,5 φορές (95%ΔΕ 1,06, 2,26) μεγαλύτερο 
κίνδυνο να αναπτύξουν μεταβολικό σύνδρομο στη 10ετία συγκριτικά με όσους είχαν 
χαμηλά επίπεδα παράλογων πεποιθήσεων. Συμπεριφορικοί παράγοντες, ωστόσο, 
δε φάνηκαν να διαδραματίζουν διαμεσολαβητικό ρόλο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Για πρώτη φορά οι παράλογες πεποιθήσεις μελετώνται αναφορικά 
με το μεταβολικό σύνδρομο, αξιώνοντας περαιτέρω διερεύνηση. Τα αποτελέσματα 
επισημαίνουν ότι τα άτομα με υψηλά επίπεδα παράλογων πεποιθήσεων ενδεχομέ-
νως αποτελούν μια ομάδα με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων μεταβολικών 
διαταραχών που απαρτίζουν το μεταβολικό σύνδρομο.
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ORAL)ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTER) P20

Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΟΓΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΓΧΟΣ, 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΤΟΝ 10ΕΤΗ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ: 
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΤΤΙΚΗ (2002-2012)

Χριστίνα Βάσσου1, Εκάβη Γεωργουσοπούλου2, Χριστίνα Χρυσοχόου3, 
Μαίρη Γιαννακούλια1, Χρίστος Πίτσαβος3, Mark Cropley4, 
Δημοσθένης Β. Παναγιωτάκος1,5

1Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 2Ιατρική 
Σχολή του Σύδνεϋ, Πανεπιστήμιο Notre Dame, Σύδνεϋ, Αυστραλία, 3Α΄ Καρδιολογική 
Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 4School of Psychology, University of 
Surrey, Guildford, UK, 5Faculty of Health, University of Canberra, Canberra, Australia

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Οι παράλογες πεποιθήσεις θεωρούνται εκλυτικοί παράγοντες 
τόσο ψυχοπαθολογικών καταστάσεων όσο και ανθυγιεινών συμπεριφορών, με κα-
ταστροφικά αποτελέσματα για τη μεταβολική υγεία. Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν 
να μελετηθεί, για πρώτη φορά, ο συνεργατικός ρόλος των παράλογων πεποιθήσεων 
με το άγχος και την κατάθλιψη, στην εμφάνιση μεταβολικού συνδρόμου.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στο πλαίσιο της μελέτης ΑΤΤΙΚΗ (2002-2012), 591 ενήλικοι 
χωρίς ιστορικό ΚΑΝ και μεταβολικού συνδρόμου [303 άνδρες (41,5±10 έτη) και 288 
γυναίκες (37,5±11,5 έτη)] υποβλήθηκαν, μεταξύ άλλων, σε ψυχολογική αξιολόγηση, 
μέσω ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς για τις παράλογες πεποιθήσεις (Irrational 
Beliefs Inventory (IBI), εύρος 0-88, μεγαλύτερες τιμές, πιο παράλογες πεποιθήσεις). 
Η επίπτωση του μεταβολικού συνδρόμου βασίστηκε στα κριτήρια του NCEP ATP III 
(revised).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το μέσο σκορ IBI ήταν 52,4/88 (9,4) στους άνδρες και 52,6/88 (12) 
στις γυναίκες (p=0,89). Το μέσο σκορ για το άγχος ήταν 39,5/80 (11) στους άνδρες 
και 42/80 (12) στις γυναίκες. Το μέσο σκορ για την κατάθλιψη ήταν 33/80 (6,5) στους 
άνδρες και 37/80 (8) στις γυναίκες. Η 10-ετής επίπτωση του μεταβολικού συνδρόμου 
ήταν 50% στους άνδρες και 46,6% στις γυναίκες (p=0,45). Λογαριθμιστική παλινδρό-
μηση έδειξε ότι άτομα με παράλογες πεποιθήσεις και άγχος είχαν 1,9 φορές (95%ΔΕ 
1,01, 3,80) μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν μεταβολικό σύνδρομο στη 10-ετία 
συγκριτικά με όσους είχαν χαμηλά επίπεδα παράλογων πεποιθήσεων και χαμηλά ή 
υψηλά επίπεδα άγχους. Από την άλλη πλευρά, ο συνδυαστικός ρόλος των παράλο-
γων πεποιθήσεων με την κατάθλιψη δε φάνηκε να επιδρά στον κίνδυνο εμφάνισης 
μεταβολικού συνδρόμου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Είναι η πρώτη φορά που μελετάται και αναδεικνύεται ο ρόλος των 
παράλογων πεποιθήσεων μαζί με το άγχος στη 10-ετή επίπτωση του μεταβολικού 
συνδρόμου. Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι, το εύρημα αυτό θα μπορούσε να συμβάλλει 
στο σχεδιασμό μελλοντικών προληπτικών και παρεμβατικών δράσεων.
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ORAL)ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTER) P21

Ο ΡΟΛΟΣ ΠΑΡΑΛΟΓΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΕΧΘΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΣΥ-
ΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ ΣΤΟΝ 10ΕΤΗ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑ-
ΘΗΣΕΩΝ: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΤΤΙΚΗ (2002-2012)

Χριστίνα Βάσσου1, Εκάβη Γεωργουσοπούλου2, Χριστίνα Χρυσοχόου3, 
Μαίρη Γιαννακούλια1, Χρίστος Πίτσαβος3, Mark Cropley4, 
Δημοσθένης Β. Παναγιωτάκος1,5

1Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 2Ιατρική 
Σχολή του Σύδνεϋ, Πανεπιστήμιο Notre Dame, Σύδνεϋ, Αυστραλία, 3Α Καρδιολογική 
Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 4School of Psychology, University of 
Surrey, Guildford, UK, 5Faculty of Health, University of Canberra, Canberra, Australia

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Στον πυρήνα της θεωρίας της Λογικό-Συναισθηματικής Θε-
ραπείας (REBT) στον χώρο της ψυχολογίας, βρίσκονται οι παράλογες πεποιθήσεις, 
άκαμπτες και δυσλειτουργικές ιδέες που επηρεάζουν αρνητικά τη συναισθηματική 
βίωση και έκφραση αλλά και τις συμπεριφορές υγείας. Η εχθρότητα, ως συναίσθημα 
αποτελεί μια τέτοια έκφανση. Συνεπώς, σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η διερεύνηση 
του ρόλου των παράλογων πεποιθήσεων, αλλά και η διαμεσολάβηση της εχθρότη-
τας, καθώς και συμπεριφορικών παραγόντων στη 10ετή επίπτωση καρδιαγγειακών 
παθήσεων (ΚΑΝ).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στο πλαίσιο της μελέτης ΑΤΤΙΚΗ (2002-2012), 853 ενήλικοι 
χωρίς προηγούμενο ιστορικό ΚΑΝ [453 άνδρες (45±13 έτη) και 400 γυναίκες (44±18 
έτη)] υποβλήθηκαν σε ψυχολογική αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς 
για τις παράλογες πεποιθήσεις (Irrational Beliefs Inventory (IBΙ), εύρος 0-88) και την 
εχθρότητα (Hostility and Direction of Hostility Questionnaire (HDHQ), εύρος 0-55).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το μέσο σκορ IBΙ ήταν 52,7/88 (10,7) στους άνδρες και 52,5/88 
(10,6) στις γυναίκες (p=0,89) και το μέσο σκορ στο HDHQ ήταν 16,2/55 (5,9) στους 
άνδρες και 16,8/55 (6,7) στις γυναίκες (p=0,39). Η 10-ετής επίπτωση της ΚΑΝ ήταν 
19,7% στους άνδρες και 11,7% στις γυναίκες (p <0,001). Λογαριθμιστική παλινδρό-
μηση έδειξε ότι άτομα με υψηλές παράλογες πεποιθήσεις είχαν 1,01 φορές (95%ΔΕ 
1,01, 1,12) μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν ΚΑΝ στη 10-ετία συγκριτικά με όσους 
είχαν χαμηλά επίπεδα. Μάλιστα η εχθρότητα, το κάπνισμα, η υπέρταση και ο διαβήτης 
φάνηκαν να διαδραματίζουν διαμεσολαβητικό ρόλο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι παράλογες πεποιθήσεις πιθανότατα επιδρούν πράγματι στις 
συμπεριφορές υγείας, όπως το κάπνισμα, εξαιτίας της πυροδότησης αρνητικών συ-
ναισθημάτων, δημιουργώντας ένα νέο μονοπάτι ερμηνείας στην εμφάνιση χρόνιων 
παθήσεων, όπως οι ΚΑΝ.
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ORAL)ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTER) P22

Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΟΓΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΧΘΡΟ-
ΤΗΤΑ ΣΤΟΝ 10ΕΤΗ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙ-
ΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΤΤΙΚΗ (2002-2012)

Χριστίνα Βάσσου1, Εκάβη Γεωργουσοπούλου2, Χριστίνα Χρυσοχόου3, 
Μαίρη Γιαννακούλια1, Χρίστος Πίτσαβος3, Mark Cropley4, 
Δημοσθένης Β. Παναγιωτάκος1,5

1Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 2Ιατρική 
Σχολή του Σύδνεϋ, Πανεπιστήμιο Notre Dame, Σύδνεϋ, Αυστραλία, 3Α Καρδιολογική 
Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 4School of Psychology, University of 
Surrey, Guildford, UK, 5Faculty of Health, University of Canberra, Canberra, Australia

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Οι παράλογες πεποιθήσεις ως ψυχολογικά φαινόμενα που 
παράγουν και συμβάλλουν στη διατήρηση ψυχολογικών συμπτωμάτων, όπως αρνη-
τικά συναισθήματα, μεταξύ των οποίων και η εχθρότητα, προσελκύουν το ενδιαφέρον 
της σύγχρονης έρευνας. Καθώς η εχθρότητα έχει σχετικά μελετηθεί ως παράγοντας 
κινδύνου των καρδιαγγειακών παθήσεων (ΚΑΝ), οι οποίες είναι στενά συνδεδεμένες 
με το διαβήτη, θέλαμε να διαπιστώσουμε εάν και οι παράλογες πεποιθήσεις διαδρα-
ματίζουν κάποιο ρόλο σε αυτή τη σχέση.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στο πλαίσιο της μελέτης ΑΤΤΙΚΗ (2002-2012), 853 ενήλικοι 
χωρίς προηγούμενο ιστορικό ΚΑΝ [453 άνδρες (45±13 έτη) και 400 γυναίκες (44±18 
έτη)] υποβλήθηκαν σε ψυχολογική αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς 
για τις παράλογες πεποιθήσεις (Irrational Beliefs Inventory (IBI), εύρος 0-88) και την 
εχθρότητα (Hostility and Direction of Hostility Questionnaire (HDHQ), εύρος 0-55).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το μέσο σκορ IBI ήταν 52,7/88 (10,7) στους άνδρες και 52,5/88 
(10,6) στις γυναίκες (p=0,89) και το μέσο σκορ στο HDHQ ήταν 16,2/55 (5,9) στους 
άνδρες και 16,8/55 (6,7) στις γυναίκες (p=0,39). Η 10-ετής επίπτωση της ΚΑΝ ήταν 
19,7% στους άνδρες και 11,7% στις γυναίκες (p <0,001). Λογαριθμιστική παλινδρόμηση 
έδειξε ότι συγκριτικά με όσους είχαν χαμηλά επίπεδα παράλογων πεποιθήσεων και 
εχθρότητας, τον μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν ΚΑΝ στη 10-ετία είχαν κυρίως 
άτομα με χαμηλά επίπεδα παράλογων πεποιθήσεων αλλά υψηλά επίπεδα εχθρότητας 
(2,56, 95%ΔΕ 1,21, 5,40) και εκείνοι με υψηλά επίπεδα τόσο παράλογων πεποιθήσεων 
όσο και εχθρότητας (1,51, 95%ΔΕ 1,07, 2,14).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η εχθρότητα αν και φαίνεται να αποτελεί ισχυρό παράγοντα κιν-
δύνου στις ΚΑΝ, δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι και οι υψηλές παράλογες πεποιθή-
σεις εάν συνδυαστούν με την εχθρότητα, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο. Μάλιστα, 
αναλογιζόμενοι το θεωρητικό υπόβαθρο των παράλογων πεποιθήσεων, χρειάζεται να 
διερευνήσουμε περαιτέρω κατά πόσο θα μειώναμε τον κίνδυνο, εάν παρεμβαίναμε 
έγκαιρα τροποποιώντας αυτές τις πεποιθήσεις, με τη βοήθεια ψυχολογικών τεχνικών 
και παρεμβάσεων.
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ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΟΣΟΘΕ-
ΡΑΠΕΙΑ ΜΕ IPILIMUMAB/NIVOLUMAB ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΕΦΡΟ-
ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

Δήμητρα Στάθη, Sufyan Hussain, Janaka Karalliedde

Guy’s and St Thomas’ NHS Trust

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Παρουσίαση περιστατικού αυτοάνοσου σακχαρώδους διαβήτη 
μετά τη χορήγηση μίας δόσης ipilimumab/nivolumab για τη θεραπεία νεφροκυτταρικού 
καρκινώματος (Ca).
ΥΛΙΚΟ/ΜΕΘΟΔΟΣ: Ασθενής 63 ετών προσήλθε στο τμήμα επειγόντων με κοιλιακό 
άλγος, εμέτους και διαταραχή επιπέδου συνείδησης από 24ώρου καθώς και πολυδιψία 
/ πολυουρία από 5ημέρου. Πρόκειται για ασθενή με πρόσφατη διάγνωση μεταστατι-
κού νεφροκυτταρικού Ca υπό ανοσοθεραπεία με ipilimumab/nivolumab (χορήγηση 
πρώτης δόσης προ 3 εβδομάδων). Από τον εργαστηριακό έλεγχο: γλυκόζη ορού: 
918 mg/dL, pH 7,1, HCO3: 10 mEq/L, κετόνες ορού >7 mmol/L και ωσμωτικότητα 
πλάσματος: 344 mosmol/kg.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο ασθενής διεγνώσθη με διαβητική κετοξέωση με συνυπάρχοντα 
στοιχεία υπερωσμωτικής υπεργλυκαιμικής κατάστασης και αντιμετωπίστηκε με χορή-
γηση ενδοφλέβιας ενυδάτωσης και έγχυση διαλύματος ταχείας δράσης ινσουλίνης. 
Από τον περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε υψηλός τίτλος αντισωμάτων 
anti-GAD (>2000 U/mL) και αυξημένη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c 8,7% 
έναντι 5,6% προ της χορήγησης ανοσοθεραπείας). Ο ασθενής εξήλθε υπό αγωγή 
με βασική ινσουλίνη (basal) και δόσεις εφόδου (bolus), ενώ ακολούθησε διατροφική 
εκπαίδευση και έναρξη συνεχούς καταγραφής γλυκόζης κατά την επανεκτίμηση στο 
εξωτερικό ιατρείο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο αυτοάνοσος διαβήτης μετά από θεραπεία με αναστολείς σημείων 
ελέγχου του ανοσοποιητικού συστήματος είναι μία σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια που 
οφείλεται στην καταστροφή των β-κυττάρων από αυτοδραστικά Τ- κύτταρα και μπορεί 
να εκδηλωθεί με ταχεία έναρξη υπεργλυκαιμίας και διαβητική κετοξέωση. Απαιτείται 
επαγρύπνηση των κλινικών ιατρών και ενημέρωση των ασθενών για την έγκαιρη 
διάγνωση και αντιμετώπιση του.
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ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΥΗΣΗΣ, ΤΟΚΕΤΟΥ & ΛΟΧΕΙΑΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΣΑΚ-
ΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ

Ειρήνη Ηλία1, Μαία Π.Ε., M.Sc.
1Υποψήφια Διδάκτωρ - Ακαδημαϊκή Υπότροφος Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 
Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Μαιευτικής Πτολεμαΐδας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Είναι ευρέως γνωστό πως ο σακχαρώδης διαβήτης και οι επιπτώσεις του 
έχουν ταχεία αύξηση παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί 
την πιο συχνή ενδοκρινική διαταραχή που έχει σχέση με την κύηση. Συνεπώς, μια 
τέτοια κατάσταση εμπίπτει στις κατηγορίες της Κύησης Υψηλού Κινδύνου και χρίζει 
διεπιστημονικής προσέγγισης από Μαιευτήρα, Ενδοκρινολόγο, Μαία και άλλων 
επαγγελματιών υγείας για την καλύτερη αντιμετώπισή της. Επιπρόσθετα, βασική 
προϋπόθεση για ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα είναι η ενεργός συμμετοχή της γυναίκας 
και η στήριξη από την οικογένειά της, καθώς επίσης η καλή γλυκαιμική ρύθμιση, ο 
προγραμματισμός της κύησης, αλλά και η συμβουλευτική καθοδήγηση από ειδικούς. 
Τέλος, είναι άξιο αναφοράς πως ο δείκτης περιγεννητικής θνησιμότητας των κυήσεων 
με καλή ρύθμιση του διαβήτη, είναι περίπου ίδιος με εκείνον της φυσιολογικής κύησης.
ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η προσέγγιση και παρουσίαση 
του συγκεκριμένου θέματος από μια άλλη οπτική γωνία, εκείνη από την πλευρά της 
μαίας. Κύριος στόχος της Μαιευτικής Φροντίδας σε μια κύηση επιπλεγμένη με σακ-
χαρώδη διαβήτη, είναι η επίτευξη βέλτιστης έκβασης τόσο για τη γυναίκα όσο και για 
το έμβρυό της.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η μέθοδος που ακολουθείται είναι αυτή της βιβλιογραφικής 
ανασκόπησης μέσα από έγκυρες επιστημονικές πηγές της Διεθνούς βιβλιογραφίας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μαία, καθώς επίσης και οι υπόλοιποι επαγγελματίες υγείας 
θα πρέπει να έχουν κατάλληλες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο και τη συγκεκριμένη 
διαταραχή, ώστε με ασφάλεια να παρέχουν υπηρεσίες υγείας στη γυναίκα και σω-
στή εκπαίδευση. Τέλος, είναι πολύ χρήσιμο και ενδεχομένως καθησυχαστικό για τη 
γυναίκα να γνωρίζει πως ο Σακχαρώδης Διαβήτης Κύησης, τυπικά εξαφανίζεται μετά 
το πέρας αυτής.
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕ-
ΝΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ

Β. Βασιλακόπουλος, Π. Ροδίτης, Σοφία Θεοδωρίδου, Γ. Παπαγόρας, Χ. Τσουμής, 
Ελεωνόρα Κυπιρτίδου, Αικατερίνη Παπανικολάου, Σ. Λαμπρόπουλος

Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η συνύπαρξη του σακχαρώδους διαβήτη (ΣΔ) με την κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) 
και η συσχέτισή του με την πρόγνωση των ασθενών με ΚΜ ερευνάται με ενδιαφέρον σε έναν 
διαρκώς αυξανόμενο πληθυσμό.
ΣΚΟΠΟΣ: της μελέτης ήταν να εξετάσουμε τη θνητότητα από όλα τα αίτια σε ασθενείς με 
ΚΜ και ΣΔ, σε συσχέτιση με τα επίπεδα της ρύθμισής του ΣΔ (HbA1c μεγαλύτερη ή ίση/ 
μικρότερη από 7%).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στην παρούσα μελέτη, επεξεργαστήκαμε προοπτικά δεδομένα 
από 114 ασθενείς που εξήλθαν της Καρδιολογικής Κλινικής του ΓΝ Κοζάνης με κύρια ή δευ-
τερεύουσα διάγνωση ΚΜ, μεταξύ 2018 και 2021. Το καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν ο 
θάνατος από οποιοδήποτε αίτιο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΣΔ συνυπήρχε σε 40 (34,3%) εκ των ασθενών με ΚΜ. Σε μέσο διάστημα 
παρακολούθησης 23 (με απόκλιση ±12) μηνών, θάνατος επήλθε σε 17 ασθενείς με ΣΔ και σε 
24 ασθενείς χωρίς ΣΔ ((προσαρμοσμένος λόγος επικινδυνότητας με ΣΔ σε σχέση με απουσία 
ΣΔ- adjusted HR=1,44; 95% διάστημα εμπιστοσύνης, 1,12-1,85; P <0,001 με log rank test) 
(Εικόνα 1). Ακόμα μεγαλύτερη ήταν η επίπτωση του ΣΔ στην εμφάνιση εγκεφαλικού επεισοδί-
ου (adjusted HR= 2,62; 1,24-5,53), ενώ μεταξύ των διαβητικών οι ασθενείς υπό ινσουλίνη και 
δισκία είχαν τη χειρότερη πρόγνωση. Αν και η καμπύλη Kaplan-Meier (Εικόνα 2) δεν απέδειξε 
σημαντική διαφορά επιβίωσης μεταξύ επιπέδων γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης μεγαλύτερα 
ή μικρότερα του 7% (log rank test p >0,05), το μοντέλο Cox-παλινδρόμησης με σταθμισμένους 
συντελεστές έδειξε σημαντική συσχέτιση επιπέδων HbA1c ≥7% με αυξημένο κίνδυνο θνητότητας 
των διαβητικών ασθενών με ΚΜ (adjusted HR= 1,72; 1,13-2,61), ενώ επίπεδα HbA1c <7,0% 
δεν οδηγούσαν σε στατιστικά σημαντική αύξηση θνητότητας (adjusted HR= 3,11; 0,89-10,89).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε ασθενείς με ΚΜ που εξέρχονται του νοσοκομείου, η παρουσία ΣΔ 
συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο θνητότητας από οποιοδήποτε αίτιο και υπερδιπλάσιο 
κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, σε σχέση με την απουσία ΣΔ. Η πρόγνωση ασθενών ήταν 
καλύτερη σε ασθενείς που δεν λάμβαναν ινσουλίνη, ενώ φάνηκε να υπάρχει συσχέτιση της 
πρόγνωσης με τα γλυκαιμικά επίπεδα και τη ρύθμιση του ΣΔ αυτών των ασθενών.

  

 Εικόνα 1 Εικόνα 2
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΔΙΑ-
ΒΗΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

Β. Βασιλακόπουλος, Π. Ροδίτης, Σοφία Θεοδωρίδου, Γ. Παπαγόρας, Χ. Τσουμής, 
Ελεωνόρα Κυπιρτίδου, Αικατερίνη Παπανικολάου, Σ. Λαμπρόπουλος

Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Είναι γνωστή η συσχέτιση μεταξύ σακχαρώδους διαβήτη (ΣΔ) 
και καρδιακής ανεπάρκειας. Ως πρώτο στάδιο στον καταρράκτη εξέλιξης της καρδιακής 
ανεπάρκειας θεωρείται η διαστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας (ΔΔΑΚ), η 
οποία επιπλέον έχει αυξημένη επίπτωση στους υπερτασικούς ασθενείς. Η παρούσα 
μελέτη διερεύνησε την επίπτωση της ΔΔΑΚ σε διαβητικούς ασθενείς, ανάλογα με το 
επίπεδο ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν [ιστορικό, ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ), υπερηχο-
καρδιογράφημα (ECHO)] δύο ομάδες διαβητικών ασθενών, που καθεμιά περιελάμβανε 
16 άτομα ηλικίας 52-77 ετών. Όλοι οι ασθενείς είχαν ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης 
(ΑΥ) και ΣΔ, φυσιολογικό κλάσμα εξώθησης (EF) στο ECHO, ενώ δεν έπασχαν από 
στεφανιαία νόσο, βαλβιδοπάθεια ή άλλη μυοκαρδιοπάθεια. H πρώτη ομάδα ασθε-
νών (ομάδα Α) είχε πετύχει ρύθμιση της Συστολικής Αρτηριακής Πίεσης (ΣΑΠ) <140 
mm Hg που αποτελεί στόχο για κάθε υπερτασικό ασθενή και Διαστολική Αρτηριακή 
Πίεση (ΔΑΠ) <85 mm Hg (στόχος διαβητικών), ενώ η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β) είχε 
πετύχει ρύθμιση ΣΑΠ <130 mm Hg που αφορά ασθενείς με εγκατεστημένη νεφρο-
πάθεια και εμφανή πρωτεϊνουρία. Σε όλους τους ασθενείς μετρήθηκαν με ECHO οι 
δείκτες της διαστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας [όγκος αριστερού κόλπου 
(LA volume), τελοδιαστολική διάμετρος αριστερής κοιλίας (LVIDd), πάχος των καρδια-
κών τοιχωμάτων, διαμιτροειδική ροή (κύμα Ε,Α, λόγος Ε/Α), ιστικό Doppler (κύματα 
Ε΄, Α΄, Σ, λόγος Ε/Ε΄).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην ομάδα Α, 10/16 εμφάνισαν διαστολική δυσλειτουργία τύ-
που διαταραχής χάλασης, 4/16 ψευδοφυσιολογικό πρότυπο, ενώ 2/16 φυσιολογικά 
ευρήματα. 13/16 είχαν αυξημένο όγκο αριστερού κόλπου, ενώ 11/16 εμφάνιζαν συγκε-
ντρική υπερτροφία της αριστερής κοιλίας. Στην ομάδα Β, 8/16 εμφάνισαν διαστολική 
δυσλειτουργία τύπου διαταραχής χάλασης, 4/16 ψευδοφυσιολογικό πρότυπο, ενώ 
4/16 φυσιολογικά ευρήματα. 11/16 είχαν αυξημένο όγκο αριστερού κόλπου, ενώ 8/16 
εμφάνιζαν συγκεντρική υπερτροφία της αριστερής κοιλίας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η επίπτωση της διαστολικής δυσλειτουργίας της αριστερής κοι-
λίας στους διαβητικούς ασθενείς με ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης είναι σχεδόν ίδια 
είτε έχουν πετύχει τον στόχο των τιμών της αρτηριακής πίεσης που αφορά τον γενικό 
πληθυσμό (ΣΑΠ <140 mm Hg) είτε επιτύχουν πιο αυστηρό στόχο.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙ-
ΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Β. Βασιλακόπουλος, Π. Ροδίτης, Σοφία Θεοδωρίδου, Γ. Παπαγόρας, Χ. Τσουμής, 
Ελεωνόρα Κυπιρτίδου, Αικατερίνη Παπανικολάου, Σ. Λαμπρόπουλος

Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Η υπερτροφία της αριστερής κοιλίας αποτελεί ένα συχνό 
υπερηχοκαρδιογραφικό εύρημα στους υπερτασικούς ασθενείς. Η λειτουργική αλ-
ληλεπίδραση των δυο κοιλιών, συχνά οδηγεί σε δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας. 
Η παρούσα μελέτη διερεύνησε την υπόθεση ότι το ιστικό Doppler (TDI), μπορεί να 
βοηθήσει στον εντοπισμό των λεπτών αλλαγών που αφορούν στη λειτουργικότητα της 
δεξιάς κοιλίας σε ασθενείς με υπερτροφία αριστερής κοιλίας υπερτασικής αιτιολογίας, 
παρουσία σακχαρώδους διαβήτη.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν 30 ασθενείς (ηλικίας 55±6 ετών, 47 άνδρες) 
με αρτηριακή υπέρταση (ομάδα Α) και συγκρίθηκαν με 25 ασθενείς υπερτασικούς 
διαβητικούς με ανάλογη ηλικία και φύλο (ομάδα Β). Όλοι τους υποβλήθηκαν στον 
συνήθη υπερηχοκαρδιογραφικό έλεγχο όπως και σε μετρήσεις του TDI το δακτύλιο 
της τριγλώχινας βαλβίδας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το TAPSE και το RVOT fs (%) της δεξιάς κοιλίας ήταν παρόμοια 
μεταξύ των δυο ομάδων (2,45±0,3 vs 2,25±0,23 και 47,3±5,1 vs 46,6±5,3 αντίστοιχα, 
p=ns για όλες τις παραμέτρους). Συμβατικές ηχωκαρδιογραφικές Doppler μετρήσεις 
έδειξαν παρόμοιες Ε, Α ταχύτητες της δεξιάς κοιλίας, όπως και παρόμοιο λόγο Ε/Α 
μεταξύ των δύο ομάδων. Το ιστικό Doppler στο πλάγιο τοίχωμα του δακτυλίου της 
τριγλώχινας έδειξε επηρεασμένες όλες τις διαστολικές μετρήσεις στους ασθενείς της 
ομάδας Β (διαβητικοί- υπερτασικοί), [Ε (cm/sec) 12±3 vs 17±3, p <0,01, A (cm/sec), 
20±2 vs 15±3, p <0,01). Η συστολική ταχύτητα της δεξιάς κοιλίας (SRV) δε διέφερε 
μεταξύ των δύο ομάδων (15±2 vs 16±3, p=NS).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αλλαγές στη λειτουργικότητα της δεξιάς κοιλίας μπορούν να 
ανιχνευτούν μέσω του TDI σε υπερτασικούς- διαβητικούς ασθενείς με υπερτροφία 
της αριστερής κοιλίας. Μέσω του TDI μπορούν να ανιχνευτούν λεπτές αλλαγές στη 
διαστολική λειτουργία της δεξιάς κοιλίας. Πιθανόν στους διαβητικούς ασθενείς υπει-
σέρχονται παράγοντες εκφύλισης της μυοκαρδιακής ίνας, όπως π.χ. ταχύτερη ίνωση 
και αυτό έχει ως επίπτωση τις λεπτές αλλαγές που διαπιστώθηκαν με την TDI εξέταση.
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΒΗΤΙ-
ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

Β. Βασιλακόπουλος, Π. Ροδίτης, Σοφία Θεοδωρίδου, Γ. Παπαγόρας, Χ. Τσουμής, 
Ελεωνόρα Κυπιρτίδου, Αικατερίνη Παπανικολάου, Σ. Λαμπρόπουλος

Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Το οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ΟΣΣ) αποτελεί μια από τις 
κυριότερες αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη. 
Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση των διαφορών στα επιδημιολογικά χαρακτη-
ριστικά και στην ετήσια έκβαση διαβητικών και μη διαβητικών ασθενών με ΟΣΣ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για μία προοπτική μελέτη παρατήρησης ασθενών 
που νοσηλεύτηκαν για ΟΣΣ στο νοσοκομείο μας κατά τα έτη 2019-2021. Μελετήθηκαν 
οι διαφορές των συννοσηροτήτων, του τύπου του ΟΣΣ, των κλινικοεργαστηριακών 
ευρημάτων και της ετήσιας έκβασης μεταξύ διαβητικών και μη διαβητικών ασθενών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά, 205 ασθενείς καταγράφηκαν με ΟΣΣ, εκ των οποίων οι 
56 (27,3%) ήταν διαβητικοί και οι 150 (73,1%) μη διαβητικοί. Η ομάδα των μη διαβη-
τικών ήταν μικρότερης ηλικίας (διάμεση ηλικία 58 έτη έναντι 66 έτη) σε σχέση με τους 
διαβητικούς ασθενείς. Όσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο, 
οι διαβητικοί ασθενείς παρουσίασαν υψηλότερη επίπτωση αρτηριακής υπέρτασης 
(ΑΥ) (70,4% έναντι 47,7%, p=0,009) και ιστορικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου 
(ΑΕΕ) (2,2% έναντι 4,6%, p=0,009). Ωστόσο, οι διαβητικοί κάπνιζαν λιγότερο (49% 
έναντι 53,5%, p=0,002). Ο αιματολογικός έλεγχος της νοσηλείας κατέδειξε χαμηλότερες 
τιμές αιμοσφαιρίνης (2,6 mg/dL έναντι 3,5 mg/dL, p=0,001), ρυθμού σπειραματικής 
διήθησης (GFR) (74,5 mL/min/m2 έναντι 86,9 mL/min/m2), LDL-χοληστερόλης (85 
mg/dL έναντι 20 mg/dL), HbA1c (7% έναντι 5,5%), STEMI (ST elevation Myocardial 
Infarction) (59.% έναντι 44,9%, p=0,09) και μικρότερη διάρκεια νοσηλείας (7 ημέρες 
έναντι 8,5 ημέρες, p=0,003) σε σχέση με τους διαβητικούς. Τέλος, δεν παρατηρήθηκαν 
αξιόλογες μεταβολές στην ετήσια έκβαση των δύο ομάδων αναφορικά με τα μείζονα 
καρδιαγγειακά συμβάματα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι διαβητικοί ασθενείς με ΟΣΣ παρουσιάζουν αυξημένο καρδιαγ-
γειακό κίνδυνο εξαιτίας της διάχυτης αθηρωμάτωσης και των συννοσηροτήτων τους, 
ενώ απαιτούν μεγαλύτερης διάρκειας νοσηλείες.
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ΜΕΛΕΤΗ DISCREPANCY: ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΜΕ-
ΤΡΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΕΚΤΙΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΔ ΤΥΠΟΥ 2 (ΑΝΑ-
ΔΡΟΜΙΚΗ REAL-WORLD ΜΕΛΕΤΗ)

Μαρία Ξένου1, Αθανασία Παπαζαφειροπούλου2, Δ. Λυγνός1, Ε. Φουστέρης1

1MEDOC: Mediterranean Diabetes & Obesity Clinics, Αθήνα & Θήρα, 2Διαβητολογι-
κό Κέντρο ΓΝΠ «Τζάνειο»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια σχετικά με την 
αξιοπιστία της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) για την εκτίμηση της γλυκαιμικής 
ρύθμισης. Η μέτρηση της HbA1c έχει πολλές εργαστηριακές ιδιαιτερότητες καθώς επίσης 
η τιμή της επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Οι καθημερινές μετρήσεις με πιστο-
ποιημένους οικιακούς μετρητές καθώς και οι συνεχείς καταγραφείς γλυκόζης δίνουν μια 
περισσότερο πραγματική εικόνα της καθημερινής γλυκαιμίας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: 46 ασθενείς (52,2% άνδρες) με ΣΔ τύπου 2 των MEDOC 
Αθήνας και Θήρας, μέσης ηλικίας 63,3±12,5 έτη & διάρκειας διαβήτη 19,7±10,8 έτη. Οι 
ασθενείς προσκόμιζαν τον οικιακό μετρητή σακχάρου (όλοι με EN ISO 15197: 2015), από 
όπου λαμβάναμε τη μέση τιμή των σακχάρων 90 ημερών, και με τη γνωστή εξίσωση το 
μετατρέπαμε σε εκτιμώμενη eA1c. Αν η τιμή αυτή ήταν >0,5% χαμηλότερη από την HbA1c 
του εξωτερικού εργαστηρίου, που μας προσκόμιζε ο ασθενής, τότε τοποθετούσαμε για τις 
προσεχείς 14 ημέρες αισθητήρα iCGM (Freestyle Libre), χωρίς αλλαγή στο τρόπο ζωής 
και στη φαρμακευτική αγωγή. Στη συνέχεια συγκρίναμε τις τιμές της HbA1c με την eA1c 
του οικιακού μετρητή και το GMI από τη συνεχή καταγραφή.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μέση HbA1c εξωτερικών εργαστηρίων 8,2±0,8%, μέση εκτιμώμενη 
eA1c από οικιακούς μετρητές 6,8±0,5% και μέσο GMI από 14ήμερη συνεχή καταγραφή 
6,7±0,5%. Μέσο TIR (time-in-range) 75,7±8,5%, TBR (time-below-range) 1,9±2,5%, TAR 
(time-above-range) 22,3±8,7%. H διαφορά HbA1c-eA1c είναι 1,35±0,50%, p <0,001, η 
HbA1c-GMI είναι 1,46±0,55%, p <0,001 ενώ eA1c-GMI είναι 0,11±0,24, p=0,5. Από την 
ανάλυση του πληθυσμού της μελέτης, προκύπτουν τα ακόλουθα επίπεδα ρύθμισης:

HbA1c (%)
Με χρήση <6,5 6,6-7,0 7,1-7,5 7,6-8,0 >8,0
HbA1c 0,0 0,0 21,8% 30,4% 47,8%
eA1c 26,1% 47,8% 17,4% 8,7% 0,0
GMI 26,1% 52,2% 13,0% 8,7% 0,0

Παρατηρούμε, επομένως, ότι, ενώ το συγκεκριμένο δείγμα είχε επίπεδο ρύθμισης γλυκο-
ζυλιωμένης κάτω από 7,0% είτε με την eA1c από τον οικιακό μετρητή σε ποσοστό 73,9% 
είτε με το GMI από τη συνεχή καταγραφή γλυκόζης σε ποσοστό 78,3%, η γλυκοζυλιωμένη 
αιμοσφαιρίνη από τα εξωτερικά εργαστήρια τους έβγαζε αρρύθμιστους.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης σε εξωτερικά εργα-
στήρια ορισμένες φορές υπερεκτιμάται σε σχέση με τις αντίστοιχες μετρήσεις με οικιακούς 
μετρητές ή με τη συνεχή καταγραφή γλυκόζης. Γι’ αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην 
εκτίμηση των αποτελεσμάτων πριν προβούμε σε επιθετικότερη ρύθμιση που μπορεί να 
είναι επιζήμια για τους ασθενείς μας. Με τη μελέτη αυτή, επίσης, αναδεικνύεται η ανάγκη 
χρήσης των συνεχών καταγραφών γλυκόζης ακόμα και σε άτομα με ΣΔ τύπου 2.
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Ο ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ 
ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Σταυρούλα Αικατερίνη Λουκά1, Παναγιώτα Καλούδη1, Χ. Δημοσθενόπουλος1, 
Α. Τεντολούρης2, Ν. Τεντολούρης2

1Διαιτολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα, 2Α΄ Προπαιδευτική 
Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών και Διαβητολογικό Κέντρο, Εθνικό και Κα-
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Ιατρική Σχολή, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η διαχείριση του ΣΔ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα 
του ασθενούς να ασκήσει αυτοφροντίδα στην καθημερινή του ζωή. Η τήρηση μιας 
ισορροπημένης διατροφής αποτελεί κρίσιμη πτυχή της αυτοφροντίδας, για αυτό η 
διατροφική εκπαίδευση των ατόμων με ΣΔ θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.
ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση της αποδοχής του ενδονοσοκομειακού φαγητού από τους 
νοσηλευόμενους διαβητικούς ασθενείς, των πεποιθήσεων τους ως προς τη διατροφή 
που πρέπει να ακολουθούν αλλά και η αξιολόγηση των γνώσεων τους ως προς τη 
διατροφική διαχείριση της νόσου.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν 138 νοσηλευόμενα άτομα με ΣΔ, εκ των 
οποίων οι 78 (56,5%) ήταν άντρες και οι 60 (43,5%) γυναίκες. Οι συμμετέχοντες συ-
μπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο 10 ερωτήσεων που διαμορφώθηκε για τους σκοπούς 
της μελέτης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους ήταν η νοσηλεία τους 
για τουλάχιστον 3 ημέρες και η κατανάλωση διαιτολογίου από τα άτομα με διαβήτη. 
Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό λογισμικό SPSS v.23.0.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 69,6±12,1 έτη. Παρα-
τηρήθηκε ότι οι 9 συμμετέχοντες είχαν ΣΔτ1 (6,5%) και οι 129 είχαν ΣΔτ2 (93,5%), 
εκ των οποίων οι 111 (80,4%) είχαν διάρκεια ΣΔ άνω των 5 ετών. Οι 70 (50,7%) 
συμμετέχοντες δήλωσαν ότι το προσφερόμενο ενδονοσοκομειακό φαγητό συνάδει 
με τις διατροφικές οδηγίες, που είχαν λάβει στο παρελθόν για τη διαχείριση του ΣΔ, 
ενώ παράλληλα πίστευαν ότι τους βοηθούσε στη γλυκαιμική ρύθμιση. Οι 40 (29%) 
θεωρούσαν ότι τα αμυλούχα τρόφιμα δεν έχουν θέση στη διατροφή του ατόμου με 
ΣΔ, εκ των οποίων οι 14 (10,1%) δήλωσαν ως πιο επιβαρυντικό αμυλούχο τρόφιμο 
το ρύζι για τον γλυκαιμικό έλεγχο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών έχουν ικανοποιητικό επίπεδο 
γνώσης, σχετικά με τις ισχύουσες διατροφικές οδηγίες και τη σημασία της σωστής 
διατροφής στην αποτελεσματική γλυκαιμική ρύθμιση. Η μελέτη έδειξε επίσης τη μεγάλη 
ανάγκη για εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στα νοσοκομεία με ευθύνη την 
εκπαίδευση αλλά και το σχεδιασμό κατάλληλων γευμάτων για τους ασθενείς με ΣΔ.
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IN VITRO ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ L-ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙ-
ΝΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΜΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ

Ιωάννα Αναστασίου1, Ιωάννα Ελευθεριάδου1, Α. Τεντολούρης1, Π. Σαράντης2, 
Αθανασία Κατσαούνη3, Ι. Μουρούζης3, Μ. Καραμούζης2, Κ. Πάντος3, 
Ν. Τεντολούρης1

1Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών και Διαβητολογικό 
Κέντρο, ΓΝΑ «Λαϊκό», 2Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας, Βιολογική Χημεία, Ιατρι-
κή Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 3Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Πα-
νεπιστημίου Αθηνών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Στη φύση υπάρχουν δύο στερεοϊσομερή της γλυκόζης, κυρί-
ως η D-γλυκόζη και ελάχιστα η L-γλυκόζη. Τα δεδομένα από τις in vitro και τις in vivo 
μελέτες που έχουν εξετάσει την ικανότητα των καρκινικών κυττάρων να προσλαμ-
βάνουν την L-γλυκόζη είναι ελάχιστα. Στόχος αυτής της μελέτης είναι να εξεταστεί ο 
μεταβολισμός της L-γλυκόζης σε πέντε ανθρώπινες καρκινικές κυτταρικές σειρές και 
σε τρεις μη καρκινικές κυτταρικές σειρές.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μετρήθηκαν τα επίπεδα βιωσιμότητας και η πολλαπλα-
σιαστική ικανότητα των κυττάρων στις 48 και στις 72 ώρες. Οι συγκεντρώσεις της 
γλυκόζης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: ομάδα ελέγχου χωρίς γλυκόζη, 27 mg/mL 
L-γλυκόζη, 27 mg/mL L-γλυκόζη και 4,5 mg/mL D-γλυκόζη, 18 mg/mL L-γλυκόζη, 18 
mg/mL L-γλυκόζη και 4,5 mg/mL D-γλυκόζη, 9 mg/mL L-γλυκόζη, 9 mg/mL L-γλυκόζη 
και 4,5 mg/mL D-γλυκόζη, 4,5 mg/mL L-γλυκόζη, 4,5 mg/mL L-γλυκόζη και 4,5 mg/mL 
D-γλυκόζη. Στη μεγαλύτερη συγκέντρωση της L-γλυκόζης μετρήθηκαν τα επίπεδα της 
απόπτωσης και του γαλακτικού οξέος. Τέλος, χρησιμοποιήθηκαν δύο φθορίζουσες 
χρωστικές συνδεδεμένες με τα δύο στερεοϊσομερή της γλυκόζης για να μελετηθεί η 
είσοδός τους στα κύτταρα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα καρκινικά κύτταρα έδειξαν σημαντική αύξηση στα επίπεδα 
βιωσιμότητας και ATP, ενώ τα μη καρκινικά κύτταρα έδειξαν σημαντική μείωση των 
επιπέδων βιωσιμότητας και ΑΤΡ σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Μετά την έκθεση 
στη μεγαλύτερη συγκέντρωση της L-γλυκόζης τα καρκινικά κύτταρα έδειξαν σημαντική 
αύξηση στα επίπεδα του γαλακτικού οξέος, ενώ τα επίπεδα της απόπτωσης ήταν 
χαμηλότερα σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Κατά την έκθεση των μη καρκινικών 
κυττάρων στη μεγαλύτερη συγκέντρωση της L-γλυκόζης δεν παρατηρήθηκαν αλλαγές 
στα επίπεδα του γαλακτικού οξέος και της απόπτωσης σε σύγκριση με την ομάδα 
ελέγχου. Τέλος, η φθορίζουσα χρωστική συνδεδεμένη με την L-γλυκόζη δεν προσε-
λήφθη από τα μη καρκινικά κύτταρα αλλά μόνο από τα καρκινικά κύτταρα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η L-γλυκόζη προσλαμβάνεται μόνο από τα καρκινικά κύτταρα και 
όχι από τα μη καρκινικά κύτταρα. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να διερευνηθεί 
εάν η χρήση του φθοριοχρώματος με την L-γλυκόζη που εισέρχεται στα καρκινικά 
κύτταρα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης για διαγνωστική απεικόνιση.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑ-
ΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Δ. Ρηγόπουλος1, Έλενα Βακάλη2, Ι.-Α. Δροσάτος1, Μ. Παχούλης1, Π. Ντίνας3, 
Παναγιώτα Στεργιάννη1, Δ. Λουκέρης1, Α. Ρήγας1

1414 ΣΝΕΝ, 2ΓΝΠ «Π. & Α. Κυριακού», 3Fame Laboratory-Σχολή Επιστημών Φυσι-
κής Αγωγής Αθλητισμού και Διαιτολογίας-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Το ερωτηματολόγιο ADA Risk Score προτείνεται στα ADA 
Standards of Care 2022 ως ένα αξιόπιστο εργαλείο ανίχνευσης κινδύνου ύπαρξης 
προδιαβήτη ή σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2), με στόχο τη διενέργεια των απα-
ραίτητων διαγνωστικών εξετάσεων. Σκοπό της παρούσας μελέτης αποτελεί η κατα-
γραφή της διαστρωμάτωσης του κινδύνου ύπαρξης προδιαβήτη ή ΣΔτ2 στα στελέχη 
των Ενόπλων Δυνάμεων.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Από το σύνολο των 8000 στελεχών που υπηρετούν σε Ατ-
τική-Βοιωτία-Πελοπόννησο και Εύβοια που επισκέφθηκαν για τον ετήσιο υγειονομικό 
τους έλεγχο στο 414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών Νοσημάτων (ΣΝΕΝ) επιλέχθηκε 
αντιπροσωπευτικό δείγμα, βάσει τυχαιοποιημένης επιλογής, θέτοντας όρια αξιοπιστίας 
99% και περιθώριο σφάλματος 3%, συνολικού αριθμού 1499 ατόμων. Στο σύνολο 
των ατόμων αυτών ζητήθηκε η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ADA Risk Score, 
όπως αυτό κοινοποιείται στα ADA Standards of Medical Care 2022.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων προκύπτει ότι 23,02% των 
ερωτηθέντων ή 345 άτομα, και κατ’ επέκταση 20,02-26,02% του πληθυσμού αναφοράς, 
πληρούν τις προϋποθέσεις διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων προς εξακρίβωση της 
ύπαρξης προδιαβήτη ή ΣΔτ2, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες των ADA-EASD 
2022. Αναλυτικότερα η διαστρωμάτωση κινδύνου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ADA Risk Score % Ερωτηθέντων
7 2,2
6 6,6
5 14,2
4 19,75
3 22,48
2 21,14
1 10,8
0 2,83

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στον πληθυσμό των Ενόπλων Δυνάμεων σημειώνεται πως το 
23,02% (20,02-26,02%), σύμφωνα με το ADA Risk Score, διατρέχει κίνδυνο διάγνω-
σης ΣΔτ2 ή προδιαβήτη. Για τη διερεύνησή τους θα πρέπει να διενεργηθεί περαιτέρω 
εργαστηριακός έλεγχος με μέτρηση γλυκόζης νηστείας, γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαι-
ρίνης και καμπύλης ανοχής στη γλυκόζη 75 γρ (OGTT). Η πληροφορία αυτή μπορεί 
να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία στρατηγικών πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του 
ΣΔτ2 στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.
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ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

Μελίνα Καριπίδου1, Μερόπη Κοντογιάννη1, Αθανασία Κυρκιλή1, 
Αλεξάνδρα Σκούφη1, Αικατερίνη Μπαρμπαγιάννη2, Σταματίνα Δρίβα2, 
Ελευθερία Παπαχριστοφόρου2, Π. Χαραλαμπάκης2, Ε. Λυμπερόπουλος3, 
Βάια Λαμπαδιάρη4, Σ. Λιάτης2

1Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 2Διαβητολο-
γικό Κέντρο Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό», 3Διαβητολογικό Κέντρο Πανεπι-
στημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, 4Διαβητολογικό Κέντρο Πανεπιστημιακού Νοσο-
κομείου Αθηνών «Αττικόν»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι διαιτητικές συνήθειες των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 
(ΣΔτ1) χαρακτηρίζονται εν γένει ως χαμηλής ποιότητας, με αυξημένη πρόσληψη λίπους 
και κορεσμένων λιπαρών οξέων και μειωμένη πρόσληψη υδατανθράκων και διαιτητικών 
ινών. Ωστόσο, στη χώρα μας δεν υπάρχουν σχετικά δεδομένα.
ΣΚΟΠΟΣ: Η αποτίμηση των διαιτητικών συνηθειών ατόμων με ΣΔτ1, σε επίπεδο 
θρεπτικών συστατικών, ομάδων τροφίμων και διαιτητικού προτύπου.
ΥΛΚΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Συγχρονική μελέτη σε άτομα διαγνωσμένα με ΣΔτ1. Οι 
διατροφικές συνήθειες αξιολογηθήκαν μέσω 3 ανακλήσεων 24ώρου και ενός ερωτη-
ματολογίου συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων. Η προσκόλληση στη Μεσογειακή 
Δίαιτα εκτιμήθηκε με τον δείκτη MedDietScore.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το δείγμα αποτελούνταν από 236 άτομα (58% γυναίκες), με δι-
άμεση ηλικία 38 (25,49) έτη, ενώ το 48% έφερε αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης 
(CSII). Η διάμεση τιμή της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) ήταν 7,4 (6,8, 
8,2)%. Η κατανομή των μακροθρεπτικών συστατικών [% της συνολικής ενεργειακής 
πρόσληψης (ΣΕΠ)] ήταν: υδατάνθρακες 38,0±7,5%, πρωτεΐνες 17,3±3,8% και λιπί-
δια 44,8±6,4% με κορεσμένα λιπαρά 13,0 (11,1, 15,1)%. Η πρόσληψη διαιτητικών 
ινών/1000 kcal ήταν 8,4 (6,8, 11,3) γρ και σακχάρων 10,8 (7,8, 14,6)% της ΣΕΠ. Η 
διάμεση τιμή του MedDietScore ήταν 33 (28, 36). Όταν το δείγμα χωρίστηκε σε δύο 
ομάδες με βάση τη διάμεση τιμή της HbA1c δεν αναδείχθηκαν διαφορές στις διαιτητικές 
συνήθειες. Ωστόσο, όταν χωρίστηκε ανάλογα με τον τρόπο χορήγησης της ινσουλίνης, 
η ομάδα με CSII παρουσίαζε υψηλότερη πρόσληψη συνολικών (p=0,016) και απλών 
(p=0,033) υδατανθράκων, χαμηλότερη πρόσληψη λιπιδίων (p=0,040) και μονοακό-
ρεστων λιπαρών (p=0,030), υψηλότερο MedDietScore (p=0,020) και μεγαλύτερη 
κατανάλωση οσπρίων (p=0,044), ψαριών και θαλασσινών (p=0,046) σε σχέση με 
εκείνους που χρησιμοποιούσαν το σχήμα πολλαπλών ενέσεων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα άτομα με ΣΔτ1 είχαν μέτρια προσκόλληση στη Μεσογειακή 
Δίαιτα. Ωστόσο, η δίαιτά τους χαρακτηριζόταν από αυξημένη πρόσληψη κορεσμένων 
λιπαρών οξέων και σακχάρων και χαμηλή πρόσληψη διαιτητικών ινών. Τα άτομα με 
CSII παρουσίασαν μεγαλύτερη πρόσληψη υδατανθράκων αλλά και καλύτερη ποιότητα 
διατροφής βάσει των ομάδων τροφίμων και του MedDietScore.
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Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Θ. Αργυρόπουλος1, Ιωάννα Χρονοπούλου2

1Νευρολογική κλινική, ΓΝ Παίδων Πεντέλης, Αθήνα, 2Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝ 
«Σισμανόγλειο», Αθήνα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από την ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, δια-
φαίνεται η σύγχρονη τάση στη συνεχιζόμενη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (distance 
e-learning) και των επαγγελματιών υγείας με τη χρήση τεχνολογιών της πληροφορικής 
Η εκπαίδευση όμως αυτή προϋποθέτει κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και επιλεγμένο 
περιεχόμενο διδασκαλίας.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της ανασκοπικής αυτής μελέτης είναι η διερεύνηση της μεθοδο-
λογίας για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη φροντίδα ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκε κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση της 
διεθνούς βιβλιογραφίας με αναζήτηση άρθρων σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων 
(google scholar, pup med)με κατάλληλες λέξεις ευρετηριασμού. Αναζητήθηκαν άρθρα 
δημοσιευμένα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, σε έγκριτα περιοδικά με ημερομηνία 
δημοσίευσης μετά το 2000. Η ανασκόπηση αφορούσε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 
τη σχέση των επαγγελματιών υγείας με τις νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοι-
νωνιών, τον σακχαρώδη διαβήτη, τη δημιουργία ποιοτικού εκπαιδευτικού υλικού, το 
περιεχόμενο και τις τεχνικές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και εκπαίδευσης μπο-
ρούν να οδηγήσουν στη δημιουργία πλούσιου, εύληπτου και εύχρηστου διδακτικού 
υλικού,μέσω του οποίου οι επαγγελματίες υγείας θα διδάσκονται και θα επικαιροποιούν 
τη γνώση τους σε θέματα που αφορούν τη φροντίδα ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη.. 
Η ανανέωση των γνώσεων και του εκπαιδευτικού υλικού, σχετικά με συγκεκριμένα 
αντικείμενα όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, και η δυνατότητα συνεργασίας και ανταλ-
λαγής εμπειριών μεταξύ των εκπαιδευομένων, επιτρέπουν τη μεγαλύτερη συσχέτιση 
της μάθησης με τα πραγματικά προβλήματα και καταστάσεις, που οι εκπαιδευόμενοι 
καλούνται να αντιμετωπίσουν στο εργασιακό τους περιβάλλον.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προσφέρει στους λειτουργούς της 
υγείας, έναν ελκυστικό και πολλά υποσχόμενο τρόπο διά βίου εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης. Η χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφοριών, επικοινωνίας και εκπαίδευσης 
από τους επαγγελματίες υγείας βελτιώνει το γνωστικό επίπεδο και συνακόλουθα τη 
φροντίδα του διαβητικού ασθενούς.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΩΝ GLP-1 ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΡΥΘ-
ΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΔτ2

Α. Μακίνα-Κούση, Κ. Μαυρομουστάκου, Ν. Τριπύλα, Μ. Παπαδοπούλου, 
Ε. Δρακοπαναγιωτάκης, Κ. Παπαφιλίππου, Ζ. Αλεξίου

Διαβητολογικό Ιατρείο, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι GLP-1 αγωνιστές είναι κλινικά αποτελεσματικοί στη θεραπεία των 
ασθενών με ΣΔτ2 ως προσθήκη στην αρχική θεραπεία του διαβήτη όταν η θεραπεία 
με μετφορμίνη ως μονοθεραπεία έχει αποτύχει. Ακόμη έχει αποδειχθεί η αποτελεσμα-
τικότητα των GLP-1 αγωνιστών ως πρόσθετη θεραπεία για την εντατικοποίηση της 
πρότερης θεραπείας που μπορεί να είναι συνδυασμός αντιδιαβητικών παραγόντων 
ή και ινσουλίνης.
ΣΚΟΠΟΣ: Η μελέτη του ρόλου της προσθήκης των GLP-1 αγωνιστών στη βέλτιστη 
ρύθμιση των ασθενών με ΣΔτ2.
YΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν 40 ασθενείς κατά την παρακολούθηση στο διαβη-
τολογικό ιατρείο. Καταγράφηκαν τα δημογραφικά δεδομένα τους στην πρώτη επίσκεψη 
και στην επόμενη επίσκεψη μετά από 4 έως 6 μήνες. Καταγράφηκαν μελετώντας τους 
φακέλους τους: η ηλικία, το φύλο, το σωματικό βάρος, ο χρόνος διάρκειας διαβήτη, 
οι τιμές νεφρικής λειτουργίας και το ατομικό αναμνηστικό (Αρτηριακή Υπέρταση, Στε-
φανιαία Νόσος, Καρδιακή ανεπάρκεια κ.ά.). Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δυο ομάδες: 
1η ομάδα 21 ασθενείς με ΣΔτ2 που μετά την εκτίμηση προστέθηκε SGLT2 και 2η 
ομάδα με 19 ασθενείς όπου προστέθηκε στην υπάρχουσα θεραπεία GLP-1 αγωνιστής. 
Σκοπός ήταν να μελετηθεί η γλυκαιμική ρύθμιση μελετώντας τη βελτίωση της HbA1c 
και τη διαφορά του σωματικού βάρους των ασθενών.
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 40 ασθενείς που μελετήθηκαν στους 21 (52%) προστέ-
θηκε στην αγωγή SGLT2 και στους 19 (48%) GLP-1 αγωνιστή (αναγράφονται αναλυτικά 
τα αποτελέσματα της μελέτης στον παρακάτω πίνακα). Κατά τη σύγκριση της HbA1c 
των 2 ομάδων πριν και μετά από 4 ή 6 μήνες από την προσθήκη του αντίστοιχου 
φαρμάκου δεν βρέθηκε κλινικά σημαντική διαφορά με OR 0,99 και CI 95% [0,23-4,08]. 
Ενώ κατά τη μελέτη της διαφοράς βάρους πριν και μετά την προσθήκη βρέθηκε κλινικά 
σημαντική διαφορά υπέρ της ομάδας που λάμβανε GLP-1 αγωνιστή αναφορικά με τη 
μείωση σωματικού βάρους με OR 2,43 και CI 95% [0,91-3,67]. Όσον αφορά τη νεφρική 
λειτουργία δεν φάνηκε κλινικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 2 ομάδων.

Πίνακας.

Ομάδα με SGLT2 Ομάδα με GLP-1

Chol 180,9±45,7 mg/dL 200±31,3 mg/dL

Trigl 162,8±84,8 mg/dL 172,4±91,2 mg/dL

HDL 44,9±11,9 mg/dL 58,1±38,3 mg/dL

LDL 108±39,4 mg/dL 104,3±25,0 mg/dL
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Πίνακας. (Συνέχεια)

Ομάδα με SGLT2 Ομάδα με GLP-1

Διάρκεια ΣΔ 12,3±6,2 έτη 11,3±6,1 έτη

Βάρος πριν 82±16,1 kg 99±20,1 kg

Βάρος μετά 79,5±15,1 kg 92,9±20,7 kg

Ηλικία 64,3±10,4 ετών 57,5±11,3 ετών

Ύψος 1,7±0,07 m 1,7±0,07 m

Γλυκόζη 177,6±51,9 mg/dL 158,9±59,8 mg/dL

Κρεατινίνη πριν 1±0,4 mg/dL 0,8±0,2 mg/dL

Κρεατινίνη μετά 0,9±0,2 mg/dL 0,8±0,1 mg/dL

Ουρία πριν 44,2±18,9 mg/dL 34,4±11,4 mg/dL

Ουρία μετά 39,4±12,5 mg/dL 34,7±10,0 mg/dL

HbA1c πριν 8,75±1,68% 8,11±1,77%

HbA1c μετά 7,32±0,93% 6,70±1,02%

Γυναίκες/Άνδρες 45%/55% 63%/37%

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: Η προσθήκη των GLP-1 αγωνιστών στη θεραπεία των ασθενών 
με ΣΔτ2 στην εργασία μας επιβεβαιώνει το όφελος τους στη μείωση του σωματικού 
βάρους χωρίς σημαντικές διαφορές ως προς τη σύγκριση της HbA1c και της νεφρικής 
λειτουργίας μεταξύ των δυο ομάδων. Οι GLP-1 αγωνιστές προτιμούνται επί παρουσίας 
καρδιαγγειακής νόσου λόγω του αποδεδειγμένου καρδιαγγειακού οφέλους.
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ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Α. Γατοπούλου, Δ. Τζοβόλου

Βιοπαθολογικό-Βιοχημικό Τμήμα, ΓΝΠ Πατρών «Καραμανδάνειο»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται παγκοσμίως αύξηση στη διάγνω-
ση δυσλιπιδαιμιών (διαταραχών στον μεταβολισμό λιποπρωτεϊνών) σε παιδιά και 
εφήβους, κυρίως υπερχοληστερολαιμίας και υπερτριγλυκεριδαιμίας. Η αύξηση αυτή 
συνδυάζεται με την επιδημική αύξηση της παχυσαρκίας, του σακχαρώδους διαβήτη και 
της καθιστικής ζωής σε παιδιά και εφήβους. Η έγκαιρη διάγνωση των δυσλιπιδαιμιών 
είναι σημαντική, διότι όσο νωρίτερα γίνεται, τόσο περισσότερο μειώνεται ο κίνδυνος 
και η βαρύτητα των καρδιαγγειακών νόσων στην ενήλικη ζωή.
ΣΚΟΠΟΣ: Η καταγραφή και ανάλυση του λιπιδαιμικού προφίλ το πρώτο επτάμηνο 
του 2021 σε παιδιά/εφήβους προσελθόντες στα ΕΙ του «Καραμανδανείου» ΓΝ Παίδων 
Πατρών.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Από Ιανουάριο έως Ιούλιο 2021 ελέχθησαν, κατόπιν νη-
στείας, στο Βιοπαθολογικό-Βιοχημικό Τμήμα του «Καραμανδανείου» συνολικά 291 
παιδιά και έφηβοι (156 κορίτσια, 135 αγόρια), από τα οποία 224 για πλήρη λιπιδαιμικό 
έλεγχο. Τα υπόλοιπα 67 ελέγχθηκαν μόνο για ολική χοληστερόλη και τριγλυκερίδια. 
Οι συγκεντρώσεις ολικής χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων και HDL προσδιορίστηκαν 
στον βιοχημικό αναλυτή Architect c8000, η δε LDL υπολογιστικά.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο πλήρης λιπιδαιμικός έλεγχος έδειξε ότι από τα συνολικά 291, 
120 παιδιά και έφηβοι (ποσοστό 41,2%) είχαν παθολογικές τιμές ολικής χοληστερόλης 
(>170 mg/dL), 71 παιδιά και έφηβοι (24,4%) είχαν αυξημένα τριγλυκερίδια (>90 mg/
dL), 65 από τα 224 (29,0%) παθολογικές τιμές LDL (>110 mg/dL) και 57 από τα 224 
(25,4%) χαμηλές τιμές HDL (<45 mg/dL). Στο σύνολο των 135 αγοριών, 56 (41,5%) 
είχαν παθολογική ολική χοληστερόλη. Από αυτά τα 56, το 58,9% είχε ταυτόχρονα 
και παθολογική LDL, το δε 25% είχε και αυξημένα τριγλυκερίδια. Στο σύνολο των 
156 κοριτσιών, 64 (41,0%) είχαν παθολογική ολική χοληστερόλη. Από αυτά τα 64, 
το 56,4% είχε ταυτόχρονα και παθολογική LDL, το δε 38,2% είχε ταυτόχρονα και 
αυξημένα τριγλυκερίδια.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι διαπιστούμενες υπερχοληστερολαιμία (ποσοστό 41,2%) και 
υπερτριγλυκεριδαιμία (24,4%) σε παιδιά και εφήβους οφείλονται σε κακή διατροφή σε 
συνδυασμό με καθιστική ζωή, ειδικά σε περίοδο καραντίνας λόγω COVID-19, όπως 
το διάστημα της μελέτης μας, που σαφώς ενέτεινε το πρόβλημα.
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟ-
ΜΑ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Στέλλα Παπαχρήστου1, Γ. Τρυψιάνης2, Καλλιόπη Παφίλη1, Δ. Παπάζογλου1, 
Κ. Βαδικόλιας3, Ν. Παπάνας1

1Διαβητολογικό Κέντρο, Β΄ Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπι-
στήμιο Θράκης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, 2Εργαστήριο 
Ιατρικής Στατιστικής, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρού-
πολη, 3Νευρολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πα-
νεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα τελικά προϊόντα προχωρημένης γλυκοζυλίωσης (advanced glycation 
end products, AGEs) του δέρματος συχνά είναι αυξημένα στον σακχαρώδη διαβήτη.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Να εξεταστεί η συμβολή των AGEs του δέρματος στη 
διάγνωση της διαβητικής περιφερικής νευροπάθειας (ΔΠΝ) σε άτομα με σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συμπεριελήφθησαν 132 άτομα (88 άνδρες, 44 γυναίκες) 
με μέση ηλικία 64,57±8,21 έτη και διάμεση διάρκεια ΣΔτ2 14,50 έτη. Η μέτρηση των 
AGEs στο δέρμα έγινε με τη συσκευή AGE reader mu connect (Diagnoptics) στο αντι-
βράχιο του επικρατητικού άνω άκρου. Η ΔΠΝ διαγνώστηκε με το δείκτη νευρολογικής 
ανικανότητας (neuropathy disability score, NDS). Με βάση τα επιμέρους νευρολογικά 
ελλείμματα, εκτιμήθηκε ξεχωριστά η βλάβη των μικρών και των μεγάλων νευρικών 
ινών. Η διαγνωστική αξία των AGEs αξιολογήθηκε με ανάλυση Receiver Operator 
Characteristics (ROC).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι βέλτιστοι διαγνωστικοί ουδοί ήταν ≥3,15 για τη βλάβη των 
μεγάλων νευρικών ινών, ≥2,75 για τη βλάβη των μικρών νευρικών ινών και ≥2,95 για 
τη ΔΠΝ. Οι αντίστοιχες περιοχές κάτω από την καμπύλη (AUC) ήταν 0,766, 0,765 
και 0,790 (κάθε μία, p <0,001). Για τη ΔΠΝ, η μέτρηση των AGEs παρουσίαζε 69% 
ευαισθησία, 77% ειδικότητα, 70,2% θετική προγνωστική αξία και 76% αρνητική προ-
γνωστική αξία. Οι αντίστοιχες τιμές για τη βλάβη των μεγάλων νευρικών ινών ήταν 
61,8%, 79,6%, 51,2% και 85,7%, ενώ για τη βλάβη των μικρών νευρικών ινών ήταν 
74%, 69,5%, 75% και 68,3%.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στον ΣΔτ2, τα AGEs του δέρματος φαίνεται να συμβάλλουν στη 
διάγνωση της ΔΠΝ με μετρίως υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα. Ωστόσο, απαραίτητη 
είναι η περαιτέρω εμπειρία.
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥ-
ΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ 
ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Στέλλα Παπαχρήστου1, Γ. Τρυψιάνης2, Καλλιόπη Παφίλη1, Δ. Παπάζογλου1, 
Κ. Βαδικόλιας3, Ν. Παπάνας1

1Διαβητολογικό Κέντρο, Β΄ Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπι-
στήμιο Θράκης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, 2Εργαστήριο 
Ιατρικής Στατιστικής, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρού-
πολη, 3Νευρολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πα-
νεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα τελικά προϊόντα προχωρημένης γλυκοζυλίωσης (advanced glycation 
end products, AGEs) του δέρματος συχνά παρουσιάζουν αύξηση στον σακχαρώδη 
διαβήτη.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Να εξεταστεί η συμβολή των AGEs του δέρματος στη 
διάγνωση της νευροπάθειας του αυτονόμου νευρικού συστήματος καρδιάς και αγγείων 
(ΚΑΝ) σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συμπεριελήφθησαν 132 άτομα (88 άνδρες, 44 γυναίκες) 
με μέση ηλικία 64,57±8,21 έτη και διάμεση διάρκεια ΣΔτ2 14,50 έτη. Η μέτρηση των 
AGEs στο δέρμα έγινε με τη συσκευή AGE reader mu connect (Diagnoptics) στο 
αντιβράχιο του επικρατητικού άνω άκρου. Η ΚΑΝ διαγνώστηκε με τις 4 δοκιμασίες 
των καρδιαγγειακών αντανακλαστικών κατά Ewing και Clarke. Με βάση τα επιμέρους 
καρδιαγγειακά αντανακλαστικά, εκτιμήθηκαν ξεχωριστά η λειτουργία του συμπαθητι-
κού (ΣΝΣ) και του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος (ΠΝΣ). Η διαγνωστική 
αξία των AGEs αξιολογήθηκε με ανάλυση Receiver Operator Characteristics (ROC).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι βέλτιστοι διαγνωστικοί ουδοί ήταν ≥2,55 για την ΚΑΝ, ≥3,35 
για τη βλάβη του ΣΝΣ και ≥2,35 για τη βλάβη του ΠΝΣ. Οι αντίστοιχες περιοχές κάτω 
από την καμπύλη (AUC) ήταν 0,705, 0,708 και 0,689 (κάθε μία, p <0,001). Για την 
ΚΑΝ η μέτρηση των AGEs παρουσίαζε 83% ευαισθησία, 48,1% ειδικότητα, 51,8% 
θετική προγνωστική αξία και 80,9% αρνητική προγνωστική αξία. Οι αντίστοιχες τιμές 
για τη βλάβη του ΣΝΣ ήταν 53,1%, 82%, 48,6% και 84,5%, ενώ για τη βλάβη του ΠΝΣ 
ήταν 83,5%, 48,6%, 81,8% και 51,5%.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στον ΣΔτ2, τα AGEs του δέρματος φαίνεται να συμβάλουν στη 
διάγνωση της ΚΑΝ με υψηλή ευαισθησία και αρνητική προγνωστική αξία αλλά χαμηλή 
ειδικότητα. Η περαιτέρω εμπειρία θα είναι χρήσιμη.
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΗΣ 25-ΥΔΡΟΞΥ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ

Θεανώ Πενλίογλου1, Α. Ζησιμόπουλος2, Ν. Παπάνας1

1Διαβητολογικό Κέντρο, Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπι-
στήμιο Θράκης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, 2Τμήμα Πυ-
ρηνικής Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσο-
κομείο Αλεξανδρούπολης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η βιταμίνη D (Vit D) συμμε-
τέχει στην παθογένεση των μικροαγγειακών επιπλοκών του σακχαρώδους διαβήτη. 
Εντούτοις, τα δεδομένα σχετικά με την επίδρασή της στην παθογένεια της Διαβητικής 
Περιφερικής Νευροπάθειας (ΔΠΝ) είναι ελλιπή. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση 
της πιθανής συσχέτισης των επίπεδων της Vit D με τη ΔΠΝ και τη βαρύτητα αυτής σε 
άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμμετείχαν 54 άτομα με ΣΔτ2 (31 άνδρες). 
Έγινε κλινική διάγνωση της ΔΠΝ με τον δείκτη νευρολογικής ανικανότητας (neu-
ropathy disability score, NDS), καθώς και εξέταση με τη χρήση μονοϊνιδίου 10 g 
Semmes-Weinstein (SWMF). Επίσης, μετρήθηκαν τα επίπεδα της Vit D στο αίμα με 
Ραδιοανοσολογική Δοκιμασία (RIA).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μέση ηλικία ήταν 62,40 έτη, η μέση διάρκεια του ΣΔτ2 15,14 
έτη, και η μέση HbA1c 7,39%. Το 35,1% ανέφερε συμπτώματα ΔΠΝ. Βάσει του δείκτη 
NDS, η συχνότητα της ΔΠΝ ήταν 26%, ενώ παθολογικό αποτέλεσμα κατά την εξέταση 
με SWMF είχε το 57,4%. Η μέση τιμή της Vit D ήταν 25,30 ng/mL σε άτομα χωρίς 
ΔΠΝ και 20,79 ng/mL σε εκείνα με ΔΠΝ (p=0,6). Επιπλέον, η μέση τιμή της Vit D ήταν 
23,59 ng/mL όταν η εξέταση με SWMF ήταν παθολογική και 25,31 ng/mL όταν ήταν 
φυσιολογική (p=0,808). Τα ποσοστά επάρκειας, ανεπάρκειας και έλλειψης της Vit D 
ήταν αντίστοιχα: σε μέτρια ΔΠΝ 0%, 75%, 25%, σε ήπια ΔΠΝ 20%, 7%, 1% και σε 
άτομα χωρίς ΔΠΝ 27,5%, 72,5%, 0% (p=0,061). Από τα άτομα με παθολογική δοκι-
μασία SWMF, το 6,45% είχε έλλειψη, το 74,2% ανεπάρκεια και το 19,35% επάρκεια 
της Vit D. Τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 0%, 69,6% και 30,4%, όταν η εξέταση με το 
SWMF ήταν φυσιολογική (p=0,304).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Δεν διαπιστώθηκε συσχέτιση των επιπέδων της Vit D με την 
ύπαρξη ΔΠΝ στον ΣΔτ2. Διαπιστώθηκε μόνο μια τάση για συχνότερη ανεπάρκεια της 
Vit D σε σχετικά σοβαρότερη ΔΠΝ. Τα πιλοτικά αυτά αποτελέσματα μαρτυρούν την 
ανάγκη για περαιτέρω μελέτη και επιβεβαίωση σε μεγαλύτερο πληθυσμό.
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ORAL)ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTER) P40

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ 
ΤΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΜΕΘ, ΜΕΣΩ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Γ.Ε. Δαφούλας1, Η. Καλαμαράς2, Κ. Βότης2, Αλεξάνδρα Μπαργιώτα1

1Κλινική Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νόσων ΠΓΝΛ, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, 2Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, 
Θεσσαλονίκη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στις υπάρχουσες διεθνείς κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες, έχουν οριστεί 
επίπεδα γλυκαιμικού ελέγχου για ασθενείς σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), 
και έχουν προταθεί αυστηρότερα επίπεδα ρύθμισης για κατηγορίες ασθενών σε καρ-
διολογικές και χειρουργικές ΜΕΘ. Ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί ομοφωνία ή εξειδίκευση 
των επιπέδων γλυκαιμικού ελέγχου για χωριστές κατηγορίες ασθενών,
ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση της συσχέτισης των επιπέδων γλυκαιμικής ρύθμισης ασθε-
νών σε ΜΕΘ, ως δυνητικού προγνωστικού δείκτη έκβασης (θνητότητα) της νοσηλείας 
τους.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Αναδρομική μελέτη με δεδομένα της καθημερινής κλινικής 
πρακτικής (real world data), της διεθνώς ανοικτής πρόσβασης, ανωνυμοποιημένης 
βάσης δεδομένων Medical Information Mart for Intensive Care IV (ΜΙΜΙC-IV) του Νο-
σοκομείου Beth Israel Deaconess Medical Center, HΠΑ. Αναλύθηκαν 15.619 νοσηλείες 
ΜΕΘ των ετών 2008-2019. Η στατιστική ανάλυση έγινε με λογιστική παλινδρόμηση 
των παραμέτρων Ηλικία, Φύλο, SOFA, ΟΑSIS, και επιπέδων γλυκαιμικού ελέγχου, 
ως συντελεστές συσχέτισης σε ό,τι αφορά τον θάνατο κατά τη νοσηλεία ως έκβαση. 
Τα επίπεδα γλυκαιμικού ελέγχου βασίστηκαν στον χρόνο παραμονής σε αυτά των 
τιμών γλυκόζης, στις παρακάτω κατηγορίες με βάση σχετική βιβλιογραφία (Finney, 
SJ, TW, 2003. JAMA, 290 (15), pp 2041-2047): “hypoglycemic”: τιμές γλυκόζης <80 
mg/dL, “stringent”: 80-110 mg/dL, “normal”: 111-144 mg/dL, “intermediate”: 145-180 
mg/dL, “liberal”: 181-200 mg/dL, “hyperglycemic”: ≥201 mg/dL). Το ποσοστό χρόνου 
παραμονής σε κάθε επίπεδο υπολογίστηκε θεωρώντας γραμμική παρεμβολή μεταξύ 
διαδοχικών μετρήσεων, για να αντισταθμιστεί η μεταβλητή συχνότητα μετρήσεων. Η 
μελέτη εγκρίθηκε από το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΠΓΝΛ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάζονται στον παρακάτω 
πίνακα:
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Τύπος ΜΕΘ Επίπεδο 
Γλυκαιμικού 
Ελέγχου

Θνητότητα κατά τη 
νοσηλεία στη ΜΕΘ 

(Σχετικός λόγος 
πιθανοτήτων-OR)

Διάστημα 
Εμπιστοσύνης 

(95%)

Ισχύς Ελέγχου 
(p-value)

Καρδιολογική
(n = 7758)

hypoglycemic 4,583 (1,12, 18,69) 0,034
stringent 0,111 (0,06, 0,19) <0,001
normal 0,096 (0,06, 0,16) <0,001
intermediate 5,050 (2,69, 9,48) <0,001
liberal 254,094 (73,46, 878,95) <0,001
hyperglycemic 28,657 (17,18, 47,8) <0,001

Παθολογική
(n = 3463)

hypoglycemic 2,431 (0,95, 6,19) 0,063
stringent 0,508 (0,34, 0,75) <0,001
normal 0,937 (0,62, 1,41) 0,753
intermediate 1,707 (1,01, 2,9) 0,048
liberal 2,596 (0,92, 7,31) 0,071
hyperglycemic 1,230 (0,82, 1,83) 0,311

Χειρουργική
(n = 4398)

hypoglycemic 5,366 (1,85, 15,54) 0,002
stringent 0,364 (0,24, 0,56) <0,001
normal 0,578 (0,39, 0,87) 0,008
intermediate 2,558 (1,59, 4,12) <0,001
liberal 4,276 (1,57, 11,62) 0,004
hyperglycemic 2,318 (1,36, 3,96) 0,002

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συνολικά, η θνητότητα ήταν αυξημένη στις υποομάδες ασθενών 
των ΜΕΘ που κατηγοριοποιήθηκαν στις κατηγορίες γλυκαιμικού ελέγχου hypoglyce-
mic, intermediate, liberal και hyperglycemic μετά την προσαρμογή ως προς Ηλικία, 
Φύλο, SOFA, ΟΑSIS, ενώ η θνητότητα ήταν μειωμένη στις κατηγορίες stringent και 
normal. Ωστόσο αυτή η συσχέτιση παύει να είναι στατιστικά σημαντική σε ΜΕΘ Πα-
θολογικών περιστατικών.
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑ-
ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2: ΑΠΟ-
ΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ESDN DIABETES (EUROPEAN SPECIAL-
ISTS DIETETIC NETWORK FOR DIABETES) ΤΟΥ EFAD (EUROPEAN FED-
ERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS)

Ζωή Παφίλη1, Marina Armellini2, Alyson J. Hill3, Μαρία Φ. Βασίλογλου4, 
Daniela Wewerka-Kreimel5, Χ. Δημοσθενόπουλος6

1Τμήμα Διατροφής, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, Ελλάδα, 
2SOC di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo-NutrizioneClinica, Azienda San-
itaria Universitaria Friuli Centrale, Ιταλία, 3Ulster University, Βόρεια Ιρλανδία, 4Uni-
versity of Bern, Ελβετία, 5St. Pölten University of Applied Sciences, Αυστρία, 6Τμήμα 
Διατροφής, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα, Ελλάδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η διαχείριση του διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2) πρέπει να περιλαμβάνει διατρο-
φικές οδηγίες. Το ESDN Diabetes του EFAD παρατήρησε διαφορές στις διατροφικές 
προσεγγίσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.
ΣΚΟΠΟΣ: Η συγκέντρωση και η σύγκριση των εθνικών οδηγιών διατροφής, από όλα 
τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του EFAD, με την επισήμανση ομοιοτήτων και διαφορών.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μέσω επικοινωνίας με εκπροσώπους 27 κρατών-μελών 
της EFAD ζητήθηκαν αντίγραφα των τρεχουσών διατροφικών οδηγιών. Επιπλέον, 
πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικές αναζητήσεις στις ιστοσελίδες των εθνικών διαβη-
τολογικών Ενώσεων, των εθνικών Υπουργείων Υγείας καθώς και στο PubMed για 
σχετικές οδηγίες μέχρι τις 30/04/2021. Κριτήρια ένταξης ήταν να προέρχονται από 
ευρωπαϊκό κράτος μέλος του EFAD, να έχουν δημοσιευτεί τα τελευταία 10 χρόνια, 
να έχουν δημοσιευτεί από αναγνωρισμένη επαγγελματική ένωση ή οργανισμό και να 
έχουν συνταχθεί σε γλώσσα κατανοητή από τους συγγραφείς ή εύκολα μεταφράσιμη.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συγκεντρώθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την πρό-
σληψη υδατανθράκων, φυτικών ινών, λίπους, πρωτεϊνών και διατροφικών προτύπων 
από σχεδόν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη του EFAD, εκτός της Δανίας και της Ρου-
μανίας. Κατευθυντήριες γραμμές από χώρες που συμπεριλήφθηκαν ήταν: Αυστρία, 
Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Κύπρος, Ουγγαρία, 
Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, 
Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Συμπεριλήφθηκαν 
κατευθυντήριες γραμμές από 23 χώρες.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι διατροφικές οδηγίες για το ΣΔτ2, που συγκρίθηκαν, έδειξαν 
περισσότερες ομοιότητες, παρά διαφορές, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι συμβουλές 
που παρέχονται από τους διαιτολόγους σε όλη την Ευρώπη είναι σε μεγάλο βαθμό 
παρόμοιες. Το υψηλό επίπεδο ομοιότητας μεταξύ των χωρών μπορεί να οφείλεται 
στο ότι πολλά από τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στις αντίστοιχες κατευθυντήριες 
γραμμές προέρχονται από προϋπάρχουσες διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές, κυρί-
ως από την Αμερικανική Ένωση Διαβήτη (ADA). Κάθε χώρα πρέπει να έχει εθνικές 
διατροφικές κατευθυντήριες οδηγίες για να διασφαλίζεται η διαχείριση του διαβήτη 
μέσω εξατομικευμένης θεραπείας, προσαρμοσμένης στις πολιτιστικές προτιμήσεις.
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ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ SGLT2 ΑΝΑΣ-
ΤΟΛΕΩΝ ΚΑΙ GLP-1 ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΝΟΣ ΔΙΑΒΗΤΟ-
ΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Γ. Φίλη1, Ι. Κουτσονάσιος2, Α. Μπουρδάκης3

1Γενική ιατρός με μετεκπαίδευση στον Διαβήτη, Κέντρο Υγείας Δελβινακίου Ιωαννί-
νων, 2Γενικός ιατρός με μετεκπαίδευση στον Διαβήτη, Κέντρο Υγείας Πύλης Τρικά-
λων, 3Ειδικός παθολόγος με εξειδίκευση στον Διαβήτη, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

ΣΚΟΠΟΣ: Τα τελευταία χρόνια με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ελληνικής 
Διαβητολογικής Εταιρείας έχουν προστεθεί νέες κατηγορίες φαρμάκων με αποδε-
δειγμένο όφελος στο καρδιαγγειακό, στη νεφρική λειτουργία και στο σωματικό βάρος 
σε πρώιμα θεραπευτικά βήματα στη θεραπεία των ασθενών με ΣΔτ2. Πρόκειται για 
τους SGLT2 αναστολείς και τα GLP-1 ανάλογα. Ένας σημαντικός παράγοντας στη 
ρύθμιση των ασθενών παραμένει η συμμόρφωση τους στην προτεινόμενη θεραπεία 
από τον θεράποντα ιατρό.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Υλικό της μελέτης αποτέλεσαν οι νέοι ασθενείς με ΣΔτ2 που 
διαγνώσθηκαν και παρακολουθούνται σε τακτικές επισκέψεις με ραντεβού ανά τρίμηνο 
περίπου, το τελευταίο έτος στα ιατρεία πρωτοβάθμιας φροντίδας του Κέντρου Υγείας 
Δελβινακίου Ιωαννίνων και Κέντρου Υγείας Πύλης Τρικάλων και στο Διαβητολογικό 
Ιατρείο του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων. Πρόκειται για 100 ασθενείς 70 άντρες 
και 30 γυναίκες σε αγωγή με μετφορμίνη. Από αυτούς 92 ασθενείς δέχθηκαν αμέσως 
αγωγή με SGLT2 αναστολείς (Συμμόρφωση 92℅). Από τους 92 που έκαναν έναρξη 
αγωγής οι 30 χρειάστηκαν στο τρίμηνο και εβδομαδιαίο GLP-1 ανάλογο και από αυτούς 
δέχθηκαν οι 15 (Συμμόρφωση 50℅). Σε 24 ασθενείς προτάθηκε εξ αρχής εβδομαδι-
αίο GLP-1 ανάλογο και δέχθηκαν οι 8 (Συμμόρφωση 33℅). Τα αντίστοιχα νούμερα 
για το διαβητολογικό ιατρείο ήταν 276 νέοι ασθενείς 110 άντρες και 65 γυναίκες σε 
αγωγή με μετφορμίνη. Από αυτούς δέχθηκαν αμέσως αγωγή με SGLT2 αναστολείς 
272 (Συμμόρφωση 93℅) Σε 160 από αυτούς προτάθηκε στο τρίμηνο και εβδομαδιαίο 
GLP-1 ανάλογο και δέχθηκαν οι 96 (Συμμόρφωση 60℅), ενώ σε 72 προτάθηκε εξ 
αρχής εβδομαδιαίο GLP-1 ανάλογο και δέχθηκαν οι 30 (Συμμόρφωση 40℅).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η συμμόρφωση στην πρώιμη έναρξη θεραπείας με SGLT2 ανα-
στολείς είναι πολύ υψηλή τόσο σε μία πρωτοβάθμια όσο και σε μία δευτεροβάθμια δομή 
υγείας χωρίς να διαφέρει στατιστικά μεταξύ των δυο ιατρείων. Στην προσθήκη εβδο-
μαδιαίου GLP-1 ανάλογου υπάρχει στατιστικά σημαντική υπεροχή στη συμμόρφωση 
όταν προτείνεται μετρά τους SGLT2 αναστολείς και όχι αμέσως μετά τη μετφορμίνη.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι διαβητικοί ασθενείς είναι ιδιαίτερα συνεργάσιμοι στην έναρξη 
και τροποποίηση της αντιδιαβητικής θεραπείας τους με προσθήκη SGLT2 αναστολέων, 
ενώ παραμένουν διστακτικοί σε ενέσιμη αγωγή με αποδεδειγμένο όφελος και εύκολη 
χορήγηση όπως τα εβδομαδιαία GLP-1 ανάλογα.
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ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ DISTRESS ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ 
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Κ. Κιντζογλανάκης1, Άννα Γκούσιου2, Παρασκευή Βόντα1, Α. Σαγματόπουλος3, 
Παναγιώτα Κοπανιτσάνου4

1Τοπική Ομάδα Υγείας Θήβας Βοιωτίας, 2Ιδιωτική Πρακτική Αθήνα, 3Κέντρο Υγείας 
Ερυθρών Αττικής, 4Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Το ψυχολογικό φορτίο των ανθρώπων που ζουν με διαβήτη 
θεωρείται ότι είναι αυξημένο και ότι σχετίζεται με πτωχότερα γλυκαιμικά αποτελέσματα 
και χαμηλότερη αυτοφροντίδα του διαβήτη. Σκοπός μας ήταν να εξετάσουμε τη συ-
χνότητα της κατάθλιψης, του άγχους και του distress που σχετίζεται με τον διαβήτη 
(diabetes related distress-DRD) σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2) 
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) και τις συγκριτικές τους συσχετίσεις με 
κλινικά και κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά, αλλά και χαρακτηριστικά αυτο-
φροντίδας του διαβήτη.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για μια μελέτη παρατήρησης 182 ασθενών με ΣΔτ2 
διαγνωσμένο τουλάχιστον προ έξι μηνών που εντάχθηκαν μεταξύ 8/2019-3/2020 και 
5-10/2020 σε μία αστική μονάδα ΠΦΥ. Οι συμμετέχοντες ελέγχθηκαν για συμπτώματα 
κατάθλιψης, άγχους και DRD με τα ερωτηματολόγια Patient Health Questionnaire-9 
(PHQ-9), Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7) και Diabetes Distress Scale (DDS) 
αντίστοιχα. Καταγράφηκαν κλινικά και κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά, αλλά 
και χαρακτηριστικά αυτοφροντίδας του διαβήτη.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το 43,4% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες, η μέση ηλικία ήταν 
68 έτη και η μέση τιμή της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (A1c) ήταν 6,89%. Τιμή A1c 
<7% είχε το 62,7%. Η συχνότητα των κλινικά σημαντικών συμπτωμάτων κατάθλιψης 
(PHQ-9≥10) ήταν 16,6%, άγχους (GAD-7≥10) 17,7% και DRD (DDS≥2) 22,6%. Τα 
σκορ και στα τρία ερωτηματολόγια σχετίζονταν στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους αλλά 
και με το θήλυ φύλο, το χαμηλότερο εισόδημα και το προηγούμενο ιστορικό κατάθλι-
ψης. Τα PHQ-9 και GAD-7 σκορ σχετίζονταν σημαντικά με χαμηλότερη εκπαίδευση, 
περισσότερα επεισόδια υπογλυκαιμίας, περισσότερες αυτομετρήσεις του τριχοειδικού 
σακχάρου και με τη χρήση αντικαταθλιπτικού ή βενζοδιαζεπίνης. Η επαγγελματική 
ομάδα «άνεργοι» είχε στατιστικά σημαντικά υψηλότερο σκορ στα GAD-7 και DDS 
συγκριτικά με την ομάδα «συνταξιούχοι/οικιακά». Το DDS σκορ σχετίζονταν σημαντικά 
με την A1c, το σάκχαρο νηστείας και τη χρήση ινσουλίνης. Επίσης, το PHQ-9 σκορ 
σχετίζονταν σημαντικά με χαμηλότερα επίπεδα ουρικού οξέος του ορού και ήταν 
σημαντικά υψηλότερο στην ομάδα που δήλωσε καθιστική ζωή.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το DRD σχετίζονταν με πτωχότερα γλυκαιμικά αποτελέσματα, 
ενώ τα καταθλιπτικά συμπτώματα με χαμηλότερη φυσική δραστηριότητα πιθανόν 
μοιραζόμενα διαφορετικούς ρόλους για τον γλυκαιμικό έλεγχο και την αυτοφροντίδα 
του διαβήτη. Το ψυχολογικό φορτίο των ασθενών με ΣΔτ2 ίσως πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη στην ΠΦΥ.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΚΝΣ) ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΣ-
ΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Παναγιώτα Μπαρούνη1, Ι. Ιωαννίδης1, Α. Κόκκινος2, Βάια Λαμπαδιάρη3, 
Ν. Τεντολούρης2

1Α΄ Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας 
Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων, «Αγία Όλγα», 2Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική 
Πανεπιστημίου Αθηνών και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λα-
ϊκό», 3Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, «Νοσοκομείο Αττικόν», Μονάδα Έρευ-
νας και Διαβητολογικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η συμμετοχή του ΚΝΣ στη ρύθμιση του σακχάρου είναι ήδη γνωστή από 
το 19ο αι. από τα πειράματα του Γάλλου φυσιολόγου Claude Bernard. Η ανακάλυψη 
της ινσουλίνης το 1922 επισκίασε τη σημασία της κεντρικής ρύθμισης της γλυκόζης, 
ενώ τον 20ο αι. νέες μέθοδοι έδωσαν τη δυνατότητα να εντοπιστούν και να χαρτο-
γραφηθούν περιοχές του εγκεφάλου που συμμετέχουν στη ρύθμιση αυτή. Αυτό έχει 
συμβάλει στην κατανόηση των ομοιοστατικών ρυθμιστικών μηχανισμών της γλυκόζης 
και της ενέργειας αλλά και στη θεώρηση ενός νέου μοντέλου για την αιτιοπαθογένεια 
και συσχέτιση μεταξύ σακχαρώδη διαβήτη και παχυσαρκίας.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΝΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ
Ο εγκέφαλος, και ειδικότερα ο υποθάλαμος, μέσω προσαγωγών νευρικών ινών από 
την περιφέρεια αλλά και από το ίδιο το ΚΝΣ, δέχεται σήματα σχετικά με τα επίπεδα 
γλυκόζης και αποθηκευμένης ενέργειας στο σώμα. Τα σήματα αυτά είναι ορμόνες 
όπως η λεπτίνη και η ινσουλίνη, καύσιμα όπως η γλυκόζη, τα λιπαρά οξέα και κάποια 
αμινοξέα καθώς και εντερικά πεπτίδια όπως το GLP-1 και η χολοκυστοκινίνη. Ο εγκέ-
φαλος επεξεργάζεται τα σήματα αυτά και κινητοποιεί ομοιοστατικούς μηχανισμούς 
-εξαρτώμενους ή μη από την ινσουλίνη- ώστε να διατηρήσει τα επίπεδα γλυκόζης 
σε ένα σταθερό, προκαθορισμένο επίπεδο. Αντίστοιχος μηχανισμός ρυθμίζει και το 
ενεργειακό ισοζύγιο.
ΝΕΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ
Σύμφωνα με νεότερα δεδομένα, η παχυσαρκία και ο σακχαρώδης διαβήτης,- διαταρα-
χές της ομοιόστασης της γλυκόζης της ενέργειας και αντίστοιχα- αποτελούν συνιστώ-
σες μιας κοινής ενεργειακής διαταραχής όπου το καθορισμένο επίπεδο- στόχος, έχει 
λανθασμένα καθοριστεί από τον εγκέφαλο σε επίπεδο ψηλότερο από το φυσιολογικό. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κινητοποιούνται αντιρροπιστικοί μηχανισμοί ως επί υπο-
γλυκαιμίας ή ενεργειακής έλλειψης, οπότε τα επίπεδα σακχάρου και λιπώδους ιστού 
τείνουν να παραμένουν συνεχώς υψηλά καθώς ο οργανισμός θέλει να προστατέψει 
τη νέα αυτή ενεργειακή κατάσταση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η θεώρηση αυτή ανοίγει νέους ορίζοντες στην κατανόηση της σχέ-
σης μεταξύ παχυσαρκίας και σακχαρώδη διαβήτη και δημιουργεί νέες προοπτικές 
στη θεραπευτική αντιμετώπιση των δύο νοσημάτων.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΕΝΤΕΡΟΚΥΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΡΡΙΓΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕ CANDIDA ALBICANS

Ιωάννα Μπέλλου, Ιωάννα Καρυοφύλλη-Ταμίσογλου, Α. Τυχάλας, Α. Λαζαρίδης, 
Γλυκερία Τζατζάγου

Α΄ Παθολογική Κλινική - Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η διαβητική κετοξέωση (ΔΚ) είναι μία δυνητικά απειλητική για τη ζωή 
επιπλοκή σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ), στα αίτια της οποίας περιλαμβά-
νονται οι λοιμώξεις. Το εντεροκυστικό συρίγγιο αποτελεί μια σπάνια επιπλοκή κατόπιν 
ακτινοβολίας, τραυματισμού ή συνεπεία φλεγμονωδών και κακοήθων νοσημάτων 
που συνήθως εκδηλώνεται με πνευματουρία, παρουσία κοπράνων στα ούρα και 
λοιμώξεις ουροποιητικού. Παρουσιάζουμε μια ενδιαφέρουσα περίπτωση κετοξέω-
σης σε διαβητικό ασθενή με εντεροκυστικό συρίγγιο και λοίμωξη ουροποιητικού από 
Candida albicans.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Άνδρας 63 ετών διεκομίσθη στο νοσοκομείο με υπόταση, 
πολυουρία και πολυδιψία από 4ημέρου. Από το ιστορικό διαπιστώθηκε ΣΔ τύπου 2 
υπό αγωγή με εμπαγλιφλοζίνη και πρόσφατη νοσηλεία λόγω τραυματικής υπαρα-
χνοειδούς αιμορραγίας επιπλακείσα από λοίμωξη ουροποιητικού με Acinetobacter 
baumanii που αντιμετωπίστηκε με αντιβιοτική αγωγή. Από τον εργαστηριακό έλεγχο 
ανευρέθη λευκοκυττάρωση με πολυμορφοπυρηνικό τύπο, οξεία νεφρική βλάβη και 
βαριά μεταβολική οξέωση. Κατά την τοποθέτηση ουροκαθετήρα παρατηρήθηκε εκροή 
αέρα με πυουρία και από τη γενική ούρων διαπιστώθηκαν κετόνες, πολλαπλά πυο-
σφαίρια και βακτήρια. Ελήφθησαν καλλιέργειες αίματος και ούρων και ετέθη εμπει-
ρική αντιβιοτική αγωγή με πιπερακιλλίνη-ταζοβακτάμη. Από την καλλιέργεια ούρων 
(πολλαπλά δείγματα) απομονώθηκε Candida albicans και προστέθηκε κατευθυνόμενη 
αγωγή με φλουκοναζόλη.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Διενεργήθηκε αξονική τομογραφία κοιλίας με έγχυση σκιαστικού 
όπου διαπιστώθηκε εικόνα σοβαρής κυστίτιδας με φυσαλλίδες αέρα ενδοαυλικά και 
καθηλωμένη έλικα λεπτού εντέρου στον θόλο της ουροδόχου κύστεως. Επιπρόσθετα, 
διενεργήθηκε μαγνητική τομογραφία κοιλίας όπου διαπιστώθηκε εικόνα πυελονεφρί-
τιδας, υδρονέφρωση αμφοτερόπλευρα, οιδηματώδης πάχυνση του τοιχώματος της 
κύστης κι ύπαρξη εντεροκυστικού συριγγίου. Στην κυστεοσκόπηση επιβεβαιώθηκε 
το συρίγγιο στο οπίσθιο τοίχωμα της ουροδόχου κύστεως. Ο ασθενής διακομίστηκε 
σε χειρουργική κλινική για περαιτέρω αντιμετώπιση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η εμφάνιση κετοξέωσης σε έναν διαβητικό ασθενή θα πρέπει 
πάντα να κατευθύνει τη διαγνωστική σκέψη προς την αναζήτηση εκλυτικού αιτίου με τις 
λοιμώξεις να αποτελούν τη συχνότερη αιτία. Στο παρόν περιστατικό, η πνευματουρία 
και η πυουρία οδήγησαν στη διάγνωση εντεροκυστικού συριγγίου.
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ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Β. Μόσιαλος, Ιωάννα Καρυοφύλλη-Ταμίσογλου, Ιωάννα Μπέλλου, Α. Κάκκαρης, 
Α. Λαζαρίδης, Γλυκερία Τζατζάγου

Α΄ Παθολογική Κλινική - Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η πρωτοπαθής επινεφριδική ανεπάρκεια (νόσος Addison) είναι μια 
σπάνια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ανεπαρκή παραγωγή των στεροειδών 
ορμονών κορτιζόλης και αλδοστερόνης. Η συχνότερη αιτία της νόσου είναι η αυτοάνοση 
καταστροφή του φλοιού των επινεφριδίων, ενώ στο ιστορικό του ασθενούς μπορεί να 
συνυπάρχουν άλλες αυτοάνοσες διαταραχές. Τα πιο συνήθη συμπτώματα εκδήλωσης 
της νόσου είναι η κόπωση, οι γαστρεντερικές διαταραχές και οι αλλαγές στο χρώμα 
του δέρματος. Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώνονται συχνά υπογλυκαιμία και 
ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Παρουσιάζουμε μια περίπτωση νόσου Addison σε νέα 
κοπέλα με αδυναμία και υπογλυκαιμία.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Νέα κοπέλα 17 ετών εισήχθη στην κλινική λόγω έντονης 
γενικευμένης αδυναμίας από 2 μηνών με συνοδό ναυτία και διαταραχή της διάθεσης 
για την οποία παρακολουθούνταν από ψυχολόγο. Από το ατομικό της αναμνηστικό 
διαπιστώθηκε αυτοάνοσο υπόβαθρο με διάγνωση νόσου Hashimoto από 4ετίας. Από 
την κλινική εξέταση δεν ανευρέθη εικόνα μυοπάθειας, ωστόσο διαπιστώθηκε ήπια 
μελάγχρωση δέρματος στις μασχαλιαίες πτυχές και τη γλώσσα καθώς και υπόταση 
(85/65 mm Hg). Στον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε ήπια υπονατριαιμία (131 
mEq/Lit) και υπογλυκαιμία (54 mg/dL).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Εστάλη ορμονικός έλεγχος με πρωινή κορτιζόλη ορού (0,54 μg/
dL, Φ.Τ.=5,2-22,4) και φλοιοεπινεφριδιοτρόπο ορμόνη (ACTH) (772 pg/mL, Φ.Τ.=0-
46). Με βάση τον κλινικοεργαστηριακό έλεγχο ετέθη η υπόνοια νόσου Addison και 
ακολούθως διενεργήθηκε δοκιμασία διέγερσης με 250 μg ACTH (Synacthen test) 
(κορτιζόλη ορού [0’]: 0,65 μg/dL - [30’]: 0,69 μg/dL - [60’]: 0,70 μg/dL) που έθεσε τη 
βιοχημική διάγνωση της νόσου. Η ασθενής ακολούθως έλαβε ορμονική θεραπεία υπο-
κατάστασης με βελτίωση των συμπτωμάτων της και των εργαστηριακών ευρημάτων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η πρωτοπαθής φλοιοεπινεφριδική ανεπάρκεια είναι μια σπάνια 
διαταραχή που μπορεί να εκδηλωθεί με ήπια και χρόνια συμπτώματα που μπορεί 
εύκολα να διαλάθουν της προσοχής. Η υπογλυκαιμία σε ασθενή χωρίς ιστορικό σακ-
χαρώδους διαβήτη και λήψη αντιδιαβητικής αγωγής, θα πρέπει πάντα μεταξύ άλλων 
να οδηγεί στη διαγνωστική σκέψη νόσου Addison.
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ e-GFR ΚΑΙ ΑΛΒΟΥΜΙΝΟΥΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ 
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Β. Βασιλακόπουλος1, Ευθαλία Ράνδου2, Σ. Πούλιος2, Δ. Ντέμος2, Ι. Γιαννακίδης2, 
Ε. Ρούντος2, Παρασκευή Καριπίδου2, Σαββίνα Σαμαρά2, Βασιλική Καραχισαρίδου2, 
Αθηνά Καρατζέτζου2, Α. Παπαναστασίου2, Π. Ξάρρας2, Ν. Ζηντζιόβας2, 
Σ. Λαμπρόπουλος1

1Καρδιολογική Κλινική, 2Παθολογική Κλινική, ΓΝ Κοζάνης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Πλήθος μελετών έχουν καταδείξει τη γραμμική σχέση του 
επιπολασμού της συστολικής υπέρτασης με την επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας. 
Παραμένει όμως αδιευκρίνιστο για το ποιος είναι ο καθοριστικός παράγοντας που 
προάγει τη σχέση αυτή, η μείωση του e-GFR ή η παρουσία αλβουμινουρίας; Αυτό 
διερευνήθηκε στην παρούσα μελέτη.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν 242 ασθενείς κατά το χρονικό διάστημα 2017-2021 
και εκτιμήθηκε ο e-GFR με την εξίσωση CKD-EPI και ο λόγος αλβουμίνης/ κρεατινίνης 
σε τυχαίο πρωινό δείγμα ούρων (UACR). Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε μέτρηση ΑΠ 
ιατρείου υπό πρότυπες συνθήκες με την αυτοποιημένη συσκευή HEM-705 (Omron, 
Health-Care).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μέση συστολική ΑΠ (ΣΑΠ) των ασθενών ήταν 139,2±21,3 
mm Hg, ενώ αντιυπερτασική αγωγή λάμβανε το 67,2% με 2,1±1,3 φάρμακα ημερη-
σίως κατά μέσο όρο. Στη μονοπαραγοντική ανάλυση, η ΣΑΠ σχετίστηκε με την ηλικία, 
το ΒΜΙ, τη λήψη θεραπείας, τον υψηλότερο αριθμό αντιυπερτασικών φαρμάκων, το 
υψηλότερο UACR και το χαμηλότερο e-GFR. Tα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν 
ότι το UACR (b= 0,107, P=0,22), όχι ο e-GFR (b= -0,098, P >0,05), φάνηκε να έχει 
ισχυρότερη συσχέτιση με τη ΣΑΠ. Άλλες παράμετροι που συσχετίστηκαν με τη ΣΑΠ 
στο πολυπαραγοντικό μοντέλο ήταν η ηλικία (β= 0,125, P=0,014), ο BMI (b= 0,110, 
P=0,012) και ο μέσος όρος των αντιυπερτασικών φαρμάκων (b= 0,138, P=0,045).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η παραπάνω στατιστική ανάλυση έδειξε ότι μεταξύ των ασθενών 
με ΣΔ, η αλβουμινουρία είναι πιο στενά συνδεδεμένη με τη ΣΑΠ από ό,τι ο e-GFR.



86 20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ORAL)ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTER) P48

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

Β. Βασιλακόπουλος1, Ευθαλία Ράνδου2, Σ. Πούλιος2, Δ. Ντέμος2, Ι. Γιαννακίδης2, 
Ε. Ρούντος2, Παρασκευή Καριπίδου2, Σαββίνα Σαμαρά2, Βασιλική Καραχισαρίδου2, 
Αθηνά Καρατζέτζου2, Α. Παπαναστασίου2, Π. Ξάρρας2, Ν. Ζηντζιόβας2, 
Σ. Λαμπρόπουλος1

1Καρδιολογική Κλινική, 2Παθολογική Κλινική, ΓΝ Κοζάνης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) ισχαιμικού τύπου συμβαίνει 
πιο συχνά σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ), είτε λαμβάνουν κάποιο είδος 
αντιαιμοπεταλιακής ή άλλης αντιπηκτικής αγωγής, είτε όχι. Σε αυτούς τους ασθενείς, 
έμβολα σχηματίζονται στον αριστερό κόλπο, αποτελώντας την αιτία του ΑΕΕ. Η αρ-
τηριακή υπέρταση είναι ο πιο γνωστός αναστρέψιμος παράγοντας κινδύνου για ΑΕΕ 
ώστε η κατάλληλη αντιυπερτασική αγωγή μπορεί να μειώσει την επίπτωση, αλλά και 
τη θνητότητα των ασθενών.
ΣΚΟΠΟΣ: Η μελέτη αυτή θέλει να αναδείξει τη σημασία του δείκτη μάζας σώματος 
(ΔΜΣ) που είναι γνωστό ότι συνδέεται άμεσα με τον σακχαρώδη διαβήτη, και της ΚΜ, 
ως παραγόντων κινδύνου για αγγειακό εγκεφαλικό (ΑΕΕ) ισχαιμικού τύπου.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 102 ασθενείς με ΑΕΕ ισχαιμικού 
τύπου, που υποβλήθηκαν σε αξονική τομογραφία εγκεφάλου, από την οποία και 
επιβεβαιώθηκε η παρουσία του ΑΕΕ. Εν συνεχεία, από το ατομικό αναμνηστικό κα-
ταγράφηκε η ύπαρξη ΚΜ και υπολογίστηκε ο ΔΜΣ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 55% από το σύνολο των ασθενών είχαν ΔΜΣ >25 και 40% εί-
χαν ΚΜ. Είναι αρκετά σημαντικό πως το 60% των ασθενών δεν ανέφεραν ΚΜ. 31% 
των ατόμων είχαν ταυτόχρονα ΚΜ και ΔΜΣ >25, αποτέλεσμα στατιστικά σημαντικό 
(p=0,037), ενώ μόνον 12% είχαν ΚΜ και ΔΜΣ <25. Από τους ασθενείς με ΚΜ, 59% 
είχαν ΔΜΣ >25.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Παρόλο που ο αριθμός των ασθενών με ΚΜ ήταν μικρότερος, 
καταγράφηκε υψηλό ποσοστό ατόμων με ταυτόχρονη ύπαρξη ΚΜ και ΔΜΣ >25. 
Επιπλέον, ο ΔΜΣ είναι πολύ σημαντικός παράγοντας κινδύνου για ΑΕΕ ισχαιμικού 
τύπου, καθώς 6 στους 10 ασθενείς είχαν ΔΜΣ >25.
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Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΑΤΟ-
ΜΑ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Β. Βασιλακόπουλος1, Ευθαλία Ράνδου2, Σ. Πούλιος2, Δ. Ντέμος2, Ι. Γιαννακίδης2, 
Ε. Ρούντος2, Παρασκευή Καριπίδου2, Σαββίνα Σαμαρά2, Βασιλική Καραχισαρίδου2, 
Αθηνά Καρατζέτζου2, Α. Παπαναστασίου2, Π. Ξάρρας2, Ν. Ζηντζιόβας2, 
Σ. Λαμπρόπουλος1

1Καρδιολογική Κλινική, 2Παθολογική Κλινική, ΓΝ Κοζάνης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) αποτελεί μια μεταβολική νόσο με πολλα-
πλές επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα. Η επίτευξη των θεραπευτικών στόχων 
ενός συνόλου καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου αποτελεί βασικό άξονα της 
θεραπευτικής στρατηγικής. Σύμφωνα με την ADA συνιστάται: HbA1c <7%, LDL <100 
mg/dL, TG <150 mg/dL, HDL >40 mg/dL σε άνδρες και >50 mg/dL σε γυναίκες και 
αρτηριακή πίεση (ΑΠ) <140/85 mm Hg. Όσον αφορά στους δείκτες παχυσαρκίας συνι-
στάται από τον WHO, Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) 18,5-24,9 και Περιφέρεια Μέσης 
(WC), κατά NCEP-ATPIII <102 cm και <88 cm για άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα.
ΣΚΟΠΟΣ: Να μελετηθεί σε τι ποσοστό επιτυγχάνονται οι παραπάνω στόχοι σε ένα 
πληθυσμό διαβητικών που προσέρχονται πρώτη φορά στο Εξωτερικό Ιατρείο της 
Παθολογικής και Καρδιολογικής Κλινικής.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν 500 άτομα, 47,1% άνδρες, μέσης ηλικίας 65,8±11,1 
ετών, εκ των οποίων το 54% ήταν ηλικίας >70 ετών. Μετρήθηκαν δημογραφικοί παρά-
γοντες όπως η ηλικία, ΔΜΣ, περιφέρεια μέσης, αρτηριακή πίεση (ΑΠ) και εργαστηριακοί 
παράγοντες όπως HbA1c, ολική χοληστερόλη, HDL, LDL, TG.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Λιποβαρή άτομα (ΔΜΣ <18,5) δεν ανευρέθησαν, ιδανικό βάρος 
(ΔΜΣ: 18,5-24,9) είχε το 14,1%, υπέρβαρο (ΔΜΣ: 25-29,9) βρέθηκε το 48,8% και 
παχύσαρκο (ΔΜΣ >30) το 36,4% του δείγματος. Ο στόχος για WC <102 cm επε-
τεύχθη στο 29,4% των ανδρών και για WC <88 cm στο 5,3% των γυναικών. Ιδανικό 
γλυκαιμικό έλεγχο παρουσίασε το 42% του πληθυσμού, μέτριο το 23% και φτωχό το 
39,3%. Επιθυμητό στόχο LDL πέτυχε το 44,6% ενώ το 31,1% είχε TG <150 mg/dL. 
Από τους άνδρες το 48% είχε τιμή HDL >40 mg/dL, ενώ στις γυναίκες τιμή HDL >50 
mg/dL βρέθηκε στο 41,2%. ΑΠ <140/85 mm Hg παρουσίασε μόνο το 44,1% με ίση 
αναλογία των δυο φύλων. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο το 8,85% του πληθυσμού είχε 
πετύχει ταυτόχρονα τον στόχο του γλυκαιμικού και λιπιδαιμικού προφίλ, όπως και της 
ΑΠ, ενώ σε συνδυασμό και με την περιφέρεια μέσης μόνο το 2,1%.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από τη μελέτη μας φαίνεται ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό διαβη-
τικών επιτυγχάνει ιδανική ρύθμιση των καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου. 
Η άρρηκτη σχέση ΣΔ και καρδιαγγειακής νόσου καταδεικνύει τη σημασία της πολυ-
παραγοντικής θεραπευτικής προσέγγισης που απαιτεί η διαχείριση των διαβητικών 
ασθενών για τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.
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ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥ-
ΠΟΥ 1 ΚΑΙ Η ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ - ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ

Α. Κέφας1, Μαρία Μαυρίδου1, Α. Σαχινίδης1, Χρυσούλα Μπουτάρη1, 
Μαριάννα Σπανού1, Π. Δουκέλης1, Ιωάννα Ζωγράφου1

1Διαβητολογικό Κέντρο Β΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια ανησυχητική αύξηση αυτούς 
επίπτωσης αυτούς παχυσαρκίας αυτούς ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 
(ΣΔτ1). Στοιχεία υποδεικνύουν ότι η παχυσαρκία συμβάλλει σημαντικά στην αντίσταση 
στην ινσουλίνη, και αυτούς καρδιαγγειακές επιπλοκές των ασθενών αυτών.
ΣΚΟΠΟΣ: Να διερευνηθεί η επίπτωση αυτούς παχυσαρκίας αυτούς ασθενείς με ΣΔτ1 
στο Διαβητολογικό Κέντρο αυτούς Β΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Συλλέξαμε στοιχεία από την τελευταία επίσκεψη ασθενών 
με ΣΔτ1 σχετικά με την ηλικία, τη διάρκεια του ΣΔ, το σωματικό βάρος, τον δείκτη 
μάζας σώματος (ΔΜΣ) και τη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c) και εν συνέχεια 
οι ασθενείς διαχωρίστηκαν σύμφωνα με τον ΔΜΣ και την τιμή αυτούς HbA1c.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συμπεριλήφθηκαν 201 ασθενείς με ΣΔτ1, 97 άνδρες και 104 γυ-
ναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη και διάμεση διάρκεια ΣΔτ1 τα 19 έτη. Μόνο αυτούς 
(0,5%) ασθενής ήτανε ελλιποβαρής, ανδρικού φύλου. Οι ασθενείς με φυσιολογικό 
ΔΜΣ ήτανε 98 (48,7%). Το 54% αυτού του υποσυνόλου ασθενών ήτανε γυναίκες και 
59 (60,2%) ασθενείς είχανε τιμή HbA1c >7%. Στην κλίμακα των υπέρβαρων βρέθηκαν 
64 (31,8%) ασθενείς, με αυτούς άνδρες να αποτελούν το 51,5%, ενώ HbA1c >7% 
είχανε 33 (51,5%) ασθενείς. Παχύσαρκοι κλάσης 1, διαπιστώθηκε ότι ήτανε 30 (15%) 
ασθενείς με ίσο ποσοστό μεταξύ των φύλων και τιμή HbA1c >7% να παρουσιάζουν οι 
19 (63,3%) εξ’ αυτών. Αυτούς κατηγορίες κλάσης ΙΙ και ΙΙΙ κατατάχθηκαν, 6 (3%) και 2 
(1%) ασθενείς αντίστοιχα, με τα φύλα να παρουσιάζουν όμοιο ποσοστό στην κλάση 
ΙΙ και ολοκληρωτική επικράτηση του γυναικείου φύλου στην κλάση ΙΙΙ. HbA1c >7% 
παρουσιάζουν το 83,3% και το 100% των ασθενών με κλάση ΙΙ και ΙΙΙ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η επίπτωση αυτούς παχυσαρκίας αυτούς ασθενείς με ΣΔτ1 στο 
κέντρο αυτούς αγγίζει το 19% δηλαδή 38 ασθενείς, με αυτούς 26 (68,2%) από αυτούς 
να εμφανίζουν HbA1c >7%.
Τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνονται στα γραφήματα παρακάτω.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΡΥΘ-
ΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ 
ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ

Ιωάννα Ζωγράφου, Α. Κέφας, Ανδρομάχη Ρέκλου, Ιωάννα Τσεκούρα, Π. Δουκέλης, 
Φ. Σίσκος, Μαρία Μαυρίδου, Μ. Δούμας

Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκρά-
τειο», Θεσσαλονίκη

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της διασταυρούμενης, ανοικτής θεραπείας μελέτης ήταν να 
εκτιμηθεί η ποιότητα της γλυκαιμικής ρύθμισης με τη χρήση της συνεχούς καταγρα-
φής γλυκόζης με τεχνολογία flash (fCGM) μεταξύ της ινσουλίνης Degludec και της 
ινσουλίνης Glargine, σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2) που είναι 
σε θεραπεία με βασική ινσουλίνη
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Συμπεριλήφθηκαν 38 ασθενείς με ΣΔτ2 (17 γυναίκες, μέση 
ηλικία 55,6+10,6 έτη, μέση διάρκεια διαβήτη 15,4+9,9 έτη) που ήταν σε θεραπεία 
με βασική ινσουλίνη (Glargine ή Degludec) για περισσότερο από τρεις μήνες, σε 
συνδυασμό με άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα. Σε όλους τους ασθενείς τοποθετήθηκε 
αισθητήρας καταγραφής γλυκόζης (fCGM) για 14 ημέρες και στη συνέχεια έγινε 
αλλαγή της βασικής ινσουλίνης (από Glargine σε Degludec ή το αντίθετο στην ίδια 
δοσολογία). Μετά από 15 ημέρες από τη χρήση της νέας ινσουλίνης τοποθετήθηκε 
νέος αισθητήρας για άλλες 14 ημέρες. Καταγράφηκαν και στα δύο στιγμιότυπα ο χρό-
νος εντός στόχου (Time in range-TIR), οι χρόνοι πάνω και κάτω από τον στόχο (Time 
above Range-TAR, Time below Range-TBR και χρόνος κάτω από 54 mg/dL-TBR54) 
η γλυκαιμική μεταβλητότητα (coefficient of variation, CV) και ο δείκτης διαχείρισης 
γλυκόζης (ΔΔΓ). Αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα με τη χρήση Glargine (ομάδα Α) 
και Degludec (ομάδα Β)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μέση τιμή του ΔΔΓ ήταν 6,8+1,2% και η μέση τιμή του TIR 
ήταν 73,6%. Τα αποτελέσματα για τις δύο ομάδες φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Ομάδα Α Ομάδα Β p
ΔΔΓ% 6,83+1,23 6,79+1,22 NS
Μέση γλυκόζη mg/dL 147+51,2 145+50,2 NS
TIR% 71,9+25,5 75,6+26,4 NS
TAR% 23,4+27,4 21,4+28,8 NS
TBR% 4,7+7,1 3,0+3,8 0,081
TBR54% 0,5+1,6 0,2+0,5 NS
CV% 28,4+6,9 27,3+6,4 NS

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Δεν υπήρχε διαφορά στους δείκτες γλυκαιμικής ρύθμισης με τη 
χρήση των βασικών ινσουλινών Glargine και Degludec σε ασθενείς με ΣΔτ2.
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ CUBILIN ΜΕ ΤΗΝ ΠΑ-
ΡΟΥΣΙΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΙΤΑΜΙ-
ΝΗΣ D ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Ξανθίππη Τσεκμεκίδου1, Φ. Τσέτσος2, Μαρία Γραμματίκη1, Θ. Κουφάκης1, 
Σ. Καρράς1, Μαριάνθη Γεωργίτση2,3, Ν. Παπάνας4, Δ. Παπάζογλου4, 
Περιστέρα Πάσχου2, Καλλιόπη Κώτσα1

1Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Διαβητολογικό Κέντρο, Α΄ Παθολογική 
Κλινική ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 2Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δη-
μοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 3Εργαστήριο Βιολογίας και Γε-
νετικής, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 4Διαβητολογικό 
Κέντρο, Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 
Αλεξανδρούπολη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Η βιταμίνη D επηρεάζει τόσο την έκκριση όσο και την ευ-
αισθησία στη δράση της ινσουλίνης. Η cubilin, που κωδικοποιείται από το γονίδιο 
CUBN στους ανθρώπους, συμμετέχει στην ενεργοποίηση της 25-υδροξυβιταμίνης D 
(25-ΟΗ-D) στη βιολογικά δραστική της μορφή. Σκοπός της μελέτης είναι ο έλεγχος 
της συσχέτισης των πολυμορφισμών του CUBN με τον ΣΔτ2, καθώς και η πιθανή 
επίδρασή τους στα επίπεδα της βιταμίνης D.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμμετείχαν 1258 άτομα, 716 με ΣΔΤ2. Για την 
ομάδα των ασθενών αρκούσε το θετικό ιστορικό ΣΔτ2 ή παθολογικές τιμές γλυκοζιλιω-
μένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) και γλυκόζης νηστείας. Για την ομάδα ελέγχου απαιτήθηκε 
η απουσία ΣΔτ2, ηλικία >65 έτη, HbA1c <6,5% και γλυκόζη νηστείας <126 mg/dL. 
Αποκλείστηκαν όσοι λάμβαναν υποκατάσταση με βιταμίνη D. Απομονώθηκε γενετικό 
υλικό και τα δείγματα γονοτυπήθηκαν στην πλατφόρμα Illumina Human PsychArray. 
Επιλέχθηκαν οι πολυμορφισμοί του CUBN και χρησιμοποιήθηκε λογαριθμική ανάλυση 
παλινδρόμησης μέσω του PLINK (v1,9). Για την αξιολόγηση της σημαντικότητας των 
αποτελεσμάτων εφαρμόστηκε η ανάλυση μετάθεσης (p <0,05). Σε ένα μικρότερο τμήμα 
του πληθυσμού (Ν=274) μετρήθηκαν τα επίπεδα της 25-ΟΗ-D και συσχετίστηκαν με 
τους πολυμορφισμούς του CUBN.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ανάλυση μετάθεσης συσχέτισε τους rs11254375, rs6602175, 
rs1801224, rs4366393 και rs7071576 με τη νόσο. Η μέση τιμή των επιπέδων της 
25-OH-D ήταν σημαντικά χαμηλότερη στην ομάδα των ασθενών σε σχέση με την 
ομάδα ελέγχου (16,705±6,69 ng/mL vs 18,51±6,71 ng/mL, p <0,05). Ωστόσο χαμηλά 
επίπεδα παρουσίασαν και οι δύο ομάδες. Από τη γενετική ανάλυση, ο rs41301097 
παρουσίασε ισχυρή συσχέτιση με υψηλά επίπεδα 25-OH-D.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματά μας δείχνουν μια πιθανή επίδραση του CUBN 
στον ΣΔτ2. Οι rs11254375 και rs7071576 σχετίζονται με τη νόσο, ενώ οι υπόλοιποι 
πολυμορφισμοί φαίνεται να έχουν κάποιο προστατευτικό ρόλο, δείχνοντας έμμεσα την 
πολυπλοκότητα της επίδρασης της βιταμίνης D στον ΣΔτ2. Από την ποσοτική ανάλυση 
προέκυψε ότι ο rs41301097 φαίνεται να προστατεύει από την έλλειψη της βιταμίνης D. 
Περαιτέρω μελέτες είναι απαραίτητες για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων μας.
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙ-
ΝΗΣ D ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Ξανθίππη Τσεκμεκίδου1, Φ. Τσέτσος2, Θ. Κουφάκης1, Σ. Καρράς1, 
Μαρία Γραμματίκη1, Μαριάνθη Γεωργίτση2,3, Ν. Παπάνας4, Περιστέρα Πάσχου2, 
Καλλιόπη Κώτσα1

1Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Διαβητολογικό Κέντρο, Α΄ Παθολογική 
Κλινική ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 2Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δη-
μοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 3Εργαστήριο Βιολογίας και Γε-
νετικής, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 4Διαβητολογικό 
Κέντρο, Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 
Αλεξανδρούπολη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Ο υποδοχέας βιταμίνης D (VDR) μετά από ενεργοποίηση 
από την καλσιτριόλη (1,25-διυδροξυβιταμίνη D) δρα ως μεταγραφικός παράγοντας 
και τροποποιεί την έκφραση γονιδίων που εμπλέκονται σε διάφορες μεταβολικές 
διαδικασίες εκτός του μεταβολισμού του ασβεστίου. Η ανεπάρκεια της βιταμίνης D 
πιθανόν να εμπλέκεται στην παθογένεια του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2). 
Σκοπός της μελέτης είναι να συσχετίσει παραλλαγές του γονιδίου του VDR (VDR) με 
τον κίνδυνο εμφάνισης ΣΔτ2 σε ηλικιωμένο ελληνικό πληθυσμό.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συνολικά συμμετείχαν στη μελέτη 1285 ηλικιωμένοι, 716 
με ΣΔτ2 (ομάδα Α). Η ομάδα ελέγχου αποτελούνταν από ηλικιωμένους άνω των 65 
ετών με HbA1c <6,5% και γλυκόζη νηστείας <126 mg/dL (ομάδα Β). Επιπρόσθετα, 
από την ομάδα Β επιλέχθηκαν 393 άτομα με HbA1c <5,7% και γλυκόζη νηστείας <100 
mg/dL (ομάδα Γ), δηλαδή άτομα χωρίς προδιαβήτη. Απομονώθηκε γενετικό υλικό από 
ολικό αίμα και η γονοτύπηση των δειγμάτων έγινε σε αναλυτή της Illumina Infinium 
PsychArray. Έγινε επιλογή 25 πολυμορφισμών του γονιδίου VDR και ακολούθησε 
στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων με τα στατιστικά πακέτα SPSS και PLINK, 
ενώ χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ανάλυσης με μετάθεση (permutation analysis test) 
για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Οι τιμές p <0,05 θεωρήθηκαν σημαντικές.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Πραγματοποιήθηκαν δύο αναλύσεις. Η πρώτη, μεταξύ των ομά-
δων Α και Β, δεν ανέδειξε κάποιο πολυμορφισμό του VDR που να σχετίζεται σημαντικά 
με τον κίνδυνο εμφάνισης ΣΔτ2. Η δεύτερη, μεταξύ των ομάδων Α και Γ, ανέδειξε 
θετική συσχέτιση του πολυμορφισμού rs7967152 με τον ΣΔτ2. Επιπλέον, η ανάλυση 
με χρήση του υπολειπόμενου μοντέλου έδειξε ότι ο γονότυπος ΑΑ του rs7967152 και 
ο γονότυπος ΤΤ του rs12301817 σχετίζονται με τη νόσο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά της πολυπλοκότητας της 
γενετικής του ΣΔτ2 και εν μέρει αντανακλούν την αντιπαράθεση που περιγράφεται 
στη βιβλιογραφία σχετικά με τον ρόλο της βιταμίνης D στην παθογένεια του ΣΔτ2. 
Χρειάζονται, ωστόσο, μελέτες σε μεγαλύτερους πληθυσμούς για την αναπαραγωγή 
των αποτελεσμάτων αλλά και τη διερεύνηση πιθανών αιτιολογικών μηχανισμών.
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Η ΑΝΟΣΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ BNT162B2 ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ SARS-
COV-2 ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Ελένη Παπαδοκωστάκη1, Α. Τεντολούρης2, Ιωάννα Αναστασίου2, 
Α. Καϊσίδης3, Τένια Κουμάκη3, Ειρήνη Καλοκύρη4, Γαλάτεια Γουρνιεζάκη4, 
Ιωάννα Ελευθεριάδου2, Α. Χατζάκης5,6, Ν. Τεντολούρης2

1Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, 2Α΄ Προπαιδευτική 
Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝΑ «Λαϊκό», 3Διαβητολογικό Κέ-
ντρο «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο Ηρακλείου, 4Μικροβιολογικό Τμήμα «Βενιζέλειο» Νο-
σοκομείο Ηρακλείου, 5Τμήμα Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική 
Σχολή ΕΚΠΑ, 6Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το mRNA BNT162b2 εμβόλιο της Pfizer-BioNtech έχει υψηλή αποτελε-
σματικότητα στην πρόληψη της νόσου COVID-19. Δεδομένα σχετικά με την ανοσο-
λογική απάντηση ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) στο εμβόλιο αυτό είναι προς 
το παρόν περιορισμένα.
ΣΚΟΠΟΣ: Πρόκειται για μια προοπτική μελέτη παρατήρησης που εξετάζει την ανο-
σογονικότητα του εμβολίου mRNA BNT162b2 σε άτομα με ΣΔ.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη εντάχθηκαν ασθενείς με ΣΔ από το διαβητολογικό 
κέντρο του ΓΝΑ «Λαϊκό» οι οποίοι αντιστοιχίστηκαν ως προς την ηλικία με ασθενείς 
χωρίς ΣΔ. Η μέτρηση των αντισωμάτων έγινε 21 μέρες μετά την 1η δόση του εμβολίου 
(T1),7-15 μέρες μετά την 2η δόση (T2) και 70-75 μέρες μετά την 2η δόση (Τ3). Μετρή-
θηκαν αντισώματα anti-SARS-CoV-2 receptor-binding domain IgG με τη δοκιμασία 
Abbott SARS-CoV-2 IgG II Quant. Τιμές >50 AU/mL είναι προστατευτικές έναντι της 
σοβαρής νόσου COVID-19.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συμπεριλήφθηκαν 58 άτομα με ΣΔ και 116 άτομα χωρίς ΣΔ. 
Στην T1, ανιχνεύθηκαν Abs-RBD-IgG >50 AU/mL στο 82,8% των ατόμων με ΣΔ και 
στο 91,4% χωρίς ΣΔ (p=0,093). Στην Τ2 και στην Τ3, όλοι οι συμμετέχοντες χωρίς 
ΣΔ (100%) και το 96,6% με ΣΔ είχαν Abs-RBD-IgG >50 AU/mL (p = 0,110). Οι μέσοι 
γεωμετρικοί τίτλοι των αντισωμάτων δεν διέφεραν στατιστικά σημαντικά μεταξύ των 
ατόμων με και χωρίς ΣΔ στην Τ1, Τ2 και στην Τ3. Στους ασθενείς με ΣΔ βρέθηκε 
σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας και του τίτλου των αντισωμάτων 
στην Τ1 (r = −0,327, p = 0,020), αλλά όχι στην Τ2 και την Τ3, ενώ δεν παρατηρήθηκε 
συσχέτιση μεταξύ του τίτλου των αντισωμάτων και του φύλου, του BMI, της διάρκειας 
του διαβήτη και της HbA1c τόσο στην Τ1 όσο και στην Τ2 και την Τ3. Αύξηση του τίτ-
λου των αντισωμάτων παρατηρήθηκε μετά την 2η δόση, ενώ δυο μήνες μετά την 2η 
δόση παρατηρήθηκε μείωση του τίτλου των αντισωμάτων κατά 73% σε άτομα χωρίς 
και κατά 76% σε άτομα με ΣΔ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στη μελέτη αυτή το 17% ατόμων με ΣΔ δεν ανέπτυξαν αντισώματα 
μετά την 1η δόση του mRNA εμβολίου BNT162b2. Ωστόσο, η ανοσολογική απάντηση 
ήταν ικανοποιητική και παρόμοια με τους υγιείς μάρτυρες με την 2η δόση του εμβολίου, 
ενώ 2 μήνες μετά την 2η δόση παρατηρήθηκε μείωση του τίτλου των αντισωμάτων.
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ: ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙ-
ΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Δ. Γουγουρέλας1, Αθηνά Μαρία Κουφαδάκη2, Α. Κουτσοβασίλης3, 
Χ. Τσεντίδης4, Αναστασία Γαλανοπούλου1, Ν. Κονδύλης5, Άννα Γκρόζου3, 
Φλωρεντία Μπακομήτρου3, Α. Φούτρης3, Όλγα Οικονόμου3, Α. Σωτηρόπουλος3, 
Σ. Μπούσμπουλας3, Ε. Γουγουρέλα6

1ΚΥ Γκούρας,2Παιδιατρική Κλινική Νοσοκομείου Metropolitan, 3Διαβητολογικό Κέντρο, 
ΓΝ Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»,4Ενδοκρινολογική Κλινική, ΓΝ Νίκαιας-Πει-
ραιά «Άγιος Παντελεήμων», 5Κεντρικά Ιατρεία ΕΛ.ΑΣ, 6ΚΥ Λασιθίου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (ΣΔτ2) αποτελεί μια μεταβολική δι-
αταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από αυξημένη γλυκόζη του αίματος, απότοκο της 
οποίας είναι μικρο- και μακροαγγειακές επιπλοκές.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εκτιμήσει εάν η ανίχνευση των 
επιπλοκών του ΣΔ λαμβάνει χώρα έγκαιρα και να καταδείξει τους παράγοντες εκείνους 
που δυσχεραίνουν την παρακολούθηση του ατόμου με διαβήτη στην Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμμετείχαν 144 ασθενείς με ΣΔτ2, που προ-
σήλθαν στο Κέντρο Υγείας Γκούρας για συνταγογράφηση της αντιδιαβητικής τους 
αγωγής. Σε όλους τους ασθενείς έγινε λήψη ιστορικού, λεπτομερής φυσική εξέταση 
και καταγραφή αποτελεσμάτων του πιο πρόσφατου εργαστηριακού τους ελέγχου. 
Οι ασθενείς ερωτήθηκαν εάν κατά τον τελευταίο χρόνο είχαν πραγματοποιήσει α) 
οφθαλμιατρικό έλεγχο (βυθοσκόπηση), β) έλεγχο νεφρικής λειτουργίας και γ) έλεγχο 
των κάτω άκρων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από το σύνολο των συμμετεχόντων, κατά το τελευταίο έτος οι 
40 (27,8%) είχαν εξεταστεί με βυθοσκόπηση, ενώ έλεγχος νεφρικής λειτουργίας είχε 
γίνει σε 38 (26,4%). Ακόμη λιγότεροι ασθενείς, 26 (18,1%), είχαν υποβληθεί σε έλεγχο 
κάτω άκρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι για το σύνολο των μικροαγγειακών επιπλοκών 
είχε ελεγχθεί μόνο το 16%. Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι ασθενείς με 
μεγαλύτερη διάρκεια νόσου ήταν πιο επιμελείς στον έλεγχο για το σύνολο των μι-
κροαγγειακών επιπλοκών (p=0,042). Αντίθετα, τα άτομα με ΔΜΣ ≥30 αποδείχθηκαν 
λιγότερο συνεπή στην ολιστική προσέγγιση της νόσου τους (p=0,03). Τέλος, φάνη-
κε ότι τα άτομα που πραγματοποίησαν ολοκληρωμένο έλεγχο δεν παρέλειψαν να 
ακολουθήσουν και την ενδεδειγμένη ανοσοποίηση έναντι γρίπης (p=0,008), έναντι 
πνευμονιοκόκκου (p=0,026) και έναντι του ιού Sars-Cov-2 (p=0,018).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η παρακολούθηση των διαβητικών ασθενών στην ΠΦΥ είναι ιδι-
αίτερα πλημμελής. Δεδομένου ότι η πρόληψη και η έγκαιρη ανίχνευση των επιπλοκών 
του διαβήτη είναι μείζονος σημασίας, είναι αναγκαίο η προσπάθεια παρακολούθησης 
των ατόμων με ΣΔ να εντατικοποιηθεί.
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΓΩΓΗ 
ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ, ΔΕΔΟΜΕ-
ΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Χ. Σιαφαρίκας1, Σ. Λιάτης1, Α. Τσολακίδης2, Γ. Καραμανάκος1, Κ. Μαθιουδάκης2, 
Κ. Μακρυλάκης1

1Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό», 2 Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ)

ΣΚΟΠΟΣ: Η πανδημία που προκάλεσε ο ιός SARS-CoV2 επηρέασε σημαντικά την 
πρόσβαση των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) στις μονάδες παροχής υπη-
ρεσιών υγείας. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή και αξιολόγηση του 
επιπολασμού και της επίπτωσης του ΣΔ υπό φαρμακευτική αγωγή πριν και κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας, δηλαδή τα έτη 2019 έως 2021.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τη βάση δεδομένων ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) 
από την 01/01/2019 έως και 31/12/2021. Για τον υπολογισμό του επιπολασμού και 
της επίπτωσης, συμπεριλήφθη το σύνολο των ατόμων με μοναδικό ενεργό αριθμό 
μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ενώ ως διαβητικός πληθυσμός ορίστηκε 
το σύνολο των ενεργών ΑΜΚΑ με μία τουλάχιστον εκτελεσμένη συνταγή με κωδικό 
ICD-10 σχετικό με τον ΣΔ, για καθένα από τα παραπάνω έτη, Για τον υπολογισμό 
της επίπτωσης, ως νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς για κάθε έτος ορίστηκαν εκείνοι στους 
οποίους δεν είχε εκτελεστεί αντίστοιχη συνταγή στο παρελθόν.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο συνολικός πληθυσμός της μελέτης (δηλαδή το σύνολο των 
ενεργών ΑΜΚΑ) ήταν 10.289.140 το 2019, 10.630.726 το 2020 και 11.246.136 το 
2021. Ο αριθμός των ασθενών που έλαβαν αντιδιαβητική αγωγή ήταν 821.428 το 
2019 (επιπολασμός 7,98%), 724.714 το 2020 (6,81%) και 880.115 το 2021 (7,82%). 
Η επίπτωση του υπό αγωγή ΣΔ ήταν 1,67 ανά 1000 άτομα το 2019, 1,05 ανά 1000 
άτομα το 2020 και 2,48 ανά 1000 άτομα το 2021.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο επιπολασμός του ΣΔ υπό αγωγή μειώθηκε το έτος 2020 και 
επανήλθε στα προ της πανδημίας επίπεδα το 2021, ενώ η επίπτωσή του εμφάνισε 
μείωση το έτος 2020 και εκ νέου αύξηση το έτος 2021, σε επίπεδα άνωθεν εκείνων του 
2019. Μπορεί να υποτεθεί ότι τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης οδήγησαν σε 
μείωση της προσβασιμότητας σε μονάδες παροχής υγείας το 2020 ενώ η εφαρμογή 
της άυλης συνταγογράφησης και η άρση των περιορισμών επίδρασε ευνοϊκά στην 
πρόσβαση στις αντίστοιχες δομές.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ Τ-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥΠΑΡΑ-
ΜΕΤΡΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Δ. Ρηγόπουλος1, Ν. Ωρολογάς2, Έλενα Βακάλη3, Α. Φιλίππου4, 
Ουρανία Τσιτσιλώνη1, Μ. Κουτσιλιέρης4

1414 ΣΝΕΝ, 2Τμήμα Βιολογίας-ΕΚΠΑ, 3ΓΝΠ «Π. & Α. Κυριακού», 4Εργαστήριο Μο-
ριακής Φυσιολογίας-Ιατρική Σχολή Αθηνών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ: Ο σακχαρώδης διαβήτης επηρεάζει τη λειτουργία του ανο-
σοποιητικού συστήματος. Ωστόσο, δεν έχει καταγραφεί η επίδραση τις γλυκαιμικής 
ρύθμισης. Σκοπό τις μελέτης αποτελεί η διερεύνηση ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ 
γλυκαιμικής ρύθμισης και έκφρασης των λεμφοκυττάρων και ειδικότερα των CD3+ 
(Τ-λεμφοκύτταρα) και των υποπληθυσμών CD3+CD4+ (T-βοηθητικά), CD3+CD8+ 
(T-κυτταροτοξικά), Tregs (T-ρυθμιστικά). Οι πληθυσμοί αυτοί συμμετέχουν δραστικά 
κατά των ιογενών λοιμώξεων.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμμετείχαν 43 άτομα με ΣΔτ2, τα οποία πα-
ρακολουθούνταν τακτικά σε ιδιωτικό ιατρείο. Όλοι υποβλήθηκαν σε εξέταση HbA1c 
και κυτταρομετρία ροής.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τις αναλύσεις φάνηκε σημαντική αρνητική συσχέτιση τις HbA1c 
με τον απόλυτο αριθμό των λεμφοκυττάρων (p=0,004), όχι τις με τα ποσοστά των 
υποπληθυσμών τις. Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) συσχετίζεται αρνητικά με τον 
αριθμό λεμφοκυττάρων (p=0,003) και CD3+ (p=0,012), CD3+CD8+ (p=0,001),%C-
D3+CD8+ (p=0,01) και θετικά με CD3+CD4+/CD3+CD8+ (p= 0,021), %CD3+C-
D4+/%CD3+CD8+. Θετική συσχέτιση παρουσιάζεται μεταξύ ηλικίας και ποσοστών 
CD3+ (p=0,011), Tregs (p=0,005) και μεταξύ διάρκειας του ΣΔτ2 και ποσοστών των 
CD3+ (p=0,023). Επιμέρους συσχετίσεις με τις φαρμακευτικές επιλογές φαίνονται 
στον πίνακα:

ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ

Στατίνες ↑ %CD3+
↑ %CD3+CD4+
↑ %Tregs

p=0,010
p=0,037
p=0,033

Ακετυλοσαλικυλικό οξύ ↑ %Tregs p=0,006
αΜΕΑ ↑ %CD3+ p=0,022
SGLT2i ↓ %CD3+

↓ %CD3+CD8+
p=0,015
p=0,036

GLP-1-RA ↑ Συνολικά λεμφοκύτταρα p=0,034
Μετφορμίνη ↓ %CD3+CD4+ p=0,034

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η HbA1c σχετίζεται αρνητικά με τον αριθμό των συνολικών λεμφο-
κυττάρων. Η έκφραση των Τ-λεμφοκυττάρων (CD3+) δεν συσχετίζεται με τη γλυκαιμική 
ρύθμιση. Αντίθετα, ο ΔΜΣ παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση με τα Τ-κυτταροτοξικά. 
Θετική συσχέτιση παρουσιάζει η ηλικία με τα ρυθμιστικά και η διάρκεια ΣΔτ2 με τα 
Τ-λεμφοκύτταρα συνολικά. Συσχετίσεις με CD3+ υποπληθυσμούς εμφανίζει η χρήση 
αντιδιαβητικών φαρμάκων.
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ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 1 ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ COVID 19: ΨΥ-
ΧΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ

Ε.Σ. Μπενιουδάκης1, Ελένη Καρλάφτη1, Ζ. Κοντονίνας1, Ε.Δ. Γεωργίου2, 
Αργυρούλα Καλαϊτζάκη3, Γεωργία Καϊάφα1, Χ. Σαββόπουλος1, Τ. Διδάγγελος1

1Διαβητολογικό Κέντρο, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νο-
σοκομείο ΑΧΕΠΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. 
2Τμήμα Ψυχολογίας, Κέντρο Σπουδών Πεδίου Πανεπιστημίου Κύπρου, Πανεπιστή-
μιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος. 3Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη 
Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας,Ελληνικό Μεσογειακό 
Πανεπιστήμιο, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 (ΣΔτ1) είναι μια χρόνια μεταβολική 
νόσος, της οποίας η θεραπεία της οποίας επιβαρύνει εξαιρετικά τον ασθενή. Η απα-
γόρευση κυκλοφορίας (lockdown), ως μέτρο για την πρόληψη της εξάπλωσης της 
νόσου του κορονοϊού το 2019, αποτέλεσε μια μεγάλη πρόκληση για όλο τον πληθυ-
σμό. Τα άτομα με χρόνιες παθήσεις, όπως οι ασθενείς με ΣΔτ1, έχουν περίπλοκες 
συναισθηματικές και ψυχολογικές ανάγκες και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο, τόσο 
για συμπτώματα κατάθλιψης, όσο και για άγχος.
ΣΚΟΠΟΣ: Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να αξιολογήσει την επίδραση της απα-
γόρευσης κυκλοφορίας στα ψυχολογικά συμπτώματα, στις διατροφικές συνήθειες και 
στο βάρος των ασθενών με ΣΔτ1. Επιπλέον, αξιολογήθηκαν διάφοροι προγνωστικοί 
παράγοντες αναφορικά με τα ψυχολογικά συμπτώματα των ατόμων με ΣΔτ1 κατά την 
περίοδο της απαγόρευσης κυκλοφορίας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ασθενείς με ΣΔτ1 από το Διαβητολογικό Κέντρο της Α΄ 
Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ 
κλήθηκαν να συμπληρώσουν αυτήν την έρευνα. Τα ψυχολογικά συμπτώματα αξιολο-
γήθηκαν χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο DASS-42 και οι διατροφικές συνήθειες 
αξιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο EAT-26.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην έρευνα συμμετείχαν 112 ασθενείς με ΣΔτ1. Από την έρευνα 
εντοπίστηκε ότι οι παχύσαρκοι ασθενείς με ΣΔτ1 φαίνεται να διατρέχουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο να αναπτύξουν ψυχολογικά συμπτώματα όπως κατάθλιψη (p=0,014), άγχος (p 
=0,025) και στρες (p=0,013). Επιπλέον, οι διαταραγμένες διατροφικές συμπεριφορές, 
η κλίμακα της βουλιμίας και της διατροφικής ενασχόλησης του EAT-26 συσχετίστηκαν 
στατιστικά σημαντικά με ψυχολογικά συμπτώματα των ατόμων με ΣΔτ1.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα ευρήματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι οι παχύσαρκοι ασθενείς 
με ΣΔτ1 διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν ψυχολογικά συμπτώματα, 
καθώς και αναπτυσσόμενη διατροφική διαταραχή, επιδρά θετικά στη μείωση των 
αρνητικών ψυχολογικών συμπτωμάτων. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης μπορεί 
να αξιοποιηθούν ώστε να οδηγήσουν σε στοχευμένες παρεμβάσεις μεταξύ ασθενών 
με ΣΔτ1.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩ-
ΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Ε. Μαριδάκης1, Α. Ανυφαντάκης2, Ευρυδίκη Κυρλάκη2, Θ. Φιλιππάτος1,3, 
Ευρυδίκη Πατελάρου4

1Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη, 
2Διαβητολογικό Ιατρείο, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο», Ηρά-
κλειο, Κρήτη, 3Τομέας Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανε-
πιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη, 4Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, 
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Ηράκλειο, Κρήτη

ΣΚΟΠΟΣ: Η αξιολόγηση των επιδράσεων των περιοριστικών μέτρων για την παν-
δημία COVID-19 σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2) όσον αφορά τη 
συμμόρφωση τους στην αντιδιαβητική αγωγή και τον τρόπο ζωής τους.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Συγχρονική μελέτη με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου που αφορά τη 
συμμόρφωση των ασθενών στην αντιδιαβητική αγωγή, τις αλλαγές στον τρόπο ζωής 
και την ψυχολογική τους κατάσταση κατά την περίοδο των περιοριστικών μέτρων σε 
ενήλικες ασθενείς με ΣΔτ2 που επισκέφθηκαν τα εξωτερικά ιατρεία των δύο νοσοκο-
μείων του Ηρακλείου Κρήτης από Απρίλιο έως Μάιο του 2021.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά συμμετείχαν 85 ασθενείς, με 32,9% αυτών να έχει μια 
συννοσηρότητα. Το 53,5% ήταν ασθενείς ηλικίας άνω των 60 ετών, ενώ το 48,2% 
είχε διάρκεια διαβήτη >10 έτη. Θεραπεία μόνο με δισκία λάμβανε το 56,5% των 
συμμετεχόντων. Η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη και ο Δείκτης Μάζας Σώματος δεν 
μεταβλήθηκαν σημαντικά πριν και μετά το lockdown. Η συμμόρφωση στην αντιδια-
βητική φαρμακευτική αγωγή δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντική διαφορά πριν και 
μετά το lockdown. Παρατηρήθηκε μειωμένη συμμόρφωση στον τακτικό αυτοέλεγχο 
των επιπέδων γλυκόζης την περίοδο των περιοριστικών μέτρων (p=0,041), ενώ δεν 
παρατηρήθηκε διαφορά στη συμμόρφωση στις διαιτητικές οδηγίες και στην τακτική 
αερόβια άσκηση. Το 92,9% των ασθενών δήλωσε ότι έχει κάνει ή προτίθεται να κάνει 
το εμβόλιο για τον κορωνοϊό. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας ήταν χειρότερη την 
περίοδο του lockdown (p <0,001), ωστόσο υπήρχε στατιστικά σημαντική αύξηση στη 
χρήση νεότερων τεχνολογιών για επικοινωνία από τους ασθενείς (p=0,048). Ψυχο-
λογικό στρες και άγχος διαπιστώθηκαν από τους ασθενείς κατά την πανδημία, ενώ 
τα ψυχολογικά προβλήματα και η δυσκολία πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας ήταν 
τα συχνότερα προβλήματα που αναφέρθηκαν.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η γλυκαιμική ρύθμιση των ασθενών δεν επηρεάστηκε κατά τη 
διάρκεια του lockdown, όπως και η συμμόρφωση στην αντιδιαβητική αγωγή. Η πρό-
σβαση στις υπηρεσίες υγείας και η χρήση νεότερων τεχνολογιών μπορεί να βελτιώσουν 
την περίθαλψη των ασθενών με ΣΔτ2 σε περιόδους πανδημίας.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ SGLT2 ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟ-
ΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Γ. Καρράς1, Μαρία Ρεμούνδου2, Δ. Κατσιαμάνης3, Κ. Καρακούσης5, Γ. Αναστασίου4

1Πρωτοβάθμιο Ιατρείο Παθολογίας, 2Πρωτοβάθμιο Ιατρείο Νεφρολογίας, 3Κέντρο 
Υγείας Πύλης, 4Παθολογικό Τμήμα ΓΝ Καρδίτσας, 5Παθολογική Κλινική, ΓΝ Λάρισας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Οι SGLT2 αποτελούν μια κατηγορία αντιδιαβητικών φαρμάκων 
πρώτης γραμμής για τον ΣΔτ2, και έχουν καταξιωθεί ως αποτελεσματική θεραπεία 
στον ΣΔτ2. Είναι φάρμακα που επεκτείνουν τη δράση τους πέραν του ΣΔ με αποδε-
δειγμένο όφελος στο καρδιαγγειακό σύστημα και θετική επίδραση στη χρόνια νεφρική 
ανεπάρκεια. Τα φάρμακα αυτά είναι επανάσταση στη σύγχρονη ιατρική και η έρευνα 
αυτών έχει να προσφέρει περισσότερα πέραν της αντιδιαβητικής δράσης σε συστη-
ματικά νοσήματα,με τη διεθνή βιβλιογραφία να αναδεικνύει περισσότερα οφέλη των 
SGLT2. Σκοπός της εργασίας μας να επισημάνουμε την επίδραση των SGLT2 στο 
καρδιαγγειακό σύστημα και κυρίως στη μεταβολή της ποιότητας της ζωής των ασθενών.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Το δείγμα περιλαμβάνει δυο ομοιογενείς πληθυσμούς των 25 
ατόμων στο ευρύτερο διαμέρισμα της Θεσσαλίας. Η ομάδα Α με καρδιακή ανεπάρκεια 
κατά ΝΥΗΑ Ι, ΙΙ, και η ομάδα Β με καρδιακή ανεπάρκεια κατά ΝΥΗΑ Ι, ΙΙ και ΣΔτ2. Οι 
ασθενείς λάμβαναν τη δόκιμη αγωγή για την καρδιακή ανεπάρκεια και στην αντιδια-
βητική τους θεραπεία υπήρχε η λήψη SGLT2 (επαγλοφλοζίνη -δαμπαγλοφλοζίνη).Η 
μέση ηλικία 75,3 + έτη, οι άντρες υπερείχαν έναντι των γυναικών 29-21, η μέση τιμή 
του e-GFR 57-65 mL/min, LDL 71+, HDL 67+, ΒΜΙ 27,7+, HbA1c 7,2%, CVD & ΣΔτ2 
από 13τίας. Ο έλεγχος των δύο ομάδων γινόταν σε προκαθορισμένα χρονικά διαστή-
ματα. Περιελάμβανε κλινικοεργαστηριακό και u/s καρδίας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ομάδα Α είχε τις περισσότερες νοσηλείες για καρδιακή ανε-
πάρκεια 13 ασθενείς, 9 ασθενείς επιδείνωσαν την καρδιακή ανεπάρκεια στο στάδιο 
ΝΥΗΑ ΙΙΙ, IV, 3 απεβίωσαν, 4 υπέστην ΑΕΕ. Στην ομάδα Β 7 ασθενείς για νοσηλεία 
καρδιακής ανεπάρκειας -3 εξ αυτών με μικρό χρόνο νοσηλείας, 4 ασθενείς επιδείνωσαν 
την καρδιακή ανεπάρκεια, 1 ασθενής απεβίωσε, 2 ασθενείς με ΑΕΕ, και 5 ασθενείς 
βελτίωσαν το e-GFR κατά 25% από την αρχική τους τιμή. Αρκετοί ασθενείς της ομάδας 
Β βελτίωσαν την ποιότητα της ζωής τους, ανέφεραν λιγότερα συμπτώματα δύσπνοιας, 
περιορισμός του φόβου για τη σοβαρότητας της υγεία τους, μεγάλη ευεξία, μείωσαν 
τις ιατρικές επισκέψεις, συγκριτικά με την ομάδα Α, η ποιότητα της ζωής ορισμένων 
ασθενών σε καθημερινό επίπεδο μεταβλήθηκε προς το χειρότερο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από την εργασία προκύπτει ότι η έκβαση των ασθενών με καρ-
διακή ανεπάρκεια και σύγχρονη χορήγηση SGLT2 ήταν καλύτερη, αναδεικνύεται η 
βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών σε καθημερινό επίπεδο συγκριτικά 
εκείνων με αγωγή της καρδιακής ανεπάρκειας. Τα αποτελέσματα συγκλίνουν αυτών 
της βιβλιογραφίας για την πολύπλευρη συστηματική δράση των SGLT2. Στην πα-
ρούσα εργασία προκύπτει η βελτίωση ποιότητας της ζωής των ασθενών σε χρόνια 
συστηματικά νοσήματα. Οι SGLT2 αποτελούν συνεχιζόμενη πρόκληση σε κλινικό και 
ερευνητικό επίπεδο.
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ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ CHARCOT ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙ-
ΔΑ - ΕΛΚΟΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙ-
ΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Γεωργία Σαμακίδου1, Ιωάννα Ελευθεριάδου1, Ουρανία Κώστα1, Α. Τεντολούρης1, 
Δ. Τσιλιγγίρης1, Αναστασία Κουλουρή1, Αγαθή Κοντογιαννάτου1, 
Ιωάννα Αναστασίου1, Γεωργία Μάρκου1, Φωτεινή Ντζιώρα1, Ν. Τεντολούρης1

1Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών και Διαβητολογικό 
Κέντρο, ΓΝΑ «Λαϊκό»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Η οστεοαρθροπάθεια Charcot συνιστά μια σοβαρή επιπλοκή 
του διαβήτη που χρήζει διαφορικής διάγνωσης από την οξεία οστεομυελίτιδα. Σε κά-
ποιες περιπτώσεις οι δύο αυτές οντότητες μπορεί να συνυπάρχουν, ενώ είναι δυνατόν 
να εμφανιστεί οστεοαρθροπάθεια Charcot μετά από οστεομυελίτιδα και έλκος κάτω 
άκρου σε άτομα με διαβήτη. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση 
3 περιστατικών εμφάνισης οξέος Charcot κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης οστεομυ-
ελίτιδας κάτω άκρου.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ: Το πρώτο περιστατικό αφορά άνδρα 61 ετών με 
διαβήτη τύπου 2 που παρουσίασε έλκος και οστεομυελίτιδα 4ου και 5ου μεταταρσίου 
δεξιού άκρου ποδός, για την οποία νοσηλεύτηκε για ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιοτικής 
αγωγής και εκτεταμένο χειρουργικό καθαρισμό. Από τη μαγνητική κάτω άκρου προέκυ-
ψε εικόνα οξέος Charcot και έγινε περαιτέρω διερεύνηση με σπινθηρογράφημα οστών 
4ων φάσεων και με επισημασμένα λευκά, όπου αναδείχθηκαν ευρήματα συμβατά με 
οξύ Charcot χωρίς εναπομείναντα στοιχεία οστικής λοίμωξης. Το δεύτερο περιστατικό 
πρόκειται για άνδρα 46 ετών με διαβήτη τύπου 1, έλκος και οστεομυελίτιδα 3ου δα-
κτύλου, ο οποίος νοσηλεύτηκε για λήψη αντιβιοτικής αγωγής και ακρωτηριασμό 3ου 
δακτύλου. Πραγματοποιήθηκε επαναληπτική μαγνητική τομογραφία λόγω επιδείνω-
σης οιδήματος κάτω άκρου που ανέδειξε ευρήματα συμβατά με οξύ Charcot. Το τρίτο 
περιστατικό αφορά άνδρα 63 ετών με διαβήτη τύπου 2, έλκος με οστεομυελίτιδα 5ου 
μεταταρσίου δεξιού κάτω άκρου, ο οποίος νοσηλεύτηκε για χορήγηση αντιβιοτικής 
αγωγής και εκτεταμένο χειρουργικό καθαρισμό. Λόγω επιδείνωσης κλινικής εικόνας 
ένα μήνα μετά το εξιτήριο έγινε περαιτέρω διερεύνηση με μαγνητική τομογραφία και 
σπινθηρογράφημα οστών 4ων φάσεων και με επισημασμένα λευκά, που ανέδειξε 
ευρήματα συμβατά με συνύπαρξη λοίμωξης και οξείας Charcot και αντιμετωπίστηκαν 
με ακρωτηριασμό Boyd.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η οστεοαρθροπάθεια Charcot μπορεί να συνυπάρχει ή και να 
έπεται της οστεομυελίτιδας σε ασθενείς με διαβήτη. Η υψηλή κλινική υποψία κρίνεται 
απαραίτητη για την έγκαιρη διάγνωση και την ορθή αντιμετώπιση των ασθενών.
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ΑΣΥΝΗΘΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ SARS-COV-2 ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕ-
ΩΣΗ

Ασημένια Χαλιώτη1, Μαρία Κυτίνου1, Χρυσούλα Κριτσιώτη1, Βαρβάρα-
Μαρία Χαλιώτη2, Γ. Χαλιώτης1

1Κλινική Covid-19, Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, 2Μικροβιολογικό Εργαστήριο - Βιο-
χημικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο ιός SARS-Cov-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) 
προκαλεί τη νόσο COVID-19 (Corona Virus Disease 2019), που έχει λάβει πανδημικές 
διαστάσεις από τα τέλη του 2019 και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώ-
σεων, από την ασυμπτωματική λοίμωξη έως τη σοβαρή πνευμονία, και τον θάνατο.
Η διαβητική κετοξέωση είναι επίσης μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση, που συνιστά 
μια σοβαρή επιπλοκή του σακχαρώδους διαβήτη με πολλά δυνητικά εκλυτικά αίτια.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση της ενδιαφέρουσας και 
σπάνιας περίπτωσης διαβητικής κετοξέωσης ως πρώτη εκδήλωση σακχαρώδους 
διαβήτη λόγω λοίμωξης με SARS-Cov-2.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: Γυναίκα 23 ετών προσέρχεται στο Τμήμα Επειγό-
ντων λόγω εμέτων, επιγαστραλγίας και εμπύρετου από ωρών. Αναφέρει αυξημένη 
πρόσληψη υγρών λόγω δίψας, πολυουρία και νυκτουρία, καθώς και απώλεια 5 κιλών 
σωματικού βάρους τους τελευταίους 3 μήνες. Έχει ελεύθερο ατομικό και οικογενειακό 
ιστορικό, χωρίς εμβολιασμό κατά του SARS-Cov-2.
Η κλινική της εικόνα ταιριάζει με βαρέως πάσχουσα ασθενή (ταχύπνοια, ταχυκαρδία, 
εφίδρωση), χωρίς υποξυγοναιμία. Διαπιστώνεται σοβαρού βαθμού υπεργλυκαιμία, 
μεταβολική οξέωση και κετονουρία. Ενδεικτικά: σάκχαρο ορού 580 mg/dL, αρτηριακό 
pH 7,061 με [HCO3-] 3 mmol/L, γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη 13,6%. Ο μοριακός 
έλεγχος για τον SARS-Cov-2 είναι θετικός.
Οι μεταβολικές διαταραχές διορθώθηκαν με ενδοφλέβια ενυδάτωση και κρυσταλλική 
ινσουλίνη, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα για τη διαβητική κετοξέωση. Χορη-
γήθηκαν, ακόμα, ρεμδεσιβίρη και κεφτριαξόνη. Η ασθενής εξήλθε από το νοσοκομείο 
σε καλή γενική κατάσταση με οδηγίες για την κατ΄ οίκον ρύθμιση του σακχάρου.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Η αρχική κλινική εικόνα της ασθενούς έδινε την εντύπωση της λοίμωξης 
από SARS-Cov-2 με πυρετό και προεξάρχοντα τα συμπτώματα από το γαστρεντερικό 
σύστημα, όπως αναφέρεται για το ένα τρίτο περίπου των ασθενών με COVID-19. 
Ωστόσο, ο συμπληρωματικός έλεγχος έδειξε πως επρόκειτο για ένα τυπικό επεισόδιο 
σοβαρής διαβητικής κετοξέωσης που πυροδοτήθηκε από τη λοίμωξη SARS-Cov-2.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο SARS-Cov-2 θα πρέπει να αναγνωριστεί ως ένας από τους 
λοιμώδεις παράγοντες που μπορούν να επισπεύσουν ένα επεισόδιο διαβητικής κε-
τοξέωσης, ιδίως σε άτομα με μη γνωστό, αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη.
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ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Β. Βασιλακόπουλος1, Σ. Κλίνης2, Δ. Μουτσιούνας3, Π. Ροδίτης1, 
Σοφία Θεοδωρίδου1, Χ. Τσουμής1, Σ. Λαμπρόπουλος1

1Καρδιολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης, 2ΚΥ Κοζάνης, 3ΚΥ Σιάτιστας

ΣΚΟΠΟΣ: Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί μια μελέτη συννοσηρότητας αρτηριακής 
υπέρτασης σε παχύσαρκους ασθενείς με ιστορικό σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 
(ΣΔτ2), οι οποίοι εξετάστηκαν στο ΚΥ Σιάτιστας και στο ΚΥ Κοζάνης κατά το έτος 2021.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 230 ασθενείς (131 γυναίκες και 
99 άνδρες) με μέση ηλικία τα 65,2 έτη. Οι ασθενείς κατηγοριοποιήθηκαν με βάση 
τον δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) σε παχύσαρκους (ΔΜΣ ≥30) και μη παχύσαρκους 
(ΔΜΣ <30), σύμφωνα με την αρτηριακή πίεση σε υπερτασικούς (ΑΠ >140/90 mm Hg) 
και μη υπερτασικούς (ΑΠ ≤140/90 mm Hg) και με βάση το ιστορικό σακχαρώδους 
διαβήτη τύπου 2.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σύμφωνα με τον δείκτη μάζας σώματος, διαπιστώθηκε ότι πα-
χύσαρκοι ασθενείς ήταν το 32,2% των εξεταζομένων (66 ασθενείς). Ιστορικό σακχα-
ρώδους διαβήτη τύπου 2 διαπιστώθηκε στο 12,1% του συνόλου των εξεταζομένων 
και στο 14% των παχύσαρκων ασθενών (25 και 9 ασθενείς, αντίστοιχα). Αρτηριακή 
υπέρταση ανευρέθη στο 57,3% του συνόλου των εξεταζομένων και στο 59,6% των 
παχύσαρκων ασθενών (118 και 40 ασθενείς, αντίστοιχα). Σε παχύσαρκους ασθενείς 
με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, αρτηριακή υπέρταση διαπιστώθηκε σε ποσοστό 
64,3% (6 ασθενείς).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αρτηριακή υπέρταση, η παχυσαρκία και ο σακχαρώδης διαβή-
της, αποτελούν μείζονες παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη αθηροσκλήρυνσης. 
Η αλλαγή τρόπου ζωής με στόχο τον έλεγχο του σωματικού βάρους, ο αυστηρός 
έλεγχος του σακχαρώδη διαβήτη και η έγκαιρη διάγνωση και ρύθμιση της αρτηριακής 
υπέρτασης αποτελούν καθοριστικούς στόχους στην τροποποίηση της εξέλιξης βλάβης 
σε όργανα στόχους.
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ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑ-
ΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑ-
ΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Β. Βασιλακόπουλος1, Σ. Κλίνης2, Δ. Μουτσιούνας3, Π. Ροδίτης1, 
Σοφία Θεοδωρίδου1, Χ. Τσουμής1, Σ. Λαμπρόπουλος1

1Καρδιολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης, 2ΚΥ Κοζάνης, 3ΚΥ Σιάτιστας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν η εκτίμηση της συ-
χνότητας συνταγογράφησης υπολιπιδαιμικών και αντιαιμοπεταλιακών σκευασμάτων 
σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2) και ιστορικό στεφανιαίας νόσου 
(ΣΝ) έναντι ασθενών με ΣΔτ2 χωρίς ΣΝ.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήσαμε 80 διαβητικούς ασθενείς με ΣΝ (38 άνδρες και 42 
γυναίκες, μέση ηλικία ± SD: 63,5±6,3) και 80 διαβητικούς ασθενείς χωρίς ΣΝ (39 άν-
δρες και 41 γυναίκες, μέση ηλικία ± SD: 62,7±8,2) που προσήλθαν στο ΚΥ Σιάτιστας 
και ΚΥ Κοζάνης το κατά το έτος 2021.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Υπολιπιδαιμική αγωγή ελάμβανε το 89,2% των διαβητικών ασθε-
νών με ΣΝ έναντι 69,3% των διαβητικών ασθενών χωρίς ΣΝ (p <0,001). Ασπιρίνη 
λάμβανε το 93,1% των διαβητικών ασθενών με ΣΝ έναντι 47,2% των διαβητικών 
ασθενών χωρίς ΣΝ (p <0,001). Αντίστοιχα, κλοπιδογρέλη (μόνη ή σε συνδυασμό με 
ασπιρίνη) λάμβανε το 52,5% των διαβητικών ασθενών με ΣΝ έναντι 6,1% των δια-
βητικών ασθενών χωρίς ΣΝ (p <0,001).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η συνταγογράφηση και συμμόρφωση των διαβητικών ασθενών 
με πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη που παρακολουθούνται σε ιατρεία της 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας κρίνεται ικανοποιητική με βάση τις υπάρχουσες 
κατευθυντήριες οδηγίες.
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Ο ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 
1 ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Γ. Καραμανάκος1, Χ. Σιαφαρίκας1, Α. Τσολακίδης2, Κ. Μαθιουδάκης2, Σ. Λιάτης1, 
Κ. Μακρυλάκης1

1Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό», 2Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ)

ΣΚΟΠΟΣ: Αυτή η μελέτη αποσκοπεί στον υπολογισμό της επίπτωσης και του επιπο-
λασμού του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 1 (ΣΔτ1), μέσω στοιχείων της ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), 
βάσει τριών συμπληρωματικών κριτηρίων, κατά το έτος 2019.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Στο σύνολο των πολιτών με ενεργό αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφά-
λισης (ΑΜΚΑ), εντοπίστηκαν οι ασθενείς με μία τουλάχιστον εκτελεσμένη συνταγή με 
κωδικό Ε10 κατά ICD-10 (επιπολασμός) και χωρίς αντίστοιχη συνταγογράφηση κατά 
το παρελθόν (επίπτωση), από την 01/01/2019 έως και την 31/12/2019. Εν συνεχεία, 
υπολογίστηκε ξεχωριστά ο επιπολασμός και η επίπτωση, χρησιμοποιώντας κάθε ένα 
από τα παρακάτω συμπληρωματικά κριτήρια: 1) Χρήση οποιασδήποτε ινσουλίνης, 
χωρίς τη χρήση άλλου θεραπευτικού πρωτοκόλλου σχετιζόμενου με τον ΣΔ. 2) Χρήση 
οποιασδήποτε γευματικής ινσουλίνης χωρίς τη χρήση άλλου θεραπευτικού πρωτο-
κόλλου σχετιζόμενου με τον ΣΔ. 3) Χρήση οποιασδήποτε γευματικής ινσουλίνης και 
συνταγογράφηση μετφορμίνης (με χρήση επιπλέον θεραπευτικού πρωτοκόλλου).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το σύνολο των ασφαλισμένων πολιτών το 2019 αντιστοιχούσε 
σε 10.289.140 άτομα. Ο επιπολασμός του ΣΔτ1 ήταν 0,23% (n=23.675), 0,19% 
(n=20.465) και 0,21% (n=22.342), βάσει του 1ου, 2ου και του 3ου κριτηρίου κατηγο-
ριοποίησης. Αντιστοίχως, η επίπτωση του ΣΔτ1 για το έτος 2019, υπολογίστηκε, για το 
εκάστοτε αντίστοιχο κριτήριο, σε 17 (n=1775),11 (n=1188) και 12 (n=1273) ασθενείς 
ανά 100.000 άτομα του ελληνικού πληθυσμού.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο υπολογισμός του επιπολασμού και της επίπτωσης ΣΔτ1 με 
δεδομένα από πλατφόρμες ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και τη χρήση κωδικών 
ICD-10, φαίνεται να επηρεάζεται από την επιλογή των κριτηρίων ταξινόμησης κατά 
ICD-10. Αναλόγως των κριτηρίων, εκτιμάται ότι ο επιπολασμός του ΣΔτ1 στην Ελλάδα 
για το έτος 2019 κυμαίνεται μεταξύ 0,19% και 0,23%, και η επίπτωσή του από 11 έως 
17 ασθενείς ανά 100.000 άτομα.
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ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑ-
ΒΗΤΗ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Άντρια Παπαζαχαρίου, Ο. Μαληκίδης, Β. Μαληκίδης, Ελένη Παπαδοκωστάκη, 
Ιωάννα Παπακίτσου, Α. Ανυφαντάκης, Βασιλική Μελάκη, Α. Ζαγαλιώτης, 
Α. Τζωρτζακάκης, Βασιλική Θεοδωρακοπούλου, Θ. Φιλιππάτος

Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί συχνό χρόνιο μεταβολικό νόσημα. Οι 
συννοσηρότητες αποτελούν κύρια αιτία θανάτου και αναπηρίας οδηγώντας σε σημα-
ντικές κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. Παράλληλα η παρουσία τους επηρεάζει την 
επίτευξη των θεραπευτικών στόχων, την επιλογή της συστηματικής φαρμακευτικής 
αγωγής και το κόστος της θεραπείας.
ΣΚΟΠΟΣ: Η εκτίμηση του επιπολασμού των χρόνιων παθήσεων σε άτομα με σακ-
χαρώδη διαβήτη που διαμένουν στο δήμο Σητείας Λασιθίου Κρήτης
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη που αφορά τους κατοίκους 
που επισκέφθηκαν κατά το χρονικό διάστημα Οκτώβριος 2020-Μάιος 2021 το Κέ-
ντρο Υγείας και τα Περιφερικά Ιατρεία του Δήμου Σητείας στο νομό Λασιθίου Κρήτης. 
Μελετήθηκαν δημογραφικοί και εργαστηριακοί παράγοντες, όπως ηλικία, φύλο, 
HbA1c%, καθώς και οι συννοσηρότητες 3170 ατόμων, από τα οποία 933 ήταν άτομα 
με σακχαρώδη διαβήτη.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά μελετήθηκαν 933 άτομα με σακχαρώδη διαβήτη 
(άνδρες 49,8%, μέση ηλικία 75,5±12,3 έτη), τα οποία είχαν HbA1c% 7,25±0,7%. Το 
88,6% των ασθενών είχε ≥2 συννοσηρότητες και το 49,9% είχε ≥4 συννοσηρότητες. 
Οι πιο συχνές συννοσηρότητες ήταν η υπέρταση (81,0%), η δυσλιπιδαιμία (79,3%), 
η καρδιακή ανεπάρκεια (36,2%), η καρδιαγγειακή νόσος (30,5%), η ψυχιατρική νόσος 
(24,1%), η χρόνια κολπική μαρμαρυγή (23,9%), η οστεοπόρωση/οστεοπενία (19,3%), 
η άνοια (16,1%), οι θυρεοειδοπάθειες (12,9%) και οι πνευμονοπάθειες (10,4%). Επι-
πλέον παρατηρήθηκε πολυφαρμακία (λήψη τουλάχιστον τεσσάρων φαρμακευτικών 
σκευασμάτων) στο 61,7% των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη που διαμένουν στην περιφέρεια 
συνυπάρχουν σε υψηλή συχνότητα μεταβολικοί παράγοντες (υπέρταση, δυσλιπιδαι-
μία), καρδιακή ανεπάρκεια και καρδιαγγειακή νόσος. Η πολυφαρμακία παρατηρείται 
στην πλειοψηφία των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να 
είναι χρήσιμα για τη βελτίωση των πολιτικών υγείας που αφορούν τα άτομα με σακ-
χαρώδη διαβήτη.
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Η ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΠΟΥ ΚΑ-
ΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

Άντρια Παπαζαχαρίου, Ο. Μαληκίδης, Β. Μαληκίδης, Ελένη Παπαδοκωστάκη, 
Ιωάννα Παπακίτσου, Α. Ανυφαντάκης, Βασιλική Μελάκη, Α. Ζαγαλιώτης, 
Α. Τζωρτζακάκης, Βασιλική Θεοδωρακοπούλου, Θ. Φιλιππάτος

Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η υγεία των κατοίκων που διαμένουν σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές 
πιθανά επηρεάζεται από τοπικούς κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες, όπως είναι ο 
χρόνος και η απόσταση από το Κέντρο Υγείας, τα οποία ενδεχομένως να αποτελούν 
εμπόδια στην παροχή εξειδικευμένης ιατροφαρμακευτικής φροντίδας.
ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση της πιθανής συσχέτιση της γλυκαιμικής ρύθμισης με την 
απόσταση διαμονής από το Κέντρο Υγείας της Σητείας σε άτομα με σακχαρώδη δια-
βήτη που κατοικούν στον νομό Σητείας.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη που συμπεριέλαβε άτομα με 
σακχαρώδη διαβήτη που επισκέφθηκαν κατά το χρονικό διάστημα Οκτώβριος 2020 
έως Μάιος 2021 το Κέντρο Υγείας και τα Περιφερικά Ιατρεία του Δήμου Σητείας στον 
νομό Λασιθίου Κρήτης. Μελετήθηκαν δημογραφικοί και εργαστηριακοί παράγοντες, 
όπως ηλικία, φύλο, HbA1c%, καθώς και οι συννοσηρότητες τριών χιλιάδων εκατό 
εβδομήντα ατόμων. Από τον πληθυσμό υπό μελέτη 933 άτομα είχαν σακχαρώδη 
διαβήτη (άνδρες 49,8%, μέση ηλικία 75,5±12,3 έτη), τα οποία ταξινομήθηκαν βάσει 
του χρόνου (μικρότερος ή μεγαλύτερος από 10 λεπτά με το αυτοκίνητο) και της από-
στασης (λιγότερα ή περισσότερα από 10 km) διαμονής τους από το Κέντρο Υγείας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο χρόνος σε λεπτά και η απόσταση σε χιλιόμετρα από το Κέντρο 
Υγείας συσχετιζόταν σημαντικά με τα επίπεδα της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, rho: 
0,07, p: 0,03 και rho: 0,07, p: 0,04, αντίστοιχα. Το 41,6% των κατοίκων που διέμεναν 
σε απόσταση έως 10 λεπτά από το Κέντρο Υγείας με το αυτοκίνητο είχε καλύτερη 
γλυκαιμική ρύθμιση συγκριτικά με μεγαλύτερες αποστάσεις (μέση HbA1c 7,1% έναντι 
7,3%, αντίστοιχα, p=0,01). Η σύγκριση των ομάδων με βάση τη χιλιομετρική από-
σταση ανέδειξε επίσης χειρότερη γλυκαιμική ρύθμιση στην ομάδα κατοίκων (48,3%) 
που διέμενε σε απόσταση τουλάχιστον 10 km από το Κέντρο Υγείας συγκριτικά με 
διαμονή σε μικρότερη απόσταση (7,33 έναντι 7,17%, p=0,01).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η διαμονή σε απόσταση μικρότερη από 10 min ή 10 km από το 
Κέντρο Υγείας συσχετίζεται στατιστικά σημαντικά με καλύτερη γλυκαιμική ρύθμιση 
σε σύγκριση με τη διαμονή σε πιο απομακρυσμένες περιοχές του Δήμου Σητείας.
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ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ ΜΕ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΛΚΗ ΩΣ ΠΡΩΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΑΚ-
ΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ SARS COV-2

Παρασκευή Κατσέλη, Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου, Μαρίνα Παπαδοπούλου, 
Π. Κωνσταντινίδης, Ζωή Αλεξίου

Β΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι σύνδρομο με ετερογενές και πολυπαραγο-
ντικό υπόστρωμα. Χαρακτηρίζεται από διαταραχή του μεταβολισμού των υδατανθρά-
κων, λιπιδίων και πρωτεϊνών που οφείλεται σε έλλειψη ινσουλίνης (πλήρης ή μερική 
ή σχετική). Οι χρόνιες επιπλοκές του σακχαρώδους διαβήτη ταξινομούνται βάσει του 
μεγέθους των αγγείων που προσβάλλονται σε μακροαγγειακές και μικροαγγειακές. 
Μία από αυτές είναι το διαβητικό πόδι για το οποίο δεν υπάρχουν αξιόπιστα επιδημι-
ολογικά στοιχεία σχετικά με τη συχνότητα εμφάνισης του.
ΣΚΟΠΟΣ: Παρουσίαση περίπτωσης ασθενούς η οποία προσήλθε στο τακτικό δια-
βητολογικό ιατρείο του Θριασίου Νοσοκομείου με εικόνα διαβητικού ποδιού χωρίς να 
γνωρίζει ότι πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ: Ασθενής 67 ετών προσήλθε καθυστερημένα λόγω της πανδημί-
ας SARS COV-2 για περαιτέρω διερεύνηση ελκωτικών βλαβών στα κάτω άκρα μετά 
από σύσταση ιατρού άλλης ειδικότητας. Ατομικό αναμνηστικό: ουδέν. Κλινική εξέτα-
ση: έλκος αριστερής και δεξιάς πτέρνας καθώς και έξω επιφάνειας δεξιάς πτέρνας. 
Ελήφθησαν καλλιέργειες από τα έλκη και απομονώθηκαν οι εξής μικροοργανισμοί: 
Klebsiella oxytoca, Proteus vulgaris και Streptococcus viridans. Εργαστηριακός 
έλεγχος: WBCs: 14,8 k/μL, CRP: 55 mg/dL, ΤΚΕ: 94 mm, Glu: 287 mg/dL, HbA1c: 
10%. Διαπιστώθηκε περιφερική νευροπάθεια και περιφερική αρτηριοπάθεια μετά 
από έλεγχο με Triplex αρτηριών κάτω άκρων. Παρατηρήθηκαν τοιχωματικές αθηρω-
ματικές αλλοιώσεις προκαλούσες στένωση >50% στις επιπολής μηριαίες αρτηρίες. 
Στις ιγνυακές και οπίσθιες κνημιαίες αρτηρίες η ροή αίματος ήταν διφασικού τύπου. 
Παρατηρήθηκε επίσης απόφραξη των προσθίων κνημιαίων αρτηριών. Ακτινολογικός 
έλεγχος αρνητικός για οστεομυελίτιδα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ασθενής έλαβε δεκαήμερη αντιμικροβιακή αγωγή με αμοξυκιλ-
λίνη/κλαβουλανικό οξύ και αντιδιαβητική αγωγή. Παραπέμφθηκε σε αγγειοχειρουργό 
και διενεργήθηκε αγγειοπλαστική με εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συνιστάται ετήσιος έλεγχος των ατόμων με σακχαρώδη διαβή-
τη για τον εντοπισμό αυτών με αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση διαβητικού ποδιού 
που περιλαμβάνει την αναζήτηση νευροπάθειας, περιφερικής αρτηριακής νόσου και 
μυοσκελετικών παραμορφώσεων των άκρων ποδών. Θα πρέπει να υπάρχει ενημέ-
ρωση και κατάλληλη εκπαίδευση για καθημερινή φροντίδα των ποδιών και ανίχνευση 
ανωμαλιών που χρειάζονται αντιμετώπιση, με έμφαση στη σημασία της επισκόπησης 
και ψηλάφησης των ποδιών και στη φροντίδα νυχιών-δέρματος.
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ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Β12 ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑ-
ΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Άντρια Παπαζαχαρίου, Ελένη Παπαδοκωστάκη, Ιωάννα Παπακίτσου, 
Δέσποινα Σπεντζούρη, Ο. Μαληκίδης, Δήμητρα Αλεξιάδου, Κ. Αλεξάκης, 
Γ. Βουγιουκλάκης, Άννα Μαθιουδάκη, Α. Κατσιγιάννης, Θ. Φιλιππάτος

Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η μακροχρόνια λήψη μετφορμίνης συσχετίζεται με ανεπάρκεια βιταμί-
νης Β12. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα στην Ελλάδα για τη συχνότητα 
της έλλειψης βιταμίνης Β12 σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2) που 
λαμβάνουν μετφορμίνη.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εκτιμηθεί η συχνότητα της ανε-
πάρκειας βιταμίνης Β12 σε ασθενείς με ΣΔτ2 που νοσηλεύθηκαν στην Παθολογική 
Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν άτομα με ΣΔτ2 που νοσηλεύθηκαν στην 
Παθολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ το χρονικό διάστημα από 2/2021 έως τον 2/2022. 
Επίπεδα Β12 <200 pg/mL χαρακτηρίστηκαν ως έλλειψη Β12, επίπεδα 200-300 pg/
mL ως οριακή ανεπάρκεια και >300 pg/mL ως επάρκεια βιταμίνης Β12. Κριτήρια 
αποκλεισμού ήταν το ιστορικό γαστρεκτομής, φλεγμονώδους νόσου του εντέρου, 
προηγούμενης λήψης σκευασμάτων B12 και κακοήθειας. Για τη στατιστική ανάλυση 
χρησιμοποιήθηκε το SPSS v22.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μελετήθηκαν 222 άτομα με ΣΔτ2 (ηλικία 78,5±11 έτη, 58% γυ-
ναίκες). Η μέση τιμή αιμοσφαιρίνης ήταν 10,5±1,6 g/dL, η μέση HbA1c 6,7%±1,3% 
και η μέση τιμή Β12 714 pg/mL. Το 87,4% των ατόμων είχε διάρκεια διαβήτη πάνω 
από 10 έτη, ενώ το 55% λάμβανε μετφορμίνη. Το 72% των ατόμων που λάμβαναν 
μετφορμίνη και το 87% που δεν λάμβαναν μετφορμίνη είχε επάρκεια Β12. Ωστόσο, η 
έλλειψη Β12 (<200 pg/mL) παρατηρήθηκε σε σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων 
που λάμβαναν μετφορμίνη (9%) σε σχέση με τα άτομα που δεν λάμβαναν μετφορμίνη 
(3%),(p <0,05). Η ανεπάρκεια Β12 (200-300 pg/mL) παρατηρήθηκε σε σημαντικά 
μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων που λάμβαναν μετφορμίνη (17%) σε σύγκριση με τα 
άτομα που δεν λάμβαναν μετφορμίνη (10%) (p <0,05). Η έλλειψη και η ανεπάρκεια 
Β12 δε συσχετίστηκαν με την ηλικία, τη διάρκεια του διαβήτη, τη διάρκεια λήψης της 
μετφορμίνης και τη δοσολογία της.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ανεπάρκεια B12 είναι συχνή στην κλινική πράξη, ιδιαίτερα σε 
άτομα που λαμβάνουν μετφορμίνη, και γι’ αυτό συστήνεται περιοδικός έλεγχος των 
επιπέδων της.
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ΠΡΩΤΕΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΚΡΥΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑ-
ΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΩΝ

Νικόλας Χ. Νικολαΐδης1,2, Μανούσος Μακρυδάκης3, Ρόζα-Άννα Κιτάνι2, 
Κωνσταντίνα Λέτσου2, Ευαγγελία Κρέσσου2, Ελένη Αγγελοπούλου1, 
Ιωάννης Ανάργυρος Βασιλάκης1, Αιμιλία Μάντζου1, Ιωάννης Παπασωτηρίου1, 
Λίζα Βάρβογλη2, Ιερώνυμος Ζωιδάκης3, Χριστίνα Κανακά-Gantenbein1,2

1Διαβητολογικό Κέντρο, Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη, Α’ Παι-
διατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», 2Με-
ταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Η Επιστήμη του Στρες και Προαγωγή Υγείας», 
3Εργαστήριο Πρωτεομικής, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Μελέτες έχουν δείξει ότι ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 (ΣΔτ1) μπο-
ρεί να συμβάλει στην πρώιμη εμφάνιση ή επιτάχυνση της έκπτωσης των γνωστικών 
λειτουργιών (ευφυΐα, ψυχοκινητική αποτελεσματικότητα, ταχύτητα διαχείρισης της 
πληροφορίας, οπτική προσοχή, οπτική αντίληψη και γνωστική ευελιξία). Η πρωτεομική 
ανάλυση των δακρύων φαίνεται πως μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για 
την κατανόηση των μοριακών μηχανισμών ποικίλων οφθαλμικών και συστηματικών 
παθήσεων. Ο σκοπός της παρούσας αυτής προοπτικής μελέτης είναι να ταυτοποι-
ηθεί το πρωτεομικό προφίλ σε δείγματα δακρύων σε παιδιά και εφήβους με ΣΔτ1 
που παρακολουθούνται στο Διαβητολογικό Κέντρο της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Εβδομήντα παιδιά και έφηβοι, ηλικίας 6-17 ετών, με 
ΣΔτ1 και εβδομήντα υγιή παιδιά και έφηβοι σταθμισμένα κατά ηλικία και φύλο έχουν 
στρατολογηθεί με καταγραφή κλινικοεργαστηριακών δεδομένων (γλυκοζυλιωμένη 
αιμοσφαιρίνη, high sensitivity CRP, IL-6, TNF-α, BDNF, αμυλάση σιέλου και λιπιδό-
γραμμα). Η δειγματοληψία δακρύων πραγματοποιήθηκε με ταινίες Schirmer. Οι πρω-
τεΐνες των δακρύων απομονώθηκαν και μέσω πέψης με θρυψίνη προέκυψαν πεπτίδια 
που διαχωρίστηκαν με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης. Η ταυτοποίηση και 
ποσοτικοποίηση των πεπτιδίων και άρα των αντίστοιχων πρωτεϊνών επετεύχθη με 
φασματόμετρο μάζας Q Exactive HF.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανάμεσα στις διαφορικώς εκφραζόμενες πρωτεΐνες, οι ασθενείς με 
ΣΔτ1 είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις της συστατίνης S, της λακριτίνης, της β2-μικρο-
σφαιρίνης και της μεσοθηλίνης, ενώ χαμηλότερες συγκεντρώσεις είχαν η γαλεκτίνη-3, 
η α1-αντιθρυψίνη, ο αναστολέας της λευκοκυτταρικής εστεράσης και η λιποκαλίνη.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα έδειξαν διαφορές στο πρωτε-
ομικό προφίλ των δακρύων των ασθενών με ΣΔτ1 σε σύγκριση με υγιείς μάρτυρες. 
Η βιοπληροφορική ανάλυση των δεδομένων αυτών θα διαλευκάνει την πιθανή συμ-
μετοχή των διαφορικώς εκφραζομένων πρωτεϊνών στην παθογένεια των κλινικών 
εκδηλώσεων και επιπλοκών του ΣΔτ1, συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης των 
γνωστικών λειτουργιών.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥ-
ΤΗΚΑΝ ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Άντρια Παπαζαχαρίου, Ελένη Παπαδοκωστάκη, Ιωάννα Παπακίτσου, 
Α. Ζαγαλιώτης, Βασιλική Μαυρικάκη, Γ. Παλαιογιώργος, Ε. Πετράκης, 
Μ. Παπαπαναγιώτου, Σ. Τζάλης, Θ. Φιλιππάτος

Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) σχετίζεται με σημαντική νοσηρότητα και 
θνησιμότητα. Οι ασθενείς με ΣΔ παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης επι-
πλοκών, καρδιαγγειακής νόσου και αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων σε σχέση με τον 
γενικό πληθυσμό.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης παρατήρησης ήταν η εκτίμηση των συνήθων 
αιτιών νοσηλείας των ατόμων με ΣΔ σε παθολογική κλινική.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 222 άτομα με ΣΔ που νοσηλεύτη-
καν στην Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, 
το χρονικό διάστημα από τον 2/2021 έως τον 2/2022. Πραγματοποιήθηκε καταγραφή 
των αιτιών εισαγωγής και των χαρακτηριστικών των ασθενών με ΣΔ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μέση ηλικία των ασθενών με ΣΔ ήταν 78,5±11 έτη. Το 58% ήταν 
γυναίκες και το 42% ήταν άνδρες. Η μέση τιμή HbA1c ήταν 6,6±1,0%. Το 87% είχε 
διάρκεια ΣΔ μεγαλύτερη από 10 έτη. Το 58,7% είχε ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου, 
τo 38% είχε ιστορικό στεφανιαίας νόσου και το 24% ιστορικό αγγειακού εγκεφαλικού 
επεισοδίου. Χρόνια νεφρική νόσο εμφάνιζε το 31% και ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας 
με μειωμένο κλάσμα εξώθησης το 29% των ατόμων με ΣΔ. Το 81% λάμβανε αντιυ-
περτασική αγωγή και το 61% υπολιπιδαιμική αγωγή. Όσον αφορά την αντιδιαβητική 
αγωγή, το 55% λάμβανε μετφορμίνη, το 50,5% DPP-4 αναστολέα, το 14% σουλφο-
νυλουρία, το 7,7% SGLT2 αναστολέα, το 3,6% αγωνιστή των GLP-1 υποδοχέων και 
το 1% πιογλιταζόνη. Ινσουλίνη λάμβανε τo 30% των ατόμων με ΣΔ. Οι συχνότερες 
αιτίες νοσηλείας ήταν οι λοιμώξεις ουροποιητικού (19%), αναπνευστικού (13,2%) και 
μαλακών μορίων (3,5%), η αναιμία (13%) και η υπογλυκαιμία (1,3%). Οι ασθενείς που 
νοσηλεύτηκαν είχαν πολλαπλές συννοσηρότητες με μέση τιμή Charlson Comorbidity 
Index 7, που αντιστοιχεί σε υψηλό δεκαετή κίνδυνο θανάτου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα συχνότερα αίτια νοσηλείας ασθενών με ΣΔ σε παθολογική κλι-
νική είναι οι λοιμώξεις. Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς παρουσιάζουν συχνά πολλαπλές 
συννοσηρότητες. Τα παραπάνω ευρήματα καταδεικνύουν την ανάγκη ολιστικής και 
πολυπαραγοντικής προσέγγισης και θεραπευτικής αντιμετώπισης των ατόμων με ΣΔ 
που εισάγονται σε παθολογικές κλινικές.
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ΜΕΙΩΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΔΜΣ) ΚΑΙ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣ-
ΦΑΙΡΙΝΗΣ (HbA1c) ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 
ΤΥΠΟΥ 2 (ΣΔτ2) ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΛΟΖΑΠΙΝΗΣ

Π. Αργίτης1, Φ.Ε. Κακαβίτσας2, Μαρία Ιωάννα Χαλιδιά3, Σοφία Μπάρμπα3, 
Ευαγγελία Σιώμου3, Σοφία Χυτήρη3, Patrizia Bringiotti3, Ν. Κάντας1, Σοφία-
Κορίνα Μαυροπούλου2, Ζ. Χαβιάρας1

1Ψυχιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, 2Κέντρο Υγείας Κέρκυρας - 6η 
Υ.Πε. 31η Το.ΜΥ Κέρκυρας - 6η Υ.Πε

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Η χρήση κλοζαπίνης είναι συσχετισμένη στη βιβλιογραφία 
με μια αύξηση του ΔΜΣ και της επακόλουθες αρνητικές μεταβολικές επιπτώσεις. 
Το πρωτόκολλο της χορήγησης κλοζαπίνης σε μη νοσηλευόμενους ασθενείς που 
ακολουθείται από την ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Κέρκυρας, επέτρεψε την 
παρακολούθηση των ασθενών στον συνήθη χώρο διαβίωσης τους, χωρίς να περι-
ορίζονται από τη νοσηλεία τους στην ψυχιατρική κλινική. Σκοπός της εργασίας ήταν 
η παρακολούθηση της πορείας του ΔΜΣ και της HbA1c σε σακχαροδιαβητικούς μη 
νοσηλευόμενους ψυχιατρικούς ασθενείς.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Οι ασθενείς με ψύχωση και ΣΔτ2 παρακολουθούνταν τακτικά 
(ανά τρίμηνο) για τον ΔΜΣ, το λιπιδαιμικό προφίλ και την HbA1c από τις δημόσιες δομές 
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) της Κέρκυρας, πριν και μετά την έναρξη 
της χορήγησης κλοζαπίνης. Η ολιστική προσέγγιση του ψυχωσικού ασθενή με ΣΔτ2 
με την κοινωνική λειτουργό και την επισκέπτρια υγείας, περιλάμβανέ συνεδρίες και 
συμπλήρωση ερωτηματολόγιων και για τις διατροφικές συνήθειες και την άσκηση. Τα 
δεδομένα προήλθαν από 17 ασθενείς με ανθεκτική σχιζοφρένεια, που εντάχθηκαν σε 
depot θεραπεία με βραδείας αποδέσμευσης κλοζαπίνη. Η μελέτη περιέλαβε δεδομένα 
από τις δομές της ΠΦΥ, από την παρακολούθηση ενός έτους μετά την ολοκλήρωση 
της θεραπείας τους με κλοζαπίνη από τον ψυχίατρο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Υπήρξε μια αρχική αύξηση του ΔΜΣ και της HbA1c στο πρώτο τρί-
μηνο (μη στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα). Στο τέλος της ετήσιας παρακολούθησης, 
σε 13 ασθενείς ο ΔΜΣ ήταν χαμηλότερος από τον αρχικό (μη στατιστικά σημαντικό 
αποτέλεσμα), ενώ η HbA1c, μειώθηκε σε ποσοστό >0,3% σε 8 ασθενείς στο 12μηνο 
(H=5,817, p=0,047). Δεν υπήρξε στατιστική συσχέτιση μεταξύ μείωσης ΔΜΣ, HbA1c 
και PANSS score στο διάστημα παρακολούθησης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ανεξήγητη μεσοπρόθεσμη μείωση του ΔΜΣ και το στατιστικά 
σημαντικό αποτέλεσμα της μείωσης της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης στο 12μηνο 
της παρακολούθησης, χρήζει περαιτέρω έρευνας, καθώς η όρεξη των ασθενών και 
η κατανάλωση τροφής αυξήθηκε, ενώ η φυσική δραστηριότητα παρέμεινε σταθερή.



112 20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ORAL)ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTER) P73

ΠΡΩΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩ-
ΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 (ΣΔΤ2) ΚΑΙ ΨΥΧΩΣΗ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ SEMAGLUTIDE. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ DULAGLUTIDE

Φ.Ε. Κακαβίτσας1, Π. Αργίτης2, Μαρία Ιωάννα Χαλιδιά3, Σοφία Μπάρμπα3, 
Ευαγγελία Σιώμου3, Σοφία Χυτήρη3, Patrizia Bringiotti3, Ν. Κάντας1, Σοφία-
Κορίνα Μαυροπούλου1, Ζ. Χαβιάρας2

1Κέντρο Υγείας Κέρκυρας - 6η Υ.Πε, 2Ψυχιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Κέρ-
κυρας, 31η Το.ΜΥ Κέρκυρας - 6η Υ.Πε

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Είναι γνωστή η συσχέτιση των ψυχιατρικών ασθενών με το με-
ταβολικό σύνδρομο, το οποίο επιδεινώνεται από τις συνήθειες των ασθενών εξαιτίας της 
κατάστασης τους (καθιστική ζωή, κάπνισμα, κακή διατροφή). Οι ασθενείς αυτοί δείχνουν 
κακή συμμόρφωση με τη φαρμακευτική τους αγωγή, με αποτέλεσμα τον αρρύθμιστο 
ΣΔτ2. Τα αντιψυχωτικά φάρμακα είναι επίσης συσχετισμένα με πρόσληψη βάρους, 
διαβήτη, υπερλιπιδαιμία. Σκοπός είναι να παρακολουθήσουμε την HbA1c σε ασθενείς 
με ΣΔτ2 και ψύχωση, μετά την αλλαγή από καθημερινή λήψη δισκίων, σε εβδομαδιαία 
semaglutide 1 mg. Η αλλαγή έγινε με σκοπό να επιτευχθεί μεγαλύτερη συμμόρφωση 
στην αγωγή. Έχει προηγηθεί δημοσιευμένη αντίστοιχη μελέτη ετήσιας διάρκειας σε 
σακχαροδιαβητικούς ασθενείς με ψύχωση και εβδομαδιαία Ντουλαγλουτίδη 1,5 mg.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρώιμο δείγμα αποτελούν 37 χρόνιοι εξωτερικοί ασθενείς με 
ψύχωση και HbA1c <7,5%. H HbA1c παρακολουθούνταν τακτικά πριν και μετά την έναρξη 
αγωγής με Semaglutide (με ανοχή ενός μεσοδιαστήματος διμήνου, απαραίτητο για την 
τιτλοποίηση της Semaglutide στο 1 mg). Η ψυχιατρική αγωγή, οι καθημερινές συνήθειες, 
η διατροφή και η φυσική άσκηση παρέμειναν σταθερές κατά την παρακολούθηση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 26 ασθενείς είχαν μείωση της HbA1c. Μείωση >0,5% παρατηρή-
θηκε σε 11 ασθενείς και μείωση >1% σε 3 ασθενείς, χωρίς όμως να προκύπτει κάποιο 
στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα, λόγω του προσωρινά μικρού δείγματος και χρόνου. 
Σε σύγκριση με την αντίστοιχη έρευνα με dulaglutide 1,5 mg, δε προέκυψε στατιστικά 
σημαντική διαφορά μεταξύ των 2 φαρμάκων, στο συγκρίσιμο διάστημα του πρώτου 
3μήνου της παρακολούθησης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Υπάρχει τάση βελτίωσης της HbA1c στην πλειονότητα των 
ασθενών, ακόμα και στο διάστημα του πρώτου τριμήνου από την έναρξη του 1 mg 
της εβδομαδιαίας Semaglutide. Η έρευνα έδειξε συγκρίσιμα αποτελέσματα για το 
αντίστοιχο χρονικό διάστημα (τρίμηνο) με τη μελέτη με dulaglutide.
Η πρόσφατη δυνατότητα συνταγογράφησης της Semaglutide αποτελεί προσωρινό 
περιοριστικό παράγοντα της μελέτης, η οποία συνεχίζεται με σκοπό τη διερεύνηση 
εξαγωγής ασφαλών στατιστικών συμπερασμάτων, στη βελτίωση της HbA1c σε τιμές 
μεγαλύτερες του 0,5% και του 1% σε βάθος χρόνου (όπως τέτοια προέκυψαν στην 
έρευνα με dulaglutide), αλλά και τη συσχέτιση στον χρόνο, της αποτελεσματικότητας 
των φαρμάκων, στην ιδιαίτερη ομάδα αυτών των ασθενών.
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΛΙΝΙΚΟ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕ-
ΝΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 
2 ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΝΕΦΡΩΣΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ

Θεοδώρα Στρατηγού1, Ε. Καρδαλάς1, Αγγελική Παϊκοπούλου2, Δήμητρα-
Αργυρώ Βασιλειάδη1, Γ. Ιωαννίδης1, Χρυσταλλένη Χριστοδουλίδου2, 
Σ. Τσαγκαράκης1

1Τμήμα Ενδοκρινολογίας - Διαβητολογικό Κέντρο και 2Νεφρολογικό Τμήμα, ΓΝΑ «Ο 
Ευαγγελισμός - Πολυκλινική»

ΣΚΟΠΟΣ: Η συσχέτιση του κλινικού και βιοχημικού προφίλ διαβητικών ασθενών με 
μειωμένη νεφρική λειτουργία με τα ιστοπαθολογικά δεδομένα της Βιοψίας Νεφρού 
(ΒΝ) και η πρώιμη διαφοροδιάγνωση μεταξύ Διαβητικής Νεφροπάθειας (ΔΝ) και Μη 
Διαβητικής Νεφρικής Νόσου (ΜΔΝ) με κριτήριο τα ευρήματα της ΒΝ.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ: Διενεργήθηκε αναδρομική μελέτη 32 υπερτασικών ασθενών με 
ΣΔτ2 και Πρωτεϊνουρία Τύπου Νεφρωσικού Συνδρόμου (ΠΤΝΣ), που παρακολουθού-
νται στο Ειδικό Εξωτερικό Ιατρείο Διαβητικής Νεφροπάθειας. Καταγράφηκαν βιοχημικά 
δεδομένα γλυκαιμικού ελέγχου και νεφρικής λειτουργίας. Όλοι υποβλήθηκαν σε ΒΝ 
και ταξινομήθηκαν με βάση τα ιστοπαθολογικά ευρήματα σε 3 κατηγορίες: α) αμιγής 
διαβητική νεφροπάθεια (ΑΔΝ): 15 ασθενείς (47%), β) μη διαβητική νεφρική νόσος 
(ΜΔΝΝ): 13 ασθενείς (41%) και γ) μικτή νεφρική νόσος (ΜΝΝ): 4 ασθενείς (12%).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς με ΑΔΝ ήταν κατά μέσο όρο νεότεροι (54-68-71 έτη, 
p=0,016) και εμφάνιζαν υψηλότερες τιμές HbA1c (7,9%-6,55%-6,85%, p=0,069) συ-
γκριτικά με τους ασθενείς με ΜΔΝΝ και ΜΝΝ. Οι ασθενείς με ΜΔΝΝ εμφάνιζαν κατά 
μέσο όρο σημαντικά μικρότερη διάρκεια νόσου (8,4-11,6-13,3 έτη, p=0,04) συγκριτικά 
με εκείνους με ΑΔΝ και με ΜΝΝ. Η συχνότητα της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας 
(ΔΑ) ήταν κατά μέσο όρο υψηλότερη μεταξύ των ασθενών με ΑΔΝ (60%) και ΜΝΝ 
(75%) συγκριτικά με εκείνους με ΜΔΝΝ (8%) - p <0,01. Ο υψηλός βαθμός νεφρικής 
ίνωσης (>25%) ήταν συχνότερος μεταξύ των ασθενών με ΑΔΝ (80%) συγκριτικά με 
τους ασθενείς με ΜΔΝΝ (38%) και ΜΝΝ (50%) - p=0,018. Η παρουσία ΔΑ (OR 4,88,% 
95 CI: 1,06-22,38, p=0,04), η ύπαρξη υψηλού βαθμού νεφρικής ίνωσης (>25%) (OR 
5,71,% 95 CI: 1,16-28,1, p=0,032) και η μακρύτερη χρονική διάρκεια ΣΔτ2 (>10 έτη) 
(OR 5,04,% 95 CI: 1,1-22,96, p=0,036) αναγνωρίσθηκαν ως παράγοντες, που συ-
σχετίσθηκαν θετικά με ΑΔΝ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η παρούσα μελέτη καταδεικνύει τη χρησιμότητα της ΒΝ και των 
ιστοπαθολογικών ευρημάτων της στην περίπτωση ασθενών με ΣΔ και ΠΤΝΣ, ειδικά σε 
περίπτωση απουσίας ΔΝ και μικρής χρονικής διάρκειας ΣΔ. Ενδεχομένως τα υπάρχο-
ντα κριτήρια και οι παρούσες ενδείξεις για ΒΝ σε ΠΤΝΣ θα πρέπει να επανεκτιμηθούν.
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ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ SGLT2: ΑΝΑ-
ΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

Θεοδώρα Στρατηγού, Α. Διαμαντόπουλος, Ε. Καρδαλάς, Ειρήνη Σαμπανιώτη, 
Π. Μουχτούρης, Βασιλική Αντωνοπούλου, Δήμητρα-Αργυρώ Βασιλειάδη, 
Σ. Τσαγκαράκης

Ενδοκρινολογικό Τμήμα και Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός-Πολυκλινική»

ΣΚΟΠΟΣ: Αναφορά περιπτώσεων ευγλυκαιμικής ή μη, Διαβητικής Κετοξέωσης (ΔΚΟ) 
σε ασθενείς που λάμβαναν αναστολείς SGLT2 και νοσηλεύτηκαν την τελευταία τριετία 
2019 - 2022.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Καταγράφηκαν οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με διαβητική κετοξέωση 
(pH: 6,69-7,17) αποδιδόμενη στη χρήση SGLT2 αναστολέων. Για κάθε ασθενή πα-
ρουσιάζονται δημογραφικά δεδομένα, έτη νόσησης από ΣΔτ2 και αξιολόγηση ελέγχου 
της νόσου κατά την εισαγωγή (HbA1c), ληφθείσα φαρμακευτική αγωγή και πιθανή 
αιτία απορρύθμισης του σακχάρου. Όσον αφορά τη ΔΚΟ, καταγράφονται ως δείκτες 
βαρύτητας: pH, HCO3, Glu, και pCO2 ως δείκτης αντιρρόπησης της οξέωσης. Ανα-
φέρονται οι ώρες που ο ασθενής παρέμεινε σε οξέωση και η ενδεχόμενη παραμονή 
σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά καταγράφηκαν 7 περιστατικά (Πίνακας). Ο μέσος όρος 
ηλικίας ήταν 61,5 έτη, η αναλογία γυναικών/ανδρών: 5/2 και ο μέσος χρόνος νόσησης 
από ΣΔτ2 14 έτη. Κατά την προσέλευση, διαπιστώθηκε pH 6,69-7,1, HCO3 4,8-14,0 
και pCO2 8,3-19,4. Για την αποδρομή της οξέωσης απαιτήθηκε χρονικό διάστημα κατά 
μέσο όρο 20 ωρών (12-45 ώρες) και 2 εξ αυτών χρειάστηκαν νοσηλεία στη ΜΕΘ. 
Το ποσοστό επιβίωσης ήταν 100%. Όσον αφορά την αιτία: οι 2 εξ αυτών ανέφεραν 
πρόσφατη διακοπή ινσουλίνης μακράς δράσης (στο πλαίσιο τροποποίησης της φαρ-
μακευτικής αγωγής από τον θεράποντα), οι 4 ανέφεραν περίοδο νηστείας-ασιτίας και 
1 την εμφάνισε από απορρύθμιση συνεπεία λοίμωξης.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε ινσουλινοπενικούς κυρίως διαβητικούς ασθενείς που πληρούν 
τα κριτήρια για λήψη SGLT2 αναστολέων πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν η 
πιθανότητα ανάπτυξης βαριάς Διαβητικής Κετοξέωσης. Σε κάθε περίπτωση ο ασθε-
νής θα πρέπει να ενημερώνεται αναλυτικά από τον θεράποντα και να συνεργάζεται 
πρόθυμα μαζί του. Επί ευγλυκαιμικής Διαβητικής Κετοξέωσης που φθάνει στα επεί-
γοντα του Νοσοκομείου, η αντιμετώπιση απαιτεί ταυτόχρονη χορήγηση διαλύματος 
γλυκόζης και ενδοφλέβια συνεχή χορήγηση ινσουλίνης. Η επιθετικότερη ενυδάτωση 
(λόγω αυξημένης αφυδάτωσης, συγκριτικά με την κλασική Διαβητική Κετοξέωση) και 
η εντατική παρακολούθηση των ηλεκτρολυτικών διαταραχών παραμένουν ζωτικής 
σημασίας για την επιβίωση του ασθενούς.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕ-
ΘΟΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

Ε. Καρδαλάς, Θεοδώρα Στρατηγού, Αικατερίνη Μπέκα, Βασιλική Αντωνοπούλου, 
Π. Μουρελάτος, Δήμητρα-Αργυρώ Βασιλειάδη, Σ. Τσαγκαράκης

Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός-Πολυκλινική»

ΣΚΟΠΟΣ: Η εκτίμηση της επίδρασης διαφορετικών μεθόδων μέτρησης γλυκόζης 
και/ή μεθόδων χορήγησης ινσουλίνης στον γλυκαιμικό έλεγχο και στην επίπτωση των 
διαβητικών επιπλοκών σε ασθενείς με ΣΔτ1.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ: Συνολικά μελετήθηκαν 143 ασθενείς με ΣΔτ1 σε βάθος διετίας. 
Κατά την έναρξη της μελέτης όλοι αντιμετωπίζονταν με Εντατικοποιημένο Σχήμα 
Ινσουλινοθεραπείας (ΕΣΙ) και συστήματα Αυτοελέγχου Γλυκόζης Αίματος (ΑΓΑ). Τα-
ξινομήθηκαν σε 3 ομάδες: α) 60 ασθενείς που συνέχισαν με ΕΣΙ-ΑΓΑ β) 40 ασθενείς 
με ΕΣΙ και έναρξη χρήσης Συστημάτων Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης (ΣΣΚΓ) και 
γ) 43 ασθενείς που ξεκίνησαν θεραπεία με Αντλία Συνεχούς Χορήγησης Ινσουλίνης 
(ΑΣΧΙ) και χρήση ΣΣΚΓ. Αξιολογήθηκαν οι μεταβολές της HbA1c και η επίπτωση της 
υπογλυκαιμίας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές στον Δείκτη Μάζας Σώ-
ματος (ΔΜΣ) (26,9/24,9/25,8, p=0,29) και τη μέση ηλικία (40,2/38,4/44,5, p=0,41) με-
ταξύ των 3 ομάδων. Η ομάδα ΕΣΙ-ΑΓΑ εμφάνιζε χαμηλότερη HbA1c (7,52/7,67/7,99%, 
p=0,47), χαμηλότερη Μέση Ημερήσια Δόση Ινσουλίνης (ΜΗΔΙ) (35,6/47,3/50,1 IU, p 
<0,01) και λιγότερα υπογλυκαιμικά επεισόδια (30,6/40/38,8%, p <0,01) συγκριτικά με 
τις ομάδες ΕΣΙ-ΣΣΚΓ και ΑΣΧΙ-ΣΣΚΓ. 24 μήνες αργότερα, η μέση τιμή HbA1c μειώθηκε 
στατιστικά σημαντικά μόνο στις ομάδες ΕΣΙ-ΣΣΚΓ και ΑΣΧΙ-ΣΣΚΓ (7,4% έναντι 7,67%, 
p=0,023 και 7,15% έναντι 7,88%, p <0,01 αντίστοιχα) και όχι στην ομάδα ΕΣΙ-ΑΓΑ 
(7,45% έναντι 7,56%, p=0,32). Η ΜΗΔΙ ήταν πλέον συγκρίσιμη μεταξύ των ομάδων 
(41,2/42,2/43,6 IU, p=0,23). Τα υπογλυκαιμικά επεισόδια μειώθηκαν αξιοσημείωτα στις 
ομάδες ΕΣΙ-ΣΣΚΓ και ΑΣΧΙ-ΣΣΚΓ (15% έναντι 40%, p <0,01 και 18,6% έναντι 34,8%, 
p <0,01 αντίστοιχα) σε αντίθεση με την ομάδα ΕΣΙ-ΑΓΑ (27,3% έναντι 30,6%, p=0,14).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η εισαγωγή των ΕΣΙ-ΣΣΚΓ και ΑΣΧΙ-ΣΣΚΓ κατέδειξε καλύτερο 
γλυκαιμικό έλεγχο με βελτίωση της HbA1c και μείωση της ΜΗΔΙ και των υπογλυκαι-
μιών σε ασθενείς με ΣΔτ1. Οι νεότερες τεχνικές μέτρησης γλυκόζης και/ή χορήγησης 
ινσουλίνης φαίνεται ότι είναι ωφέλιμες για τους ασθενείς με ΣΔτ1. Περαιτέρω έρευνα 
απαιτείται στην κατεύθυνση της κλινικής εφαρμογής των νέων αυτών τεχνικών.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ-
ΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

Ε. Καρδαλάς, Θεοδώρα Στρατηγού, Βασιλική Αντωνοπούλου, Αικατερίνη Μπέκα, 
Γεωργία Νικήτα, Ευθυμία Μπότουλα, Δήμητρα-Αργυρώ Βασιλειάδη, 
Σ. Τσαγκαράκης

Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός-Πολυκλινική»

ΣΚΟΠΟΣ: Η εκτίμηση της εισαγωγής και χρήσης Συστημάτων Συνεχούς Καταγραφής 
Γλυκόζης (ΣΣΚΓ) στη γλυκαιμική ρύθμιση ασθενών με ΣΔτ1 και η διερεύνηση της 
συσχέτισης των επιπέδων γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης σε άμεση μέτρηση στο 
αίμα (bHbA1c) και υπολογιστικά μέσω των ΣΣΚΓ (eHbA1c).
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ: Μελετήθηκαν αναδρομικά 92 ασθενείς με ΣΔτ1 και ελάχιστη 
διάρκεια ΣΔτ1 10 έτη που ταξινομήθηκαν σε 3 ομάδες με κριτήριο τον γλυκαιμικό 
έλεγχο: α) καλός (ΚΓΕ) HbA1c ≤7%: 28 β) ενδιάμεσος (ΕΓΕ) 7% <HbA1c ≤ 8%: 40 και 
γ) πτωχός (ΠΓΕ) HbA1c >8%: 24. Καταγράφηκαν βασικά δημογραφικά και βιοχημικά 
δεδομένα στην έναρξη και 2 έτη μετά την εισαγωγή ΣΣΚΓ, εκτιμήθηκαν οι παράμετροι 
γλυκαιμικού ελέγχου και αξιολογήθηκε η συσχέτιση bHbA1c και eHbA1c.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μέση ηλικία ασθενών ήταν 42,1 έτη με μέση διάρκεια νόσου 
24,7 έτη. Στην έναρξη παρουσίαζαν μέση τιμή Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ): 26,2 
kg/m2 και χρησιμοποιούσαν μέση ημερήσια δόση ινσουλίνης (ΜΗΔΙ): 48 IU. Η μέση 
τιμή bHbA1c ήταν 7,9% (ΚΓΕ 6,2%, ΕΓΕ 7,7% και ΠΓΕ 8,8%). Δύο έτη μετά την εισα-
γωγή των ΣΣΚΓ, η ΜΗΔΙ μειώθηκε κατά 5,2 ΙU (43 έναντι 48,2 IU, p=0,03) και ο ΔΜΣ 
κατά 2,3 kg/m2 (24,9 έναντι 26,2, p=0,024). Η μέση τιμή bHbA1c μειώθηκε κατά 2,9% 
(7,61% έναντι 7,9%, p <0,01). 35 ασθενείς εμφάνιζαν ΚΓΕ (αύξηση κατά +25%) με 
μέση bHbA1c 6,63%, 41 ασθενείς ΕΓΕ (αύξηση κατά +2,5%) με μέση bHbA1c 7,5% 
και 16 ασθενείς ΠΓΕ (μείωση κατά -33,3%) με μέση bHbA1c 8,57%. Μετά δύο έτη, η 
μέση eHbA1c ήταν 7,41% ενώ η μέση bHA1c ήταν 7,61%. Η συσχέτιση μεταξύ e- και 
b- HbA1c ήταν σχετικά υψηλή (r2=+0,5407) ενώ η ανάλυση Bland-Altmann κατέδειξε 
διαφορά από -0,76 έως +1,16% με μέση τιμή σφάλματος +0,2%.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα ΣΣΚΓ συσχετίσθηκαν με σημαντική μείωση της bHbA1c και της 
ΜΗΔΙ και αύξηση των ασθενών με ΚΓΕ. Η eHbA1c φάνηκε να έχει καλή συσχέτιση με 
την bHbA1c, παρότι τα ΣΣΚΓ μπορούν δυνητικά να υποεκτιμούν την bHbA1c.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΜΟΙΟΥ ΜΕ ΤΟ 
ΓΛΟΥΚΑΓΟΝΟ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ-1 ΣΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ. Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙ-
ΡΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Ιωάννα Μπέλλου, Ιωάννα Καρυοφύλλη-Ταμίσογλου, Α. Λαζαρίδης, 
Ειρήνη Σταμούλη, Γλυκερία Τζατζάγου

Α΄ Παθολογική Κλινική - Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι αγωνιστές των υποδοχέων του παρόμοιου με το Γλουκαγόνο Πε-
πτιδίου-1 (GLP-1-RAs) προάγουν τη γλυκοζοεξαρτώμενη έκκριση ινσουλίνης και 
αποτελούν φάρμακα εκλογής στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2) καθώς έχουν 
ευνοϊκή επίδραση στη βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου και τη μείωση του σωματικού 
βάρους, ενώ επίσης έχουν πλειοτροπικές δράσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα. Πιο 
συγκεκριμένα, έχει δειχθεί ότι η συστηματική χορήγηση GLP-1-RAs προκαλεί ήπια 
αλλά σημαντική μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης (ΣΑΠ) και πιθανώς της 
διαστολικής αρτηριακής πίεσης (ΔΑΠ). Η μείωση αυτή οφείλεται σε διάφορους μηχανι-
σμούς (αγγειακούς, καρδιονεφρικούς, νευρολογικούς) και φαίνεται να είναι ανεξάρτητη 
από τη βελτίωση του γλυκαιμικού προφίλ και την απώλεια βάρους. Περιγράφουμε την 
κλινική μας εμπειρία από μια σειρά ασθενών με ΣΔτ2 υπό GLP-1-RAs.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Σε μια σειρά διαβητικών ασθενών από το εξωτερικό Δι-
αβητολογικό Ιατρείο της Κλινικής μας, έγινε καταγραφή των βασικών παραμέτρων 
και της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ). Οι ασθενείς τέθηκαν υπό αγωγή με GLP-1-RAs και 
επανελέγχθηκαν 6 μήνες μετά την έναρξη θεραπείας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά, εξετάστηκαν 88 ασθενείς με ΣΔτ2 (51% άνδρες, 49% 
γυναίκες) και μέση τιμή γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c=7,7±0,9%). Η μέση 
ηλικία ήταν 64,8±11 έτη. Η πλειοψηφία των ασθενών ήταν παχύσαρκοι με μέσο δείκτη 
μάζας σώματος (BMI) 39,8±11,0 kg/m2. Aπό τα διαθέσιμα GLP-1-RAs, 43% έλαβαν 
Λιραγλουτίδη, 55% Ντουλαγλουτίδη και 2% Σεμαγλουτίδη. Προ έναρξης GLP-1-RAs, 
72% ήταν υπερτασικοί ασθενείς υπό σταθερή αντιυπερτασική αγωγή, ενώ 28% ήταν 
νορμοτασικοί. Μετά από 6 μήνες θεραπείας διαπιστώθηκε μείωση της HbA1c (7,7±0,9 
vs 6,9±1,8) και του BMI (39,8±11,0 vs 32,2±7,1). Επίσης, παρατηρήθηκε ελάττωση 
της ΣΑΠ (134,3±14,1 vs 131,5±15,3 mm Hg) και λιγότερο της ΔΑΠ (79,9±8,0 vs 
78,6±9,1 mm Hg).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι GLP-1-RAs σχετίζονται με ελάττωση της ΣΑΠ και λιγότερο 
της ΔΑΠ. Ωστόσο, χρειάζονται περισσότερες μελέτες, με πρωτογενές καταληκτικό 
σημείο την ΑΠ, προκειμένου να γίνει κατανοητός ο μηχανισμός επίδρασης τους στην 
ΑΠ και κατ’ επέκταση η ωφέλιμη επίδραση που έχουν στα καρδιαγγειακά συμβάματα.
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

Ευαγγελία Γάτου1, Κωνσταντίνος Τζενετίδης2

1Επισκέπτρια Υγείας/Νοσηλεύτρια στη 2η Τοπική Ομάδα Υγείας Αγριάς Βόλου - Φοι-
τήτρια διδακτορικού Ιατρικής, Λάρισα, 2Γενικός Ιατρός-Επιμελητής Α΄, Κέντρο Υγείας 
Βελεστίνου - ΤΟΜΥ Νέας Ιωνίας Βόλου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο επιπολασμός του σακχαρώδους διαβήτη, αυξάνεται συνεχώς πα-
γκοσμίως. Η αποτελεσματική διαχείριση του νοσήματος συνιστά μεγάλη πρόκληση 
τόσο σε επίπεδο ιατρονοσηλευτικής φροντίδας όσο και σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσης πτυχιακής αφορούσε την ανασκόπηση σύγχρονων 
δεδομένων που αφορούν τις ψυχολογικές επιπτώσεις του σακχαρώδους διαβήτη.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της αγγλόφω-
νης βιβλιογραφίας στις επιστημονικές ηλεκτρονικές βάσεις (Pubmed, ScienceDirect, 
HEAL-Link, Google Scholar), για το χρονικό διάστημα 2018−2022. Συμπεριλήφθηκαν 
8 άρθρα γραμμένα στην Αγγλική γλώσσα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το αυξημένο άγχος και ο φόβος για το μέλλον της υγείας τους 
είναι οι πιο συχνές συναισθηματικές διαταραχές μεταξύ των διαβητικών ασθενών. 
Η κατάθλιψη εμφανίζεται περίπου στο 30% των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη. 
Μελέτες δείχνουν ότι οι υποτροπές επεισοδίων κατάθλιψης είναι πιο συχνές στους 
διαβητικούς. Ταυτόχρονα, επισημαίνεται ότι το μοντέλο εκπαίδευσης των διαβητικών 
που στηρίζεται αποκλειστικά στην παροχή γνώσεων σχετικά με τη νόσο και τις επι-
πλοκές της, τις θεραπευτικές προσεγγίσεις και την προαγωγή της υγείας του τρόπου 
ζωής, μπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκές στους διαβητικούς με κατάθλιψη. Επιπρόσθετα, 
είναι χαρακτηριστικό ότι οι καταθλιπτικές διαταραχές στους διαβητικούς σχετίζονται με 
υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης μακροαγγειακών και μικροαγγειακών επιπλοκών τόσο 
στον τύπο 1 όσο και στον 2. Η κατάθλιψη και το άγχος είναι συχνές ψυχικές διαταραχές 
στα παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Υπολογίζεται ότι το 15% των παιδιών 
και των εφήβων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 αντιμετωπίζουν υψηλό στρες, ενώ 
το 14% αυτών παρουσιάζει μέτριας έντασης κατάθλιψη.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αναδεικνύεται, η ανάγκη του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού να 
λαμβάνει υπόψη την ψυχολογική κατάσταση των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη, 
έτσι ώστε να παρέχεται η κατάλληλη νευροψυχιατρική υποστήριξη και μέριμνα.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σακχαρώδης διαβήτης, ψυχολογικές επιπτώσεις, νευροψυχιατρι-
κές διαταραχές, ψυχοπαθολογία σακχαρώδους διαβήτη
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΝΑΤΡΙΟΥ-ΓΛΥΚΟΖΗΣ 2 
(SGLT2) ΣΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑ-
ΛΥΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΜΥΕΣ

Μ. Σαγρής1, Π. Θεοφίλης1, Ε. Οικονόμου1,2, Α.Σ. Αντωνόπουλος1, Γ. Σιάσος1,2, 
Κ. Τσιούφης1, Δ. Τουσούλης1

11ο Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», Ιατρική Σχολή Πανεπι-
στημίου Αθηνών, Αθήνα, 23ο Καρδιολογικό Τμήμα, Περιφερειακό Νοσοκομείο Παθή-
σεων Θώρακος «Σωτηρία», Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η αναστολή του συμμεταφορέα νατρίου-γλυκόζης-2 (SGLT2) έχει λάβει 
αξιοσημείωτη προσοχή λόγω των ευεργετικών επιδράσεων στις καρδιονεφρικές 
παθήσεις. Έχουν προταθεί διάφοροι μηχανισμοί στοχεύοντας την επεξήγηση των 
πλειοτροπικών τους επιδράσεων, συμπεριλαμβανομένων των αντιφλεγμονωδών.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η συστηματική ανασκόπηση και η μετα-ανάλυσή μας, 
αξιολόγησαν την επίδραση της αναστολής SGLT2 στους δείκτες φλεγμονής σε πει-
ραματικά μοντέλα τρωκτικών. Διεξήχθη βιβλιογραφική αναζήτηση για την ανίχνευση 
μελετών που εξετάζουν την επίδραση των αναστολέων SGLT2 σε φλεγμονώδεις 
δείκτες [ιντερλευκίνη-6 (IL-6), αντιδραστική πρωτεΐνη-C (CRP), παράγοντα νέκρωσης 
όγκου-α (TNF-α) και χημειοτακτική πρωτεΐνη μονοκυττάρων -1 (MCP1)] σε επίμυες. 
Πραγματοποιήθηκε μετα-ανάλυση των μελετών που συμπεριλήφθηκαν, με ως πρω-
ταρχικό σκοπό την αξιολόγηση των διαφορών των επιπέδων των φλεγμονωδών 
δεικτών μεταξύ της θεραπείας και της ομάδας ελέγχου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση συγκέντρωσε 30 με-
λέτες των οποίων η μετα-ανάλυση ανέδειξε ότι η θεραπεία με έναν αναστολέα SGLT2 
είχε ως αποτέλεσμα μειώσεις της IL-6 [τυποποιημένη μέση διαφορά (SMD): -1,56, 
95% CI -2,06 έως -1,05), CRP (SMD: -2,17, 95% CI -2,80 έως -1,53), TNF-α (SMD: 
-1,75, 95% CI -2,14 έως -1,37) και MCP-1 (SMD: -2,04, 95% CI -2,91 έως -1,17). Το 
αποτέλεσμα ήταν μικρότερου μεγέθους σε περιπτώσεις χρήσης εμπαγλιφλοζίνης. Τα 
ευρήματα παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστα μετά τις αναλύσεις ευαισθησίας 
και τον αποκλεισμό απομακρυσμένων μελετών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η παρούσα μετα-ανάλυση υποδηλώνει ότι η χρήση αναστολέων 
SGLT2 έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των φλεγμονωδών δεικτών στα τρωκτικά, 
υποδηλώνοντας τον αντιφλεγμονώδη μηχανισμό δράσης τους. Περαιτέρω μελέτες 
σε κοορτές ασθενών θα ισχυροποιήσουν τα αποτελέσματα της μελέτης.
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Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΝΤΟΥΛΑΓΛΟΥΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΓΛΙΦΛΟΖΙΝΗΣ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ 
ΤΗΝ ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΟΥΣ DPP-4 ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΚΑΙ ΑΛ-
ΒΟΥΜΙΝΟΥΡΙΑ

Ε. Κόρακας1, Ι. Οικονομίδης2, Ι. Θυμής2, Αικατερίνη Κουντούρη1, Κ. Κατωγιάννης2, 
Γ. Παυλίδης2, Δ. Τσιλιβαράκης2, Βασιλική Πρέντζα2, Κ. Μπαλαμπάνης1, 
Λουκία Πλιούτα1, Φωτεινή Κουσαθανά1, Γαβριέλλα Κωστέλλη2, Γ. Δημητριάδης1, 
Α. Ράπτης1, Βάια Λαμπαδιάρη1

1Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ «Αττικόν», Χαϊδάρι, Αθήνα, 2Β΄ Καρδιο-
λογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν», Χαϊδάρι, Αθήνα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Η ντουλαγλουτίδη και η δαπαγλιφλοζίνη έχουν γνωστές ευ-
νοϊκές επιδράσεις στη διαβητική νεφροπάθεια και την ενδοθηλιακή λειτουργία, ενώ 
αντίθετα οι DPP-4 αναστολείς έχουν μάλλον ουδέτερα αποτελέσματα. Σκοπός της 
μελέτης είναι να διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο ο συνδυασμός των δύο παραγόντων 
βελτιώνει την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και την αλβουμινουρία συγκριτικά με τους 
DPP-4 αναστολείς, ως επιπρόσθετη θεραπεία στη μετφορμίνη.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συνολικά 45 ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και αλβουμινου-
ρία συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. 23 ασθενείς εντάχθηκαν στον συνδυασμό ντου-
λαγλουτίδης-δαπαγλιφλοζίνης και 22 ασθενείς, αντιστοιχισμένοι ως προς το φύλο, 
την ηλικία και τη γλυκαιμική ρύθμιση, εντάχθηκαν σε DPP-4 αναστολείς. Οι ασθενείς 
ελέγχθηκαν πριν την έναρξη της μελέτης, στους 4 και στους 12 μήνες μετά. Σε κάθε 
επίσκεψη μελετήθηκε: α) η καρωτιδο-μηριαία ταχύτητα διάδοσης σφυγμικού κύματος 
(PWV), β) η κεντρική συστολική πίεση (cSBP), γ) η διαπερατή περιοχή ορίου (PBR) 
των υπογλώσσιων αγγείων, δ) ο λόγος αλβουμίνης/κρεατινίνης ούρων (UACR), ε) η 
γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μετά από 4 και 12 μήνες, οι ασθενείς που έλαβαν συνδυασμό 
ντουλαγλουτίδης/δαπαγλιφλοζίνης παρουσίασαν βελτίωση σε HbA1c (8±1,5% vs 
6,7±0,73% vs 6,6±0,69%, p <0,001), PBR (2,2±0,29 vs 2,1±0,28 vs 1,9±0,28 μm, p 
<0,05), PWV (11,9±3,2 vs 11±2,2 vs 11,2±2,4 m/s, p <0,05), cSBP (128,8±24,2 vs 
121,7±16,3 vs 121,2±12,3 mm Hg, p <0,05) και UACR (396,5±341,2 vs 241±195,7 vs 
148,8±97,2 mg/g, p <0,001).. Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε 
PBR (2,1±0,32 vs 2,2±0,31 μm vs 2,1±0,27, p >0,05), PWV (11,2±3,5 vs 11,8±3,1 vs 
12,9±7,1 m/s, p >0,05) και cSBP (125,2±18,3 vs 126,4±18,6 vs 129,0±19,7 mm Hg, 
p >0,05), παρά τη βελτίωση της HbA1c (8,0±1,7 vs 7,2±1,2 vs 6,8±2,2%, p <0,01) και 
του UACR (242,1±96,9 vs 206,2±106,4 vs 201,9±111,6 mg/g, p <0,01).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο συνδυασμός ντουλαγλουτίδης και δαπαγλιφλοζίνης βελτιώ-
νει άμεσα αλλά και σταθερά την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και την αλβουμινουρία 
συγκριτικά με τους DPP-4 αναστολείς σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
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ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Αικατερίνη Ψαρρά

Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων, Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) είναι ένα από τα πιο κοινά συστηματικά 
νοσήματα παγκοσμίως. Σήμερα, περίπου 366 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από 
ΣΔ, ενώ υπολογίζεται ότι μέχρι το 2030 αυτός ο αριθμός θα ανέλθει σε, 550 εκατομ-
μύρια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ΣΔ είναι η 7η κύρια αιτία θανάτου σχετίζεται με 
πολλαπλές συννοσηρότητες - συμπεριλαμβανομένης της λοίμωξης. Οι ασθενείς με 
ΣΔ διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο λοίμωξης λόγω του ανεπαρκούς γλυκαιμικού ελέγ-
χου, της διαβητικής νευροπάθειας και των μειωμένων εγγενών και προσαρμοστικών 
ανοσολογικών αποκρίσεων.
ΣΚΟΠΟΣ: Η μελέτη στοχεύει στην ανάδειξη της συσχέτισης του ΣΔ με τις λοιμώξεις.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων και 
ερευνητικών μελετών δημοσιευμένων στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα τα 10 τελευ-
ταία έτη. Οι βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι εξής: EBSCO HOST, 
Elsevier Science Direct, PubMed, Medline, CINAHL, και Google Scholar.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η λοίμωξη αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες της επίσκεψης των 
ασθενών με ΣΔ στο Νοσοκομείο. Μεταξύ αυτών,η ουρολοίμωξη είναι η πιο κοινή 
λοίμωξη, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 30%.Άλλες λοιμώξεις περιλαμβάνουν τη 
σήψη, λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων και πνευμονία. Επίσης οι διαβητικοί 
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για λοιμώξεις που αποκτώνται από την κοινότητα καθώς 
και σπάνιες λοιμώξεις όπως η κακοήθης εξωτερική ωτίτιδα και η πυελονεφρίτιδα. Η 
σήψη εμφανίζεται επίσης πιο συχνά και έχει υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας σε 
ασθενείς με ΣΔ από ό,τι σε άλλα άτομα. Γενικά, οι ασθενείς με διαβήτη είναι συχνά 
πιο πιθανό να αναπτύξουν επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις ή επιπλοκές από λοιμώξεις 
που απαιτούν νοσοκομειακή νοσηλεία.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς με διαβήτη είναι συχνά πιο πιθανό να αναπτύξουν 
επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις ή επιπλοκές από λοιμώξεις που απαιτούν νοσοκο-
μειακή νοσηλεία.
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ΜΗ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΝΟΓΟΝΙΔΙΑΚΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ

Θεοδοσία Αρβανιτάκη1, Ζαχαρούλα Καραμπούτα2, Παναγιώτα Χίνου1

1Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»,  
2Β΄ Παιδιατρική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονογονιδιακές μορφές Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) τύπου MODY 
(Maturity Onset Diabetes of the Young), αφορούν το 5% των περιπτώσεων διαβήτη 
νεαρής ηλικίας. Kληρονομούνται με τον επικρατούντα χαρακτήρα, οι συνήθεις μορφές 
δεν χρήζουν ινσουλινοθεραπείας, η διάγνωση τίθεται στην 2η δεκαετία ζωής.
ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίαση περίπτωσης de novo μετάλλαξης MODY 2 ΣΔ σε υπέρβαρο 
αγόρι 12 ετών και HLA υψηλού κινδύνου για ΣΔτ1.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ: Έφηβος 12 ετών, αλβανικής καταγωγής παραπέμφθηκε στο 
Παιδοδιαβητολογικό Ιατρείο λόγω τυχαίας ανεύρεσης παθολογικής γλυκόζης νηστείας 
(Impaired Fasting Glucose, IFG) 100-115 mg/dL, HbA1c: 6,2%-6,3% σε δύο μετρήσεις., 
Η κλινική εξέταση έδειξε υπερβαρότητα, ΔΜΣ 26,1 kg/m2 (97η ΕΘ), Ύψος 156 cm (75η 
ΕΘ), στάδιο εφηβείας κατά Tanner, προεφηβικό, απουσία μελανίζουσας ακάνθωσης. 
Από το οικογενειακό αναμνηστικό, η μητρική γιαγιά, 64 ετών, λαμβάνει αντιδιαβητικά 
δισκία και ο πατρικός παππούς, 73 ετών, είναι σε αγωγή με ινσουλίνη. Η δοκιμασία 
ανοχής στη γλυκόζη (OGTT) έδειξε γλυκόζη πλάσματος 115 mg/dL (0΄), 121 mg/dL 
(60΄) 120 mg/dL (120΄), ινσουλίνη 10 μIU/mL (0΄), c-peptide1,76 ng/mL (0΄), αρνητικά 
αυτοαντισώματα (anti-GAD, antiIA2, anti-ICA, anti-IAA, ZnT8), HLADQA1 0301 DQB1 
0202, και στάλθηκε γενετικός έλεγχος για MODY.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Eτερόζυγη μετάλλαξη στο γονίδιο της γλυκοκινάσης (GCK) στο 
7 χρωμόσωμα γονίδιο υπεύθυνο για την εμφάνιση ΣΔ - MODY2 ανευρέθηκε με τη 
μέθοδο Next Generetation Seguencing (NGS).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο ΜΟDY2 είναι ήπια μορφή διαβήτη, η οποία δεν χρήζει ινσου-
λίνης ή αντιδιαβητικών δισκίων (μόνο στην εγκυμοσύνη απαιτείται ινσουλίνη). Χαρα-
κτηρίζεται από ήπια υπεργλυκαιμία (HbA1c <7,5%) απαιτεί μόνο δίαιτα και άσκηση. 
Δεν συνοδεύεται από μικρο και μακροαγγειακές επιπλοκές. Συχνά συγχέεται με τον 
ΣΔτ2 ή ΣΔ κύησης, ενώ δεν υπάρχει ανταπόκριση στα αντιδιαβητικά δισκία. Οι εκ νέου 
μεταλλάξεις θα πρέπει να διερευνώνται και στις περιπτώσεις οικογενειών με αρνητικό 
ιστορικό σακχαρώδους διαβήτη εφόσον υπάρχει ισχυρή κλινική υποψία.
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Η ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΝΤΑΠΑΓΛΙΦΛΟΖΙΝΗ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡ-
ΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΟ ΓΛΥΚΟΚΑΛΥΚΑ ΣΕ ΑΣ-
ΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

Αικατερίνη Κουντούρη1, Ι. Οικονομίδης2, Γ. Παυλίδης1, Κ. Κατωγιάννης2, 
Ε. Κόρακας1, Λουκία Πλιούτα1, Βασιλική Πρέντζα1, Γαβριέλλα Κωστέλλη2, 
Κ. Μπαλαμπάνης1, Βάια Λαμπαδιάρη1

1Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, ΠΓΝ «Αττικόν», Χαϊδάρι, Αθήνα, 2Β΄ Καρδιολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΠΓΝ «Αττικόν», Χαϊδάρι, Αθήνα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 (ΣΔτ1) παρουσι-
άζουν σημεία ενδοθηλιακής και καρδιαγγειακής δυσλειτουργίας νωρίτερα συγκριτικά 
με υγιείς ενηλίκους παρόμοιας ηλικίας. Οι αναστολείς sodium-glucose-contrasporter-2 
(SGLT2) έχουν ευεργετική καρδιοπροστατευτική δράση σε ασθενείς με σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2). Ωστόσο, τα δεδομένα αναφορικά με την επίδραση των αναστο-
λέων SGLT2 σε δείκτες καρδιαγγειακής και ενδοθηλιακής λειτουργίας σε ασθενείς με 
ΣΔτ1 είναι ελάχιστα. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της επίδρασης 
της νταπαγλιφλοζίνης στην αρτηριακή σκληρία, στην παραμόρφωση της αριστερής 
κοιλίας και στον ενδοθηλιακό γλυκοκάλυκα σε ασθενείς με ΣΔτ1.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 30 ασθενείς με πτωχό γλυ-
καιμικό έλεγχο υπό αγωγή με ινσουλίνη. Στους ασθενείς της ομάδας παρέμβασης 
(n=15) χορηγήθηκε νταπαγλιφλοζίνη 5 mg, ενώ στους ασθενείς της ομάδας ελέγχου 
(n=15) έγινε εντατικοποίηση της θεραπείας με σχήμα πολλαπλών ενέσεων. Στην 
αρχή και μετά από 4 μήνες θεραπεία μελετήσαμε: α) την καρωτιδομηριαία ταχύτητα 
του σφυγμικού κύματος (PWV-Complior ALAM), β) την κεντρική συστολική αρτηριακή 
πίεση (cSBP), γ) τη συνολική επιμήκη παραμόρφωση της αριστερής κοιλίας (GLS) 
και δ) το Perfused boundary Region (PBR) των υπογλώσσιων αγγείων (δείκτη του 
πάχους του γλυκοκάλυκα), (Microscan, Glucocheck).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ομάδες κατά την ένταξη στη μελέτη δεν διέφεραν ως προς 
την ηλικία, το φύλο, τη HbA1c και τους δείκτες καρδιαγγειακής και ενδοθηλιακής 
λειτουργίας (p >0,05). Μετά από 4 μήνες θεραπεία, οι ασθενείς που έλαβαν νταπα-
γλιφλοζίνη παρουσίασαν σημαντική βελτίωση των PWV (10,72±3,28 vs 9,58±3,35 
m/s, p=0,020), cSBP (127±17 vs 119±12 mm Hg, p=0,041, GLS (-19,74±1,59 vs 
-20,70±1,54, p=0,022) και PBR (2,02±0,28 vs1,74±0,2, p=0,022). Η ομάδα ελέγ-
χου δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντικές μεταβολές στους αντίστοιχους δείκτες, 
PWV (10,19±3,28 vs. 10,38±3,72 m/s, p=0,606), cSBP (124±13 vs. 121±13 mm Hg, 
p=0,364), GLS (-19,76±1,28% vs -19,13±1,60%, p >0,113) και PBR (2,01±0,34 vs. 
2,06±0,32 μm, p=0,535) παρά τον παρόμοιο γλυκαιμικό έλεγχο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η τετράμηνη θεραπεία με νταπαγλιφλοζίνη βελτιώνει την αρτη-
ριακή σκληρία, την παραμόρφωση της αριστερής κοιλίας και τον ενδοθηλιακό γλυκο-
κάλυκα σε ασθενείς με ΣΔτ1, ανεξάρτητα του γλυκαιμικού ελέγχου.
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ΠΟΙΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΟ-
ΒΙΤΑΜΙΝΩΣΗ D ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΓΜΑ ΙΣΧΙΟΥ ΚΑΙ ΣΔτ2;

Ι. Παπαϊωάννου1, Γ. Πανταζίδου2

1Ορθοπεδική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, 2MSc «Δημόσιας Υγείας», Ιατρι-
κή Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

ΣΤΟΧΟΙ: Η συσχέτιση μεταξύ ΣΔτ2 και ανεπάρκειας βιταμίνης D έχει προταθεί και 
καθιερωθεί από πολλές μελέτες παρατήρησης, ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις. Ο 
σκοπός αυτής της μελέτης είναι να ανιχνεύσει εάν η χρήση ινσουλίνης ή αντιδιαβη-
τικών φαρμάκων σχετίζεται με πιο σοβαρή ανεπάρκεια σε ηλικιωμένους με κάταγμα 
ισχίου και συνοδό ΣΔ τύπου 2.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Αξιολογήσαμε αναδρομικά 51 ηλικιωμένους ασθενείς με 
κατάγματα ισχίου χαμηλής ενέργειας. Μετρήθηκαν τα επίπεδα παραθορμόνης (PTH) 
και βιταμίνης D στο αίμα. Το δείγμα χωρίστηκε σε δύο ομάδες με βάση τον τύπο θε-
ραπείας του ΣΔτ2. 15 ασθενείς έλαβαν θεραπεία με ινσουλίνη (ομάδα Α) και 36 με 
αντιδιαβητικά φάρμακα (ομάδα Β).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα μέσα επίπεδα VD της ομάδας που έλαβε ινσουλίνη (ομάδα Α) 
ήταν 11,09 ng/mL με τυπική απόκλιση 5,84 ng/mL, ενώ τα επίπεδα VD στην ομάδα Β 
ήταν 10,80 ng/mL με 5,84 ng /mL τυπική απόκλιση. Η σύγκριση των τιμών της βιταμί-
νης D μεταξύ των ομάδων Α και Β αποκάλυψε στατιστικά σημαντική διαφορά. Η τιμή 
P βρέθηκε ότι είναι <0,001 χρησιμοποιώντας το t-test. Τα επίπεδα PTH της ομάδας Α 
ήταν 41,98 pg/mL με τυπική απόκλιση 26,77, ενώ η PTH στους ασθενείς της ομάδας 
Β ήταν 64,16 pg/mL με τυπική απόκλιση 55,75 και η τιμή P βρέθηκε ότι είναι <0,001.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μελέτη μας υποστηρίζει ότι οι ηλικιωμένοι με κάταγμα ισχίου 
που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με ινσουλίνη έχουν υψηλότερα επίπεδα VD και χαμη-
λότερα επίπεδα PTH σε σύγκριση με τους ασθενείς οι οποίοι ελάμβαναν σε θεραπεία 
με αντιδιαβητικά φάρμακα. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί λόγω της συσχέτισης της αντί-
στασης στην ινσουλίνη με τα χαμηλά επίπεδα VD. Όταν χορηγείται η ινσουλίνη, αυτή 
η αντίσταση μειώνεται, τα επίπεδα VD αυξάνονται και τα επίπεδα PTH μειώνονται. 
Απαιτούνται καλά σχεδιασμένες κλινικές μελέτες για να εξακριβωθεί εάν τα αντιδια-
βητικά φάρμακα σε ηλικιωμένους σχετίζονται με μεγαλύτερη ανεπάρκεια βιταμίνης D 
σε σύγκριση με τη χρήση ινσουλίνης.
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Η ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΝΤΟΥΛΑΓΛΟΥΤΙΔΗ ΄Η ΕΜΠΑΓΛΙΦΛΟΖΙΝΗ 
ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΣΚΛΗΡΙΑ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΜΥΟ-
ΚΑΡΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΟ ΓΛΥΚΟΚΑ-
ΛΥΚΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΚΑΙ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ 
ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Βασιλική Πρέντζα1, Ι. Οικονομίδης2, Αικατερίνη Κουντούρη1, Γ. Παυλίδης2, 
Κ. Κατωγιάννης2, Ε. Κόρακας1, Λουκία Πλιούτα1, Γαβριέλλα Κωστέλλη2, 
Ι. Θυμής2, Ελένη Μιχαλοπούλου2, Κ. Μπαλαμπάνης1, Λίνα Παλαιοδήμου3, 
Χριστίνα Ζόμπολα3, Γ. Τσιβγούλης3, Βάια Λαμπαδιάρη1

1Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν», Χαϊδάρι, Αθήνα, 2Β΄ 
Καρδιολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν», Χαϊδάρι, Αθήνα, 3Β΄ Νευρολογική Κλινι-
κή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν», Χαϊδάρι, Αθήνα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2) που 
έχουν υποστεί ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΙΑΕΕ) παρουσιάζουν επη-
ρεασμένους δείκτες καρδιαγγειακής και ενδοθηλιακής λειτουργίας. Τα ανάλογα Gluca-
gon-Like-peptide-1 (GLP-1) και οι αναστολείς sodium-glucose-contrasporter-2 (SGLT2) 
μειώνουν τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών επιπλοκών. Σκοπός της παρούσας μελέτης 
είναι η διερεύνηση της επίδρασης της ντουλαγλουτίδης και της νταπαγλιφλοζίνης στην 
αρτηριακή σκληρία, στην παραμόρφωση της αριστερής κοιλίας και στον ενδοθηλιακό 
γλυκοκάλυκα σε ασθενείς με ΣΔτ2 και ΙΑΕΕ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν συνολικά 81 ασθενείς με ΣΔτ2 
και ΙΑΕΕ οι οποίοι έλαβαν ντουλαγλουτίδη (n=27), νταπαγλιφλοζίνη (n=27) ή ινσουλίνη 
(n=27). Στην αρχή και μετά από 4 μήνες θεραπεία μετρήσαμε: α) την καρωτιδομηριαία 
ταχύτητα του σφυγμικού κύματος (PWV-Complior ALAM), β) την κεντρική συστολική 
αρτηριακή πίεση (cSBP), γ) τον δείκτη ενίσχυσης του αορτικού σφυγμικού κύματος 
(AΙx), δ) τη συνολική επιμήκη παραμόρφωση της αριστερής κοιλίας (GLS) και ε) το 
Perfused boundary Region (PBR) των υπογλώσσιων αγγείων (δείκτη του πάχους του 
γλυκοκάλυκα), (Microscan, Glucocheck).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ομάδες κατά την ένταξη δεν διέφεραν ως προς την ηλικία, το φύλο, 
τη HbA1c και τους δείκτες καρδιαγγειακής και ενδοθηλιακής λειτουργίας (p >0,05). Μετά 
από 4 μήνες θεραπεία οι ασθενείς που έλαβαν νταπαγλιφλοζίνη ή ντουλαγλουτίδη παρου-
σίασαν σημαντική μείωση των PWV (12,98±3,23 vs.11,62±1,74 m/s, p=0,017,14,77±1,97 
vs 13,59±2,20 m/s, p=0,042 αντίστοιχα), cSBP (132,15±14,03 vs 120,27±10,05 mm Hg, 
p=0,035,139±7,25 vs.129±7,75 mm Hg, p=0,045 αντίστοιχα), Aix (17,10±17,83 vs 
5,97±28,99, p=0,028, 8,59±20 vs 7,46±6,36, p=0,039 αντίστοιχα) και GLS (-16,87±3,28 
vs -18,76±3,35, p=0,001, -16,31±3,42 vs -17,48±3,14, p=0,004 αντίστοιχα) συγκριτικά με 
τους ασθενείς που έλαβαν ινσουλίνη. Οι τιμές του PBR βελτιώθηκαν μόνο στους ασθε-
νείς που έλαβαν ντουλαγλουτίδη (2,10±0,16 vs 2,00±0,14, p=0,025 vs νταπαγλιφλοζίνη: 
2,04±0,23 vs 2,00±0,11, p=0,696 vs ινσουλίνη: 2,13±0,3 vs 2,15±0,3, p=0,567).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ντουλαγλουτίδη και η νταπαγλιφλοζίνη βελτιώνουν την αρτηρι-
ακή σκληρία και την παραμόρφωση του μυοκαρδίου της αριστερής κοιλίας, ωστόσο 
μόνο η ντουλαγλουτίδη βελτιώνει τον ενδοθηλιακό γλυκοκάλυκα σε ασθενείς με ΣΔτ2 
και ΙΑΕΕ μετά από 4 μήνες θεραπείας.
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΕΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ 
ΚΑΤΑ COVID-19 ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ VAERS

Π. Μπολάνης1, Γ. Τάγαρης2

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΚΥ Παγκρατίου, 2Νευρολογική Κλινική ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Παρουσιάζεται μέθοδος εκτίμησης του σχετικού κινδύνου θανάτου, μέσω 
του VAERS, του αμερικανικού συστήματος καταγραφής παρενεργειών μετά τα εμβόλια, 
όταν στο ιστορικό αναγράφεται συγκεκριμένη νόσος. Η εργασία αυτή αποσκοπεί, και 
ως προς αυτό πρωτοτυπεί: Αφ’ ενός στην παρουσίαση της μεθόδου και αφ’ έτερου 
στην ανάλυση των μειονεκτημάτων της.
ΥΛΙΚΟ ΜΕΘΟΔΟΙ: Χρησιμοποιήθηκε μέθοδος συσχέτισης παρενεργειών που οδή-
γησαν σε θάνατο με το ιστορικό, για να υπολογισθεί ο κίνδυνος μιας κλινικής ή εργα-
στηριακής ποιότητας. Η μέθοδος βασίζεται στον υπολογισμό πιθανότητας συμβάντος 
(event outcome) συγκριτικά ως προς μια παράμετρο του ιστορικού. Το συμβάν που 
μελετάται είναι ο θάνατος.
Με βάση αυτά τα δεδομένα της 4/3/22 υπολογίσαμε τον Σχετικό Κίνδυνο (ΣΚ) θανάτου 
εκ παρενέργειας του εμβολίου, σε 34.958 διαβητικούς, στο σύνολο του δείγματος του 
VAERS (1.168.894 περιστατικά), σε νέους κάτω των 40, και σε άτομα πάνω των 40: 
Υπολογίζεται από τον Κίνδυνο Διαβητικών (ΚΔ) προς τον κίνδυνο μη διαβητικών (ΚΜΔ).

Ο Κίνδυνος Διαβητικών (ΚΔ) υπολογίζεται σαν το πηλίκο

ΚΔ = Θάνατοι διαβητικών: Συνολικά περιστατικά διαβητικών

Ο κίνδυνος των μη διαβητικών (ΚΜΔ) υπολογίζεται από το πηλίκο

ΚΜΔ = (Συνολικοί θάνατοι - Θάνατοι Διαβητικών): Συνολικά περιστατικά - Περι-
στατικά διαβητικών

Ο σχετικός κίνδυνος ΣΚ είναι ο λόγος ΚΔ : ΚΜΔ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: 
Από τους ανωτέρω τύπους υπολογίζεται ΚΜΔ =0,02 = 2%.

ΚΔ = 0,068=6,8%
Για το σύνολο των ηλικιών ο Σχετικός Κίνδυνος είναι 6,8/2 =3,4.
Για ηλικίες ως 40 ετών ο ΣΚ είναι 6,3.
Για ηλικίες πάνω από 40 ετών ο ΣΚ είναι 2,6.
Ενδεχόμενοι παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα θα συζητηθούν διεξοδικά.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΕΡΙΟ-
ΡΙΣΜΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
΄Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Αναστασία-Μαρία Γεωργιάδου1, Μαρία Μαυρίδου2, Χριστίνα Τζουλακίτζε2, 
Ρ. Μπεγκόλλι1, Μαγιάντα Ίσσα2, Άννα Μποτσκαρίοβα1, Μαρία Τζοβανάκη1, 
Σ. Τσοτουλίδης1,2

1Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας Χαλκιδικής, 2Διαβητολογικό Ιατρείο, Γενικό Νοσοκο-
μείο Χαλκιδικής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Η πρωτόγνωρη εμπειρία της πανδημίας και του επακόλου-
θου παρατεταμένου περιορισμού μετακίνησης και αποφυγής συγχρωτισμού είχε ως 
αποτέλεσμα αδυναμία πρόσβασης ατόμων με χρόνιες παθήσεις σε τακτικά εξωτερικά 
ιατρεία. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί ο αντίκτυπος της προσω-
ρινής παύσης συστηματικής παρακολούθησης διαβητικών ασθενών στον μεταβολικό 
τους έλεγχο και στις χρόνιες επιπλοκές της νόσου.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Αναζητήθηκαν ασθενείς του διαβητολογικού ιατρείoυ του ΓΝ Χαλκιδικής 
και του ΚΥ Κασσανδρείας που είχαν καταγεγραμμένες επισκέψεις πριν και τουλάχι-
στον ένα χρόνο μετά το lockdown. Καταγράφηκαν το φύλο, η ηλικία, ο δείκτης μάζας 
σώματος (ΔΜΣ), η διάρκεια του διαβήτη, καπνιστικές συνήθειες, η ΣΑΠ, η ΔΑΠ, η 
ΗbΑ1c%, τα λιπίδια, ο GFR, ο λόγος λευκωματίνης/κρεατινίνης (ACR), και εκτιμήθηκε 
η νευροπάθεια με τον δείκτη συμπτωμάτων νευροπάθειας και τον δείκτη νευρολογικής 
δυσλειτουργίας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μελετήθηκαν 171 ασθενείς (48% άνδρες) με μέση ηλικία 
65,62±9,45 έτη και διάμεση διάρκεια νόσου 11,62 (1-40) έτη. Προ πανδημίας το 
μεσοδιάστημα επισκέψεων ήταν ~180 ημέρες, ενώ κατά την πανδημία αυξήθηκε 
δραματικά στις 648±152,6 ημέρες. Κατά τη δεύτερη επίσκεψη συγκριτικά με αυτή 
προ της πανδημίας ο ΔΜΣ παρουσίασε μικρή αλλά στατιστικά σημαντική μείωση (Wil-
coxon Signed Ranks Test: Z=-3,266, p=0,001), ενώ μείωση στα όρια της στατιστικής 
σημαντικότητας φάνηκε και στο σκορ των συμπτωμάτων νευροπάθειας (Ζ=-1,961, 
p=0,05). Η HbA1c, η ΣΑΠ, η ΔΑΠ, η ACR παρουσίασαν στατιστικά σημαντική αύξηση 
(Wilcoxon Signed Ranks Test: Z=-3,761, p <0,001, Z=-4,295, p <0,001, Z=-4,655, p 
<0,001, Z=-3,511, p <0,001 αντίστοιχα). Δεν παρατηρήθηκαν αξιόλογες μεταβολές στο 
λιπιδαιμικό προφίλ, το GFR και το σκορ της ολικής και της αισθητικής νευροπάθειας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Μετά την πλημμελή παρακολούθηση των διαβητικών λόγω της 
πανδημίας διαπιστώθηκε επιδείνωση της γλυκαιμικής ρύθμισης και της αρτηριακής 
πίεσης, παρά τη μείωση του σωματικού βάρους. Επίσης, παρατηρήθηκε επιβάρυνση 
της νεφρικής λειτουργίας με αύξηση του ACR. Η εμπειρία της πανδημίας αποδεικνύει 
τη σημασία της τακτικής παρακολούθησης των διαβητικών για τη ρύθμιση της νόσου, 
την παρακολούθηση των επιπλοκών και έλεγχο των παραγόντων κινδύνου καρδιαγ-
γειακής νόσου.
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ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΡΤΟΥ ΣΙΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΥΔΡΟ-
ΞΥΤΥΡΟΣΟΛΗ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ HbA1c, ΣΤΟ ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ, ΣΕ ΔΕΙ-
ΚΤΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ-
ΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Παναγιώτα Μπίνου1, Αθηνά Στεργίου1, Β. Καραθάνος1, Ουρανία Κώστα2, 
Ν. Τεντολούρης2

1Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 2Ια-
τρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπό της παρούσας μελέτης αποτελεί η αξιολόγηση της 
επίδρασης της καθημερινής κατανάλωσης άρτου εμπλουτισμένου με υδροξυτυρο-
σόλη (HT) από ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2) στη γλυκαιμική τους 
ρύθμιση, καθώς και στα επίπεδα των λιπιδίων του αίματος, σε δείκτες φλεγμονής και 
στη μείωση του σωματικού βάρους.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Εξήντα ενήλικοι με υπέρβαρο/παχυσαρκία και ΣΔτ2 (29 άν-
δρες, 31 γυναίκες) συμμετείχαν σε διατροφική παρέμβαση 12 εβδομάδων βασισμένη 
στη Μεσογειακή Διατροφή και κατανάλωναν καθημερινά 60 g συμβατικού άρτου ολικής 
άλεσης (WWB) είτε ισοθερμιδική ποσότητα άρτου ολικής άλεσης εμπλουτισμένου με 
HT (HTB). Πραγματοποιήθηκε καταγραφή των ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών 
των συμμετεχόντων και συλλέχθηκαν δείγματα φλεβικού αίματος στην αρχή και στη 
λήξη της παρέμβασης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σημαντική απώλεια σωματικού βάρους, σωματικού λίπους και 
μείωσης της περιφέρειας μέσης παρατηρήθηκε και στις δύο ομάδες (p <0,001) με την 
ΗΤΒ ομάδα να παρουσιάζει στατιστικά σημαντικότερη μείωση του σωματικού λίπους 
σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (14,4±1,6% vs 10,2±1,1%, p=0,038). Επιπλέον, 
σημαντικές μειώσεις καταγράφηκαν στη γλυκόζη νηστείας, τη γλυκοζυλιωμένη αιμο-
σφαιρίνη (HbA1c) και την αρτηριακή πίεση και στις δυο ομάδες (p <0,05). Αναφορικά 
με τη γλυκόζη νηστείας και την HbA1c, μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην 
ομάδα παρέμβασης (101,4±19,9 mg/dL vs. 123,2±43,4 mg/dL, p=0,015 και 6,0±0,6% 
vs. 6,4±0,9%, p=0,093, αντίστοιχα). Στην ΗΤΒ ομάδα, καταγράφηκαν επίσης στατι-
στικά σημαντικές μειώσεις στα λιπίδια του αίματος, την ινσουλίνη νηστείας και στα 
επίπεδα του TNF-α (p <0,05), καθώς και οριακά σημαντική μείωση στα επίπεδα 
λεπτίνης (p=0,081).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο εμπλουτισμός του άρτου με HT οδήγησε σε σημαντική μείωση 
της λιπώδους μάζας και σε ευεργετικές επιδράσεις στη γλυκόζη και ινσουλίνη νηστείας 
και στα επίπεδα της HbA1c. Επίσης, συνεισέφερε σε μειώσεις δεικτών φλεγμονής και 
των κυκλοφορούντων λιπιδίων. Η ενσωμάτωση της HT σε τρόφιμα ευρείας κατανάλω-
σης, όπως ο άρτος, δύναται να αποτελέσει μια σπουδαία στρατηγική για τη βελτίωση 
του διατροφικού τους προφίλ, ενώ στα πλαίσια μιας ισορροπημένης διατροφής μπορεί 
να συμβάλει στη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων.



130 20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ORAL)ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTER) P90

Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΠΟΙΚΙΛΟΥΣ ΔΗΜΟ-
ΓΡΑΦΙΚΟΥΣ, ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Μαρία Σταματελάτου1, Νεκταρία Βασιλάκη1, Γ. Αμαργιανιτάκης1, Β. Μαληκίδης1, 
Β. Βασιλόπουλος1, Ν. Παπαδάκης2, Σοφία Αχλαδιανάκη1, Μαρία Δασενάκη1, 
Άντζελα Τσάριτς2

1Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Ιατρείο, Γενικού Νοσοκομείου- Κέντρου Υγείας 
Σητείας, 2Κέντρο Υγείας, Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Σητείας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο σακχαρώδης διαβήτης και οι διαταραχές του θυρεοειδούς φαίνεται να 
αλληλοεπηρεάζονται σε άλλοτε σε άλλο βαθμό. Περαιτέρω η θυρεοειδική λειτουργία 
δύναται να επηρεάσει μέσω ποικίλων μηχανισμών εκτός του μεταβολισμού των υδα-
τανθράκων και άλλους καρδιομεταβολικούς παράγοντες κινδύνου όπως η παχυσαρκία 
και η δυσλιπιδαιμία.
ΣΚΟΠΟΣ: Να διερευνηθεί η συσχέτιση της θυρεοειδικής λειτουργίας σε σχέση με δημογρα-
φικούς, σωματομετρικούς και εργαστηριακούς παράγοντες σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Την περίοδο 2016-2022 μελετήθηκαν 520 άτομα (άνδρες 
42,5%), μέσης ηλικίας (mean 64,87±13,2 SD) (±) με σακχαρώδη διαβήτη που προσήλ-
θαν διαδοχικά στο διαβητολογικό ιατρείο. Μετρήθηκαν δημογραφικοί και σωματομετρικοί 
παράγοντες, όπως ηλικία, δείκτες παχυσαρκίας όπως ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), 
η περιφέρεια μέσης (WC) και η περίμετρος λαιμού (ΝC). Εν συνεχεία εργαστηριακοί πα-
ράγοντες όπως η θυρεοειδική λειτουργία (TSH), η HbA1c, ολική χοληστερόλη, HDL, LDL, 
τριγλυκερίδια (TG) και εκτιμήθηκε η νεφρική λειτουργία βάσει (GFR-CKD-EPI). Βάσει της 
TSH σε mU/L διακρίθηκαν οι ασθενείς σε 4 ομάδες: 1) χαμηλότερα παθολογικά (<0,4), 
2) χαμηλότερα φυσιολογικά (>0,5 -2,49), 3) ανώτερα φυσιολογικά (2,5-4,5), 4) ανώτερα 
παθολογικά (>4,5) επίπεδα, Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το SPSS19. 
Στατιστική σημαντικότητα p <0,05.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο πληθυσμός της μελέτης μας χωρίστηκε σε 4 ομάδες με ποσοστό 
1) n=40 (7,7%), 2) n= 353 (67,9%), 3) n=103 (19,8%), 4) n= 24 (4,6%). Η TSH φάνηκε να 
συσχετίζεται μόνον με την περιφέρεια μέσης p=0,090, p=0,047. Ενώ όταν διαχωρίστηκαν 
οι ασθενείς ανά φύλο διαπιστώθηκε μόνον στις γυναίκες συσχέτιση της TSH τόσο με τον 
ΔΜΣ (p=0,119, p=0,043), όσο και με την WC (p=0,132, p=0,027). Μεταξύ των ατόμων 
με ΣΔ, τα οποία είχαν ευθυρεοειδική λειτουργία (Ομάδα 2 και 3) με τη βοήθεια του Mann 
Whitney U test διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μόνον στον ΔΜΣ (p=0,05). 
Ωστόσο όταν διαχωρίστηκαν ανά φύλο, στατιστικά σημαντική διαφορά υπήρξε στους μεν 
άνδρες στα τριγλυκερίδια (p=0,029), ενώ στις γυναίκες μόνον στον ΔΜΣ (p=0,036). Ενώ, η 
μη παραμετρική ανάλυση διακύμανσης κατά έναν παράγοντα Kruskal Wallis των ομάδων 
της TSH ανέδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά μόνον στην WC (p=0,024). Ενώ όταν δια-
χωρίστηκαν ανά φύλο στους μεν άνδρες ανέδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά στην ολική 
Χοληστερόλη (p=0,015) και την LDL (p=0,038) και στις γυναίκες μόνον στην WC (p=0,039).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Στον πληθυσμό της μελέτης μας δεν φαίνεται η θυρεοειδική λειτουργία 
να επηρεάζει τη γλυκαιμική ρύθμιση ατόμων με ΣΔ, παρά μόνον δείκτες παχυσαρκίας 
όπως ο ΔΜΣ και η περιφέρεια μέσης. Παράλληλα διαπιστώνονται διαφορές μεταξύ 
των δυο φύλων όχι μόνον κατά την επιρροή των δεικτών παχυσαρκίας αλλά και του 
λιπιδαιμικού προφίλ.
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ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΙΚΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΕΚΤΟΜΗ, ΟΧΙ ΚΑΙ 
ΤΟΣΟ «ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΣ» ΔΙΑΒΗΤΗΣ

Σταυρούλα-Παναγιώτα Λόντου1, Ν. Μαχαίρας2, Σ. Κύκαλος2, Π. Σταμόπουλος2, 
Π. Τσαπάρας2, Ν. Τεντολούρης3, Γ. Σωτηρόπουλος2

1Α΄ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», 
2Β΄Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Γενικό Νοσοκομείο 
Αθηνών «Λαϊκό», 3Α΄Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Γε-
νικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο σακχαρώδης διαβήτης που προκύπτει μετεγχειρητικά μετά από ολι-
κή παγκρεατεκτομή αναφέρεται ως «παγκρεατογενής» διαβήτης και θεωρείται ως 
«εύθραυστος» λόγω ότι δεν επιτυγχάνεται ικανοποιητική γλυκαιμική ρύθμιση και τα 
υπογλυκαιμικά επεισόδια είναι συχνά.
ΣΚΟΠΟΣ: Η καταγραφή των δημογραφικών χαρακτηριστικών, των συννοσηροτή-
των, της καπνιστικής συνήθειας, της γλυκαιμικής ρύθμισης και της πορείας νόσου 
των ασθενών που υποβάλλονται σε ολική παγκρεατεκτομή στη Β΄ Προπαιδευτική 
Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό».
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ: Αποτελεί προοπτική μελέτη που καταγράφει τους ασθενείς που 
υποβάλλονται σε ολική παγκρεατεκτομή στη Χειρουργική Κλινική μας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τον 6ο/2020 έχουν διενεργηθεί 13 ολικές παγκρεατεκτομές. 
Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 64,6±8,7 έτη. Οι 6 (46,1%) ήταν γυναίκες και οι 7 
(53,8%) ήταν άνδρες. Το 69,2% είχε κακοήθεια της κεφαλής του παγκρέατος και τα 
συχνότερα συμπτώματα ήταν ο ίκτερος και η απώλεια σωματικού βάρους (46,1%). 
Το 69,2% δεν είχε προϋπάρχον διαβήτη, το 61,5% δεν είχε καπνιστική συνήθεια, το 
76,9% δεν λάμβανε αλκοόλ και το 61,4% δεν είχε παχυσαρκία.
Το 84,6% λάμβανε εντατικοποιημένο σχήμα ινσουλινοθεραπείας με γλαργινική ινσου-
λίνη και ινσουλίνη Lispro, ενώ το 15,3% με ινσουλίνη Degludec και ινσουλίνη Lispro. 
Η μέση τιμή των μονάδων βασικής ινσουλίνης ήταν 13,2±7,2. Το 84,6% έφερε συνεχή 
καταγραφή με LIBRE. Το εύρος στόχου γλυκόζης ήταν 70-180 mg/dL. Το 70% είχε 
Time in Range (TIR >70%), το 72,7% είχε μεταβλητότητα γλυκόζης (CV% ≤36%) και 
όλοι οι ασθενείς είχαν <5% του χρόνου σε τιμές γλυκόζης <70 mg/dL. Η μέση της 
HbA1c ήταν 6,9±0,6%.
Το 76,9% των ασθενών είναι στη ζωή και το 46,0% δεν έχει ενεργό νόσο ή η νόσος 
τους είναι σε σταθερότητα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Με το εντατικοποιημένο σχήμα ενέσεων, την εκπαίδευση και με 
τη συνεχή καταγραφή της γλυκόζης η επίτευξη ευγλυκαιμίας και ελαχιστοποίησης των 
υπογλυκαιμικών επεισοδίων είναι εφικτή. Η καλή συνεργασία μεταξύ των Ιατρικών 
Ειδικοτήτων προσφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε αυτούς τους ασθενείς.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣ-
ΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Μαρία Σταματελάτου1, Νεκταρία Βασιλάκη1, Γ. Αμαργιανιτάκης1, Ν. Παπαδάκης2, 
Β. Μαληκίδης1, Σοφία Αχλαδιανάκη1, Άντζελα Τσάριτς2, Μαρία Σφυράκη1, 
Μαρία Δασενάκη1, Γ. Τζιόμαλος3

1Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Ιατρείο, Γενικού Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας 
Σητείας, 2Κέντρο Υγείας, Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Σητείας, 3Α΄ Καρδιολο-
γική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Απώτερος στόχος της θεραπείας ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) 
είναι τόσο η πρόληψη εμφάνισης των επιπλοκών του διαβήτη, όσο και η επίτευξη 
αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
ασθενών. Το ερωτηματολόγιο DTSQ χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της ικανοποί-
ησης ως προς τη θεραπεία που λαμβάνουν οι ασθενείς με ΣΔ.
ΣΚΟΠΟΣ: Να διερευνηθεί η συσχέτιση μεταξύ της ικανοποίησης στη θεραπεία 
ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη σε σχέση με δημογραφικούς, σωματομετρικούς και 
εργαστηριακούς παράγοντες, όπως και με τη διάρκεια της νόσου.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Την περίοδο 2016-2018 μελετήθηκαν 114 άτομα (άνδρες 
52,6%), μέσης ηλικίας (mean±SD) (64,33±13,07) με ΣΔτ1 (10,5%) και ΣΔτ2 (89,5%) 
που προσήλθαν διαδοχικά στο διαβητολογικό ιατρείο. Εκτιμήθηκε ο βαθμός ικανο-
ποίησης ως προς τη θεραπεία με τη βοήθεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου 
Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire (DTSQ). Βάσει αυτού διακρίθηκαν οι 
ασθενείς σε 3 ομάδες: 1) Ήπια ικανοποίηση (0-12) (4,4%), 2) Μέτρια ικανοποίηση (13-
24) (21,9%), 3) Άριστη ικανοποίηση (25-36) (73,7%). Μετρήθηκαν δημογραφικοί και 
σωματομετρικοί παράγοντες, όπως ηλικία, η διάρκεια νόσου, το μορφωτικό επίπεδο, η 
οικογενειακή κατάσταση, το εισόδημα, η παρουσία επιπλοκών, ο αριθμός συνολικών 
χαπιών ημερησίως, η συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή (ΜΜΑS4), ο βαθμός 
κατάθλιψης (PHQ9), ο Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) και η περιφέρεια μέσης (WC). 
Εν συνεχεία εργαστηριακοί παράγοντες όπως HbA1c, ολική χοληστερόλη, HDL, LDL, 
τριγλυκερίδια (TG) και η εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας (GFR-CKD-EPI). Για τη 
στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το SPSS19. Στατιστική σημαντικότητα p <0,05.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ικανοποίηση στη θεραπεία φαίνεται να παρουσιάζει στατιστικά 
σημαντική σχέση μόνον με τον βαθμό κατάθλιψης όπως εκτιμήθηκε βάσει του PHQ9 
ρ=-0,238, p=0,011 και τον βαθμό συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή βάσει του 
ΜΜΑS4 ρ=-0,190 p=0,043. Ωστόσο η ανάλυση διακύμανσης κατά έναν παράγοντα 
(ANOVA), αλλά και η μη παραμετρική ανάλυση κατά έναν παράγοντα (Kruskal Wallis) 
μεταξύ των ομάδων βάσει του βαθμού ικανοποίησης δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντική 
διαφορά με κανέναν από τους ανωτέρω παράγοντες
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Βάσει των δεδομένων της μελέτης μας διαφαίνεται ότι ο βαθμός 
ικανοποίησης στη θεραπεία ατόμων με διαβήτη δύναται να επηρεαστεί μόνον από 
τον βαθμό κατάθλιψης αλλά και τον βαθμό συμμόρφωσης στη θεραπεία, ωστόσο σε 
περαιτέρω ανάλυση μεταξύ των ομάδων βάσει του βαθμού ικανοποίησης στη θερα-
πεία δε διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική σχέση με κανέναν από τους ανωτέρω 
παράγοντες που εξετάστηκαν.



18-21 Μαΐου 2022, Αθήνα - Ξενοδοχείο Divani Caravel 133

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ORAL)ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTER) P93

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΣΕ ΝΟΣΗ-
ΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Ευσταθία Μεγαπάνου, Φ. Μπάρκας, Ματίλντα Φλωρεντίν, Ελίζα Χριστοπούλου, 
Γεωργία Αναστασίου, Σίσσυ-Φωτεινή Σάκκου, Π. Αδαμίδης, Αμαλία-
Δέσποινα Κουτσογιάννη, Άντρια Μαυρή, Αναστασία Χρήστου, Αναστασία Λάππα, 
Γ. Λιάμης

Τομέας Παθολογίας, Β΄ Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγεί-
ας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι διαταραχές των ηλεκτρολυτών και της οξεοβασικής ισορροπίας είναι 
συχνές στους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ). Οι διαταραχές αυτές συνήθως 
είναι πολυπαραγοντικής αιτιολογίας (π.χ. ωσμωτική διούρηση, νεφρική δυσλειτουργία, 
σύνδρομο δυσαπορρόφησης, φαρμακευτική αγωγή) και συνοδεύονται από αυξημένη 
νοσηρότητα και θνητότητα.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίπτωσης των 
ηλεκτρολυτικών διαταραχών και των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας σε 
νοσηλευόμενους ασθενείς με ιστορικό ΣΔ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Προοπτική μελέτη παρατήρησης στην οποία συμμετείχαν 
281 διαδοχικοί νοσηλευόμενοι ασθενείς στη Β’ Παθολογική Κλινική του Πανεπιστη-
μιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Η διάγνωση του ΣΔ βασίστηκε στην αυτοα-
ναφορά των ασθενών ή/και τη φαρμακευτική τους αγωγή.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από το σύνολο των ασθενών της μελέτης το 23% είχαν ΣΔ. Κατά 
την εισαγωγή η μέση τιμή της γλυκόζης ορού ήταν 124,5 (εύρος 114-164) mg/dL και 
της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης 6,7 (εύρος 6,2-7,4)%. Οι συχνότερες ηλεκτρο-
λυτικές διαταραχές που εμφάνισαν οι ασθενείς με ΣΔ ήταν: υπονατριαιμία (νάτριο 
ορού <136 meq/L) 47%, υπομαγνησιαιμία (μαγνήσιο ορού <1,3 meq/L) 3% και υπο-
καλιαιμία (κάλιο ορού <3,5 meq/L) 1,5%. Οι συχνότερες διαταραχές της οξεοβασικής 
ισορροπίας ήταν: αναπνευστική αλκάλωση (38,6%), μεταβολική οξέωση (17,5%) και 
μικτή αναπνευστική αλκάλωση με μεταβολική οξέωση (17,5%). Στην πλειοψηφία των 
ασθενών οι διαταραχές των ηλεκτρολυτών και της οξεοβασικής ισορροπίας ήταν ήπιες, 
ενώ η επίπτωσή τους δε διέφερε σημαντικά σε σύγκριση με τους ασθενείς χωρίς ΣΔ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η επίπτωση των διαταραχών των ηλεκτρολυτών και της οξε-
οβασικής ισορροπίας σε ασθενείς με ΣΔ οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στην παθολογική 
κλινική με ικανοποιητική γλυκαιμική ρύθμιση δεν διέφερε σημαντικά σε σύγκριση με 
τους ασθενείς χωρίς ΣΔ.
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ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΙ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ SIRT1 ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑ-
ΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ COVID-19 ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Δήμητρα Χούχουλα1, Ειρήνη Προύντζου1, Μαρία Τράπαλη2, Αντρέας Τσαντές3, 
Ροζέτα Σώκου4, Κωνσταντίνα Τσαντέ2, Δέσποινα Βουγιουκλάκη1, Αλίκη Τσάκνη1, 
Παναγιώτης Κουλουβάρης5, Παναγιώτης Χαλβατσιώτης6

1Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αιγάλεω, 
Αθήνα, 2Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Τομέας Ιατρικών Εργαστηρίων, Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής, Αιγάλεω, Αθήνα, 3Εργαστήριο Αιματολογίας και Μονάδα Αιμοδοσίας, 
Νοσοκομείο «Αττικό», Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 4Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας 
Νεογνών, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», 5Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική 
ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν», 6Β΄Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η SIRT1 αντιδρά στα επίπεδα του νικοτιναμιδο-αδενινο -δινουκλεοτιδίου 
(NAD+) και λειτουργεί ως ρεοστάτης της οξειδοαναγωγής. Η ανεπάρκεια του NAD+ 
μπορεί να είναι ο πρωταρχικός παράγοντας που σχετίζεται με το φάσμα της νόσου 
COVID-19 και τον κίνδυνο θνησιμότητας, καθώς οι υποκλινικές διατροφικές ελλείψεις 
μπορεί να αποκαλυφθούν από οποιαδήποτε σημαντική αύξηση του οξειδωτικού στρες.
Τα επίπεδα NAD+ μειώνονται με την ηλικία και επίσης μειώνονται σε καταστάσεις 
που σχετίζονται με οξειδωτικό στρες, όπως συμβαίνει με την υπέρταση, τον διαβήτη 
και την παχυσαρκία. Περαιτέρω κατανάλωση NAD+ σε προϋπάρχουσα εξαντλημένη 
κατάσταση είναι πιο πιθανό να προκαλέσει εξέλιξη στο υπερφλεγμονώδες στάδιο της 
νόσου μέσω των περιοριστικών επιδράσεών του στην παραγωγή της SIRT1.
ΣΚΟΠΟΣ: Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε η συχνότητα εμφάνισης δύο λειτουργι-
κών πολυμορφισμών της SIRT1 και συγκεκριμένα των rs12778366 και rs3758391, 
σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που νόσησαν βαριά από τον ιό του 
SARS-CΟV2. Διερευνήθηκε η πιθανή συσχέτισης τους με την επιβίωση των ασθενών.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 29 ασθενείς με ΣΔτ2 οποίοι νό-
σησαν βαριά με τον ιό SARS COV2 και απαιτήθηκε νοσηλεία σε ΜΕΘ. Διαχωρίστηκαν 
στην Ομάδα Α (n=17 - 58,6%) που επιβίωσαν και στην Ομάδα Β (n=12 - 41,4%) που 
αποβίωσαν. Απομονώθηκε αρχικά DNA από ολικό αίμα. Οι αλληλουχίες - στόχοι των 
2 πολυμορφισμών πολλαπλασιάστηκαν μέσω της μεθόδου PCR. Ακολούθησε, σε 
επόμενο στάδιο, χρήση των περιοριστικών ενζύμων HpyCH4III για τον rs12778366 
και Ν1aIII για τον rs3758391.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όσον αφορά τον πολυμορφισμό rs12778366, 24 ασθενείς 
(82,8.%) έφεραν τον γονότυπο ΤΤ και 5 (17,2%) τον γονότυπο CT χωρίς όμως να 
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 2 ομάδες των ασθενών. Επιπρο-
σθέτως, δεν σημειώθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην παρουσία 
του αλληλόμορφου C και την ευαισθησία στη νόσο ή την επιβίωση (p - value = 0,55 
>0,05). Για τον πολυμορφισμό όμως rs3758391, ο γονότυπος CC εμφανίζεται στο 
37,9% (11) των ασθενών από τους οποίους 6 (54,5%) δεν επιβίωσαν. Ο γονότυπος 
CT εμφανίζεται στο 62,1% (18) από τους οποίους 12 (66,7%) επιβίωσαν. Ο γονότυπος 
ΤΤ δεν βρέθηκε σε κανένα ασθενή.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην παρουσία 
των αλληλόμορφων για τον πολυμορφισμό rs3758391 και την επιβίωση του ασθενούς.
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ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΜΕ ΥΠΟΦΩΣΦΑΤΑΙΜΙΑ

Ευσταθία Μεγαπάνου, Ματίλντα Φλωρεντίν, Φ. Μπάρκας, Ελίζα Χριστοπούλου, 
Γεωργία Αναστασίου, Σίσσυ-Φωτεινή Σάκκου, Π. Αδαμίδης,  
Αμαλία-Δέσποινα Κουτσογιάννη, Άντρια Μαυρή, Αναστασία Χρήστου, 
Αναστασία Λάππα, Γ. Λιάμης

Τομέας Παθολογίας, Β΄ Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η υποφωσφαταιμία είναι μια συχνή και πολυπαραγοντική διαταραχή σε 
ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ). Μπορεί να οφείλεται στη μετακίνηση τουPO4

3-

στον ενδοκυττάριο χώρο μετά από χορήγηση ινσουλίνης, σε ελαττωμένη εντερική 
απορρόφησηPO4

3- σε έδαφος συνδρόμου δυσαπορρόφησης, καθώς και σε αυξημένη 
νεφρική αποβολήPO4

3- εξαιτίας ωσμωτικής διούρησης,ανεπάρκειας της βιταμίνηςD 
και λήψης διουρητικών (θειαζιδικών, αγκύλης).
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίπτωσης του 
ΣΔ σε νοσηλευόμενους ασθενείς με υποφωσφαταιμία και της πιθανής αιτιολογικής 
συσχέτισης μεταξύ της παρουσίας ΣΔ με την υποφωσφαταιμία.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Προοπτική μελέτη παρατήρησης στην οποία συμμετείχαν 
176 νοσηλευόμενοι ασθενείς με υποφωσφαταιμία. Η διάγνωση του ΣΔ βασίστηκε 
στην αυτοαναφορά των ασθενών ή/και τη φαρμακευτική τους αγωγή.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από το σύνολο των ασθενών της μελέτης το 25% είχαν ΣΔ. Κατά 
την εισαγωγή η μέση τιμή της γλυκόζης ορού ήταν 125 mg/dL (SD 55 mg/dL) και της 
γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης 6,8 (εύρος 6,1-7,5)%. Στην πολυπαραγοντική ανά-
λυση η παρουσία ΣΔ δεν ήταν ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση 
υποφωσφαταιμίας. Το εύρημα αυτό πιθανά οφείλεται στην καλή γλυκαιμική ρύθμιση 
των ασθενών με ΣΔ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η παρουσία ΣΔ δεν ήταν ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για 
την εμφάνιση υποφωσφαταιμίας σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στην παθολογική 
κλινική και οι οποίοι είχαν ικανοποιητική γλυκαιμική ρύθμιση.
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ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑ-
ΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Ι. Γαστουνιώτης, Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου, Φανή Κυριάκου, Μαρίνα Νούτσου, 
Αναστασία Θανοπούλου

Διαβητολογικό Κέντρο Β΄ Παθολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Ιππο-
κράτειο»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Η χρήση των νεότερων φαρμάκων για τον σακχαρώδη διαβήτη 
τύπου 2 (ΣΔτ2), δηλαδή των αναλόγων του GLP-1 (GLP-1-a) και των αναστολέων 
των SGLT2 συμμεταφορέων (SGLT2i) υποστηρίζεται από σημαντικά βιβλιογραφικά 
δεδομένα κυρίως ως προς την καρδιο- και νεφροπροστατευτική τους δράση και, γι’ 
αυτό, έχει γίνει ευρύτατη τα τελευταία χρόνια. Σκοπός της μελέτης ήταν να διαπιστωθεί 
η μακροχρόνια αποτελεσματικότητα των δύο αυτών κατηγοριών φαρμάκων στην καθ’ 
ημέρα κλινική πράξη, δεδομένου του γνωστού φαινομένου της «αστοχίας» άλλων 
αντιδιαβητικών θεραπειών με την πάροδο του χρόνου.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν 332 ασθενείς με ΣΔτ2, οι οποίοι είχαν τακτι-
κή ανελλιπή, παρά την πανδημία, παρακολούθηση ανά τετράμηνο, μέσης ηλικίας 
66,5+0,5 και διάρκειας ΣΔτ2 16,2+0,4 έτη. Όλοι έλαβαν GLP-1-a ή SGLT2i ή και τις 
δύο κατηγορίες φαρμάκων, σύμφωνα με τις ενδείξεις, σε συνδυασμό με μετφορμίνη.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μέση HbA1c των ασθενών σημείωσε σημαντική μείωση στο 
πρώτο τετράμηνο της παρακολούθησης, από 7,76+0,60 σε 7,12+0,50% (p <0,001) 
και έκτοτε παρέμεινε σταθερή μέχρι το τέλος του πρώτου έτους, χωρίς περαιτέρω 
σημαντική μείωση. Η σταθερότητα διατηρήθηκε μέχρι τη συμπλήρωση τριετίας παρα-
κολούθησης. Η ανταπόκριση των δύο φύλων στις αγωγές ήταν ίδια. Η μέση τιμή του 
ΒΜΙ σημείωσε επίσης σημαντική μείωση στο πρώτο τετράμηνο της παρακολούθησης, 
από 32,56+0,39 σε 31,80+0,38 (p <0,001) και περαιτέρω σημαντική μείωση τα επό-
μενα τετράμηνα μέχρι και το πρώτο τετράμηνο του δεύτερου έτους παρακολούθησης 
(p=0,034). Έκτοτε παρέμεινε σταθερή μέχρι τη συμπλήρωση τριετίας. H μείωση αυτή 
αντιστοιχεί σε μέση τελική μείωση 2,3+0,2 κιλών στους άνδρες και 2,4+0,3 κιλών στις 
γυναίκες. Δυστυχώς, μέχρι το τέλος του πρώτου έτους λήψης των φαρμάκων, 26,9% 
των ασθενών δεν εμφάνισε μείωση της HbA1c και 31,4% των ασθενών δεν εμφάνισε 
μείωση του ΒΜΙ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη, η βελτίωση της γλυκαιμίας και 
του σωματικού βάρους της πλειοψηφίας των τακτικά παρακολουθούμενων ασθενών 
μας με τη λήψη των νεότερων κατηγοριών αντιδιαβητικών φαρμάκων ήταν άμεση και 
παρέμεινε σταθερή επί τριετία. Όμως, περίπου το 1/3 των ασθενών δεν ανταποκρί-
θηκε στη θεραπεία.
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Ι. Γαστουνιώτης, Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου, Φανή Κυριάκου, Μαρίνα Νούτσου, 
Αναστασία Θανοπούλου

Διαβητολογικό Κέντρο Β΄ Παθολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Η χρήση των νεότερων φαρμάκων για τον σακχαρώδη διαβήτη τύ-
που 2 (ΣΔτ2), δηλαδή των αναλόγων του GLP-1 (GLP-1-a) και των αναστολέων των SGLT2 
συμμεταφορέων (SGLT2i) υποστηρίζεται από σημαντικά βιβλιογραφικά δεδομένα κυρίως 
ως προς την καρδιο- και νεφροπροστατευτική τους δράση και, γι’ αυτό, έχει γίνει ευρύτατη 
τα τελευταία χρόνια. Σκοπός της μελέτης είναι να συγκριθεί η αποτελεσματικότητα των δύο 
αυτών κατηγοριών φαρμάκων στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν 332 ασθενείς με ΣΔτ2, οι οποίοι είχαν τακτική ανελ-
λιπή, παρά την πανδημία, παρακολούθηση ανά τετράμηνο, μέσης ηλικίας 66,5+0,5 και διάρ-
κειας ΣΔτ2 16,2+0,4 έτη. Όλοι έλαβαν GLP-1-a (Ομάδα Α) ή SGLT2i (Ομάδα Β) ή και τις δύο 
κατηγορίες φαρμάκων (Ομάδα Γ), σύμφωνα με τις ενδείξεις, σε συνδυασμό με μετφορμίνη.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η HbA1c ένταξης των ασθενών στη μελέτη δεν διέφερε μεταξύ των ομά-
δων (7,83 έναντι 7,58 έναντι 7,83% στις ομάδες Α, Β και Γ αντίστοιχα, p >0,05) για όλες τις 
μεταξύ τους συγκρίσεις. Το πρώτο τετράμηνο παρακολούθησης η HbA1c μειώθηκε σημαντικά 
σε σχέση με την HbA1c ένταξης σε όλες τις ομάδες και έφτασε σε τιμές 7,07 (Ομάδα Α), 7,13 
(Ομάδα B), 7,30 (Ομάδα Γ), p <0,001 για όλες τις μειώσεις, χωρίς να παρατηρείται διαφορά 
μεταξύ των ομάδων των αντιδιαβητικών αγωγών σε όλες τις μεταξύ τους συγκρίσεις. Ομοίως 
στην πορεία της παρακολούθησης οι ομάδες δε διέφεραν ως προς την HbA1c. Αντίθετα οι 
SGLT2i (Ομάδα Β) χορηγήθηκαν αρχικά σε ασθενείς με σημαντικά μικρότερο ΒΜΙ έναντι 
των άλλων ομάδων (p <0,001), αλλά έδειξαν παραπλήσια μείωση του ΒΜΙ με τις άλλες δύο 
ομάδες φαρμακευτικής αγωγής (βλ. διάγραμμα).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα ανάλογα του GLP-1 και οι αναστολείς των συμμεταφορέων SGLT2 
παρουσιάζουν παραπλήσια αποτελεσματικότητα στην καθ΄ ημέρα κλινική πρακτική, εφόσον 
χορηγούνται σύμφωνα με τις ενδείξεις χορήγησης.
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝ-
ΔΡΟΜΟ ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

Σαραντούλα Βεντούρη1,2, Ν. Παπάνας2, Σ. Τίγκας1, Χ. Ναλμπάντης3, Ε. Μαλτέζος2, 
Α. Τσατσούλης1

1Ενδοκρινολογική Κλινική ΠΓΝ Ιωαννίνων, Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, 2Διαβητολογικό Κέντρο Διαβητικού Ποδιού, Β΄ Παθολογική Κλινική ΠΓΝ 
Αλεξανδρούπολης, Ιατρική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 3Πρωτοβάθ-
μια Φροντίδα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία - Κέντρα Υγείας Δήμου Τραϊανούπολης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο σακχαρώδης διαβήτη Τύπου 2 (ΣΔτ2), η δυσλιπιδαιμία, η παχυσαρκία 
και το μεταβολικό σύνδρομο (MetS) συγκαταλέγεται στα αίτια με συνεχώς αυξημένη 
θνησιμότητα.
ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση της σχέσης του ΣΔτ2 με το MetS και η αναγνώριση της 
νόσου από τα κριτήρια MetS σε γενικό πληθυσμό της περιοχής του Έβρου της Τρα-
ϊανούπολης.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκε ανάλυση στοιχείων της μελέτης «Τραϊ-
ανός» του έτους 2015-2016 με αρχικό πληθυσμό 541 άτομα και διαλογής του πληθυ-
σμού με τη χρήση του ερωτηματολογίου Finnish Type 2 Diabetes Risk Score, μέτρηση 
βάρους σώματος, ύψους, περιμέτρου μέσης-ισχίων, αρτηριακής πίεσης, Γλυκόζης 
Νηστείας (Γ.Ν) και Μεταγευματικής Γλυκόζης (Μ.Γ) με ανακλασίμετρο. Αναδεικνύοντας 
το πληθυσμό υψηλού κινδύνου εκδήλωσης ΣΔτ2 n=206 άτομα (άνδρες: 88, γυναίκες: 
118, ΜΟ: 62,5±10,5) με score: 15-20, score ≥20, ΓΝ ≥100 mg/dL ή/και ΜΓ ≥140 mg/dL. 
Τα οποία υποβλήθηκαν σε δοκιμασία καμπύλης σακχάρου (Oral Glucose Tolerance 
Test, OGTT), σύμφωνα με τα κριτήρια του ΠΟΥ Εκτιμήθηκαν λιπιδαιμικό προφίλ και 
MetS ανά τα κριτήρια MetS World Health Organization 1999 (WHO 1999), National 
Cholesterol Education Program 2001 (NCEP III 2001), American Heart Association / 
National Heart, Lung and Blood Institute 2004 (NCEP-R 2004), American Association 
of Clinical Endocrinologists 2002 (AACE 2002) και International Diabetes Federation 
2006 (IDF 2006).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στα 206 άτομα διαγνώσθηκαν ΣΔτ2: 19 άτομα και Διαταραγμέ-
νη Ανοχή Γλυκόζης (ΔΑΓ): 31 άτομα. Βεβαρυμένο λιπιδαιμικό προφίλ είχε το 13,6% 
CHOL ≥ 240 mg/dL και το 32,5% CHOL 200-239 mg/dL. Το 10,2% των γυναικών είχε 
HDL-CHOL <45 και <35 το 3,4% των ανδρών. Το 5,9% είχε LDL-CHOL ≥160 mg/dL. 
Το 18% είχε TG: 200-499 mg/dL και TG ≥500 mg/dL: 1,5%. Ενώ διαπιστώθηκε 92,2% 
Mets και αναγνωρίσθηκε 100% ο ΣΔτ2 και 90,3% η ΔΑΓ με τα κριτήρια MetS AACE 
2002 (Βλ. πίνακα: 1-2 και διάγραμμα: 1).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Με τη χρήση των κριτηρίων MetS AACE 2002 διαπιστώθηκε η 
υψηλότερη συσχέτιση και αναγνώριση του ΣΔτ2.
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Πίνακας 1. Κριτήρια Μεταβολικού Συνδρόμου/ περιπτώσεις ΣΔτ2 & ΔΑΓ

ΣΔτ2 ΔΑΓ

MetS WHO 1999 17 22

MetS NCEP ΙΙΙ 2001 13 15

MetS NCEP-R 2004 14 17

MetS AACE 2002 19 28

MetS IDF 2006 14 18

Πίνακας 2. Πληθυσμός με τα κριτήρια MetS AACE 2002

n= 206 Values n (%)

Άνδρες Γυναίκες

ΔΜΣ ≥25 kg/m2 81 114 94,7

και από αυτά τα άτομα που πληρούν ≥2 
από τους παρακάτω παράγοντες:

78 112 92,2

Περίμετρος μέσης ≥ 102 cm ≥ 88 cm

Συστολική πίεση
Διαστολική πίεση

≥130 mm Hg
≥85 mm Hg

≥130 mm Hg
≥85 mm Hg

Αντιυπερτασικά Αντιυπερτασικά

TG ≥150 mg/dL ≥150 mg/dL

HDL-CHOL  ≤40 mg/dL  ≤50 mg/dL

ΔΓΝ ≥100 mg/dL ≥100 mg/dL

Διάγραμμα 1. Κριτήρια Μεταβολικού Συνδρόμου/ περιπτώσεις ΣΔτ2 & ΔΑΓ.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΣΤΟΝ 10ΕΤΗ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΡ-
ΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟ-
ΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΤΤΙΚΗ (2002-2012)

Ευαγγελία Δαμίγου1, Χριστίνα Βάσσου1, Ματίνα Κούβαρη1, 
Εκάβη Γεωργουσοπούλου1, Χριστίνα Χρυσοχόου2, Ι. Σκούμας2, Χ. Πίτσαβος2, 
Δ. Παναγιωτάκος1

1Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής, Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής, 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 2Α΄ Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Αν και τα γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν σημαντική θέση σε μια διαβη-
τική δίαιτα, προτείνεται περιορισμός του βουτύρου λόγω του κορεσμένου λίπους και 
των επιπτώσεών του στον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Παρ’ όλα αυτά, λόγω της ιδιαίτε-
ρης σύστασης του κορεσμένου λίπους του βουτύρου σε σύγκριση με του κρέατος, 
η βιβλιογραφία υποστηρίζει μια ουδέτερη επίδραση του βουτύρου στον σακχαρώδη 
διαβήτη και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα 
στην κατανάλωση βουτύρου και τον 10ετή κίνδυνο για καρδιαγγειακό επεισόδιο και 
εμφάνιση σακχαρώδους διαβήτη.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Χρησιμοποιήθηκε το δείγμα της μελέτης ΑΤΤΙΚΗ που 
συμμετείχε στον 10ετή επανέλεγχο (n=2.020). Η κατανάλωση βουτύρου προσδιορί-
στηκε μέσω ημιποσοτικού, και έγκυρου Ερωτηματολόγιου Συχνότητας Κατανάλωσης 
Τροφίμων, ενώ η επίπτωση θανατηφόρων και μη καρδιαγγειακών συμβάντων και 
σακχαρώδη διαβήτη με τα κριτήρια WHO-ICD-10.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το 73% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι καταναλώνει βούτυρο 
τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση. Βρέθηκε ότι η συχνή (>3 φορές/εβδομάδα) κα-
τανάλωση βουτύρου (π.χ., στο φαγητό, sandwich, κλπ) αυξάνει κατά 5,2 φορές τον 
10ετή καρδιαγγειακό κίνδυνο μετά από προσαρμογή για συγχυτικούς παράγοντες, σε 
σύγκριση με την καθόλου/σπάνια κατανάλωση (ΣΛ 5,26, 95%ΔΕ 1,41, 19,64, p=0,013). 
Αναφορικά με την επίπτωση του σακχαρώδους διαβήτη, δεν προέκυψε σημαντική 
συσχέτιση με την κατανάλωση βουτύρου (ΣΛ 0,84, 95%ΔΕ 0,59, 1,19, p=0,338).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η υψηλή κατανάλωση βουτύρου σε συνδυασμό με τον αυξημένο 
καρδιαγγειακό κίνδυνο που επιφέρει, αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για μέτρα 
πρόληψης και ενημέρωσης του πληθυσμού.
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ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΑ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΑΚΧΑ-
ΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

Μαρία Ζιώρη1, Ιωάννα Ελευθεριάδου1, Σταματία Σιμάτη1, 
Αικατερίνη Μπαρμπαγιάννη1, Α. Τεντολούρης1, Ευαγγελία Αισώπου1, 
Αδαμαντία Βουδούρη2, Ν. Τεντολούρης1

1Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσο-
κομείο Αθηνών «Λαϊκό», 2Οφθαλμολογικό Κέντρο «Athens Eye Care», Αθήνα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Τα αγγεία του αμφιβληστροειδούς προσφέρουν μια προοπτι-
κή να μελετηθούν οι πρώιμες μικροαγγειακές αλλοιώσεις του σακχαρώδους διαβήτη 
τύπου 1 (ΣΔτ1). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των παραγόντων που 
σχετίζονται με τα διαμετρήματα των αμφιβληστροειδικών αγγείων σε άτομα με ΣΔτ1.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμμετείχαν 96 άτομα με ΣΔτ1 και 37 χωρίς 
ΣΔτ1. Oι οφθαλμοί (δεξιός-ΔΟ, αριστερός-ΑΟ) του κάθε εξεταζόμενου φωτογραφή-
θηκαν υπό γωνία 450 με μη μυδριατική ψηφιακή κάμερα βυθού. Υπολογίστηκαν τα 
ισοδύναμα των διαμετρημάτων των κεντρικών αρτηριδίων (central retinal arteriolar 
equivalent-CRAE) και φλεβιδίων (central retinal venular equivalent-CRVE) του αμφι-
βληστροειδούς, που αντιπροσωπεύουν τον μέσο όρο των εσωτερικών διαμετρημά-
των των αρτηριδίων-φλεβιδίων αμφιβληστροειδούς, αντίστοιχα, με τη χρήση ειδικού 
λογισμικού. Εκτιμήθηκε ο λόγος των διαμετρημάτων των αρτηριδίων προς αυτό των 
φλεβιδίων (arteriole-to-venule ratio, AVR).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα CRAE, CRVE και AVR και των δύο οφθαλμών ήταν παρόμοια 
μεταξύ των ατόμων με και χωρίς ΣΔτ1 (μέσης ηλικίας 38,6±13,6 και 31,8±9,4 έτη, 
αντίστοιχα) (ΔΟ 200±18 έναντι 201±16 μm, και 233±19 έναντι 230±14 μm, και 0,9±0,1 
έναντι 0,9±0,1, αντίστοιχα, όλα p >0,05, ΑΟ 195±18 έναντι 198±16 μm, και 229±19 
έναντι 229±14 μm, και 0,9±0,1 έναντι 0,9±0,1, αντίστοιχα, όλα p >0,05). Στα άτομα 
με ΣΔτ1, το CRAE συσχετίστηκε στατιστικά σημαντικά με την ηλικία, τη συστολική και 
διαστολική αρτηριακή πίεση. Στα άτομα με ΣΔτ1, τα CRAE, CRVE και AVR και των 
δύο οφθαλμών δεν συσχετίστηκαν με τη διάρκεια νόσου, τον δείκτη μάζας σώματος, 
το σάκχαρο νηστείας, τη HbA1c, το λιπιδαιμικό προφίλ, το κάπνισμα, τον ρυθμό σπει-
ραματικής διήθησης ή τον λόγο μικρολευκωματίνης προς κρεατινίνη ούρων, το σκορ 
της νευροπάθειας του αυτόνομου νευρικού συστήματος, τον δείκτη συμπτωμάτων-
ευρημάτων νευροπάθειας ή την παρουσία αμφιβληστροειδοπάθειας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στα άτομα με ΣΔτ1, τα διαμετρήματα των αμφιβληστροειδικών 
αγγείων δεν διαφέρουν από αυτά των ατόμων χωρίς διαβήτη, ενώ φαίνεται να σχετί-
ζονται σημαντικά με την ηλικία και την αρτηριακή πίεση και όχι με τη διάρκεια νόσου, 
τον γλυκαιμικό έλεγχο και τις μικροαγγειακές επιπλοκές.
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ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ-
ΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Μαγδαληνή Μπριστιάνου, Γ. Πουγκακιώτης, Γεωργία Κουτσούκη, Φ.-Ο. Πλατανιάς, 
Π. Πολυζωίδης, Δήμητρα Σουφλέρη, Ζωή Σιώμου, Λελούδα Κολοφωτιά, 
Βασιλική Ζαχαροπούλου, Λ. Λαναράς

Διαβητολογικό Ιατρείο - Παθολογική Κλινική, ΓΝ Λαμίας

ΣΚΟΠΟΣ: Η καταγραφή των απόψεων των ασθενών με ΣΔτ1 που τοποθέτησαν 
αντλίες ινσουλίνης ή και συστήματα συνεχούς καταγραφής.
ΥΛΙΚΟ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ασθενείς με ΣΔτ1 με αντλία ινσουλίνης ή/και σύστημα συνεχούς 
καταγραφής Free Style Libre, ηλικίας 19-48 ετών, που παρακολουθούνται στο Διαβη-
τολογικό Ιατρείο του ΓΝ Λαμίας, κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο που 
αφορούσε την άποψη τους για τις συσκευές υψηλής τεχνολογίας, κατά την τοποθέτηση 
τους και 6 μήνες μετά τη χρήση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 46 ασθενείς με ΣΔτ1 που παρακολουθούνται στο ιατρείο 
μας, αντλία ινσουλίνης φέρουν 27 (58,6%) και 31 (67,3%) χρησιμοποιούν FreeStyle 
Libre. Από το ερωτηματολόγιο προέκυψε ότι ο κυριότερος λόγος τοποθέτησης της 
αντλίας και του συστήματος συνεχούς καταγραφής, ήταν η καλύτερη γλυκαιμική 
ρύθμιση, αλλά και η καλύτερη ποιότητα ζωής (70,3%), η αποφυγή υπογλυκαιμιών 
(51,8%), η αποφυγή ενέσεων (62,9%) και αυτομέτρησης (με τρύπημα του δακτύλου) 
87,09% και 2 ασθενείς (7,4%) με την προοπτική τεκνοποίησης. Έξι (6) μήνες μετά την 
τοποθέτηση των συσκευών υψηλής τεχνολογίας, συνεχίζουν να τις χρησιμοποιούν 
όλοι οι ασθενείς, γιατί -όπως απάντησαν- έχουν καταφέρει κυρίως καλύτερη γλυκαιμική 
ρύθμιση (πρωινά σάκχαρα νηστείας, προγευματικά, μεταγευματικά και χρόνο εντός 
γλυκαιμικού στόχου), καλύτερη ποιότητα ζωής (83,3%) και αποφυγή υπογλυκαιμιών 
(74,07%).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η καλύτερη ρύθμιση αποτελεί το κυριότερο κίνητρο για τη χρήση 
συσκευών υψηλής τεχνολογίας για τους ασθενείς με ΣΔτ1 που παρακολουθούνται στο 
ιατρείο μας. Με την πάροδο του χρόνου και την εμπειρία από τη χρήση τους, αυξάνεται 
το ποσοστό όσων τις θεωρούν σημαντικό εργαλείο, για την καλύτερη γλυκαιμική ρύθ-
μιση με αποφυγή υπογλυκαιμιών και τελικό αποτέλεσμα την καλύτερη ποιότητα ζωής.
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ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΠΑΡΟΜΟΙΑ 
ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ MRNA COVID-19 BNT162B2 ΜΕ 
ΥΓΙΗ ΑΤΟΜΑ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Σ.Α. Πάσχου1, Β. Καραλής2, Θ. Ψαλτοπούλου3, Ι. Χαριτάκη3, Α. Σκληρού4, 
Β. Οικονομίδου4, Β. Βασιλείου5, Γ.Ν. Κάσση5, Α. Βρυωνίδου6, Α. Κόκκινος7, 
Ν. Τεντολούρης7, Ε. Χατζηαγγελάκη8, Ι.Π. Τρουγκάκος5, Ε. Τέρπος3, 
Μ.Α. Δημόπουλος+

1Μονάδα Ενδοκρινολογίας και Διαβητολογικό Κέντρο, Θεραπευτική Κλινική, Νοσοκο-
μείο Αλεξάνδρα, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2Φαρμακευτική Σχολή, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 
3Θεραπευτική Κλινική, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 4Τμήμα 
Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 5Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, Αθήνα, 
6Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Διαβητολογικό Κέντρο, Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, 
Αθήνα, 7Διαβητολογικό Κέντρο, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική, Λαϊκό Νοσοκομείο, Ια-
τρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 8Διαβητολογικό Κέντρο, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική, 
Αττικό Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ:. Εάν η ελαττωματική ανοσολογική απόκριση στη λοίμωξη από SARS-CoV-2 είναι 
πιθανός λόγος για τον αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσηση και θάνατο από COVID-19 σε 
ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2), το ερώτημα εάν αυτοί οι ασθενείς αντιμε-
τωπίζουν μειωμένη ανοσολογική απόκριση στον εμβολιασμό επίσης είναι κρίσιμο. Σκοπός 
της μελέτης αυτής ήταν η σύγκριση της κινητικής των εξουδετερωτικών αντισωμάτων (neu-
tralizing antibodies, NAbs) κατά του SARS-CoV-2 μετά τον εμβολιασμό με εμβόλιο mRNA 
BNT162b2 (Comirnaty, Pfizer/BioNTech) μεταξύ ασθενών με ΣΔτ2 και υγιών μαρτύρων.
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Πρόκειται για προοπτική μελέτη κοόρτης. Τα επίπεδα NAbs 
μετά τον εμβολιασμό με εμβόλιο mRNA BNT162b2 συγκρίθηκαν μεταξύ 50 ασθενών με 
ΣΔτ2 μη ινσουλινοθεραπευομένων (42% άνδρες) και 50 ατόμων ίδιας ηλικίας, φύλου και 
δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) (44% άνδρες) από την ημέρα της πρώτης δόσης ως και 
τρεις μήνες μετά τη δεύτερη δόση. Τα NAbs έναντι του SARS-CoV-2 ποσοτικοποιήθηκαν 
με τη χρήση μεθόδου εγκεκριμένης από τον FDA (ELISA, cPassTM SARS-CoV-2 NAbs 
Detection Kit; GenScript, Piscataway, NJ, ΗΠΑ). Η διάμεση ηλικία και των δύο ομάδων 
ήταν 70 έτη και η διάμεση τιμή ΔΜΣ ήταν 29,7 kg/m2 και 27,6 kg/m2 για τους ασθενείς με 
ΣΔτ2 και τους μάρτυρες, αντίστοιχα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Την ημέρα 1, τα επίπεδα NAbs των δύο ομάδων ήταν 11,13% και 
13,82% (p value=0,926), υποδεικνύοντας ότι οι συμμετέχοντες και στις δύο ομάδες ξεκί-
νησαν από τις ίδιες βασικές τιμές. Τρεις εβδομάδες αργότερα, λίγο πριν από τη δεύτερη 
δόση εμβολίου, οι μέσες τιμές NAbs ήταν 34,39% στην ομάδα ελέγχου και 37,14% στους 
συμμετέχοντες με ΣΔτ2 (p value=0,698). Ένα μήνα μετά τη δεύτερη δόση, οι μέσες τιμές 
NAbs αυξήθηκαν σε 95,12% στην ομάδα ελέγχου και 95,66% στην ομάδα με ΣΔτ2. Τρεις 
μήνες μετά τη δεύτερη δόση εμβολίου, οι μέσοι τίτλοι μειώθηκαν σε 90,48% (ομάδα ελέγχου) 
και 82,56% (ομάδα ΣΔτ2). Αξίζει να σημειωθεί ότι 3 μήνες μετά τη δεύτερη δόση, 48 άτομα 
(96%) στην ομάδα μαρτύρων και 46 ασθενείς με ΣΔτ2 (92%) εξακολουθούσαν να έχουν 
υψηλή ή πολύ υψηλή προστασία. Σε όλες τις συγκρίσεις, δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά 
μεταξύ των δύο ομάδων (όλες οι τιμές p >0,05).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ασθενείς με ΣΔτ2 παρουσιάζουν παρόμοια ανοσολογική απόκριση 
στο εμβόλιο mRNA COVID-19 BNT162b2 (Comirnaty, Pfizer/BioNTech) με υγιή άτομα.
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Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΔΕΝ ΑΠΟ-
ΤΕΛΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ UK-
PDS RISK ENGINE

Χ. Μοναστηριώτης, Σ. Αλεξάκης

Παθολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Τροόδους, Κυπερούντα, Κύπρος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία αναφορές που υποστηρίζουν τη 
συσχέτιση μεταξύ της διαβητικής περιφερικής νευροπάθειας (Diabetic Peripheral 
Neuropathy - DPN) και του κινδύνου εμφάνισης στεφανιαίας νόσου (Coronary Artery 
Disease - CAD) σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Να διερευνηθεί η ενδεχόμενη συσχέτιση μεταξύ της βα-
ρύτητας της διαβητικής περιφερικής νευροπάθειας και του προοπτικού κινδύνου για 
εμφάνιση στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: 86 ασθενείς (Άνδρες: γυναίκες=1:1) πάσχοντες από 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 χωρίς ιστορικό καρδιαγγειακών συμβαμάτων, εξετά-
στηκαν για DPN και βαθμολογήθηκαν σύμφωνα με την Κλίμακα Νευροπαθητικής 
Ανικανότητας (Neuropathy Disability Score - NDS). Ο 10ετής κίνδυνος Στεφανιαίας 
Νόσου και θανατηφόρου στεφανιαίας νόσου (fatal CAD) εκτιμήθηκε με τη χρήση του 
εργαλείου UKPDS risk engine.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη χρήση 
του της πλατφόρμας StataBE 17. Η ανάλυση γραμμικής συσχέτισης οδήγησε σε τιμή 
R12=0,0399 μεταξύ του NDS και του 10ετούς κινδύνου για CAD και R22=0,0607 
μεταξύ του NDS και του 10ετούς κινδύνου για θανατηφόρα CAD. Τα αποτελέσματα 
αυτά δεν υποστηρίζουν την ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στη βαρύτητα της DPN και 
τον κίνδυνο για εμφάνιση CAD.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η βαρύτητα της DPN δεν μπορεί να προβλέψει αξιόπιστα τον κίνδυνο 
για εμφάνιση CAD σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Επομένως η NDS 
δεν αποτελεί κατάλληλο κλινικό βιοδείκτη για την εκτίμηση του προοπτικού κινδύνου 
εκδήλωσης στεφανιαίας νόσου στους ασθενείς αυτούς. Απαιτούνται περαιτέρω μελέ-
τες με μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων 
της παρούσας.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 24 ΜΗΝΩΝ ΘΕ-
ΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΑΦΛΙΜΠΕΡΣΕΠΤΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ 
ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σ. Μαστρονικολής, Κ. Καγκελάρης, Κ. Γεωργακόπουλος, Π. Πλώτας

Κλινική Οφθαλμολογίας, ΠΓΝ Πατρών «Παναγία η Βοήθεια»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η θεραπεία με ενδοϋαλοειδικές ενέσεις αντιαγγειογενετικών παραγόντων, 
της η αφλιμπερσέπτη (aflibercept), έφερε επανάσταση στη διαχείριση του διαβητικού 
οιδήματος της ωχράς κηλίδας1-3.
ΣΚΟΠΟΣ: Η παρούσα μελέτη αξιολογεί τα αποτελέσματα 2 ετών θεραπείας με αφλιμπερ-
σέπτη σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας σε τριτοβάθμιο 
νοσοκομείο της Δυτικής Ελλάδας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στην παρούσα μονοκεντρική αναδρομική μελέτη κοόρτης 
συμπεριλήφθηκαν οφθαλμοί που ξεκίνησαν θεραπεία με ενδοϋαλοειδικές ενέσεις αφλι-
μπερσέπτης στην Οφθαλμολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. 
Το προγραμματισμένο θεραπευτικό σχήμα βασίστηκε στην περίληψη των χαρακτηρι-
στικών του προϊόντος (ΠΧΠ)4 και περιελάμβανε δόση φόρτισης 5 μηνιαίων ενέσεων 
ακολουθούμενη από διμηνιαία θεραπεία μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου έτους. 
Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους εφαρμόστηκε θεραπευτικό σχήμα θεραπείας και 
επέκτασης (treat and extend protocol).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τριάντα δύο μάτια χωρίς προηγούμενη θεραπεία από 25 ασθενείς 
(14 άνδρες, 11 γυναίκες) έλαβαν θεραπεία για τουλάχιστον 1 έτος κατά την περίοδο μεταξύ 
Νοεμβρίου 2019 και Οκτωβρίου 2021. Τα χαρακτηριστικά των ασθενών κατά την έναρξη 
ήταν: μέση ηλικία 67,24±6,98 έτη, διάμεση logMAR BCVA 0,379 (εύρος 0,044-1,423), μέση 
CMT 392,0±159,21 μm, διάμεσος χρόνος μεταξύ της διάγνωσης και έναρξης της θεραπείας 
0,5 μήνες (εύρος 0-3 μήνες): το 84% έπασχε από διαβήτη τύπου 2, το 16% από τύπου 
1. Δεκαεννιά μάτια (76%) έλαβαν αρχικά 5 συνεχείς μηνιαίες ενέσεις και ολοκλήρωσαν 2 
χρόνια θεραπείας. Μετά από 12 μήνες η διάμεση BCVA (0,314, εύρος 0,0-1,2) ήταν στα-
τιστικά σημαντικά υψηλότερη σε σύγκριση με την αρχική τιμή (p=0,021) και η μέση CMT 
(279,48±71,42 μm) ήταν σημαντικά χαμηλότερη (p=0,015). Αντίστοιχα, μετά από 2 χρόνια 
θεραπείας, η διάμεση logMAR BCVA (0,294, εύρος 0-0,51) ήταν υψηλότερη (p=0,013) 
και η μέση CMT (275,73±62,81 μm) χαμηλότερη (p=0,01). Δεν καταγράφηκαν σοβαρές 
ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της της περιόδου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αφλιμπερσέπτη οδήγησε σε σημαντική λειτουργική και ανατο-
μική αποκατάσταση μετά από θεραπεία 12 και 24 μηνών σε μάτια με διαβητικό οίδημα 
ωχράς κηλίδας.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αφλιμπερσέπτη, Διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας, Κλινικά δεδομένα, 
Οπτική οξύτητα, Κεντρικό πάχος ωχράς κηλίδας
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Chang AA, Hong T, Ewe SY, et al. The role of aflibercept in the management of diabetic macular edema. 

Drug Des Devel Ther 2015; 9: 4389-4396.
2. O’Doherty M1, Dooley I, Hickey-Dwyer M. Interventions for diabetic macular oedema: a systematic 

review of the literature. Br J Ophthalmol 2008; 92: 1581-1590.
3. Ciulla TA, Amador AG, Zinman B. Diabetic retinopathy and diabetic macular edema: pathophysiology, 

screening, and novel therapies. Diabetes Care2003; 26: 2653-2664.
4. European Medicines Agency. Eylea Summary of Product Characteristics. Available from https://www.

ema.europa.eu/en/documents/product-information/eylea-epar-product-information_en.pdf. Accessed 
February 12, 2022.
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ 
ΝΟΣΟ ΕΝΑΝΤΙ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΕΥ

Μαρία Σταματελάτου1, Ν. Παπαδάκης2, Α. Σεκεράκ1, Ι. Αμαργιανιτάκης1, 
Β. Μαληκίδης1, Σοφία Αχλαδιανάκη1, Β. Βασιλόπουλος1, Μαρία Δασενάκη1, 
Νεκταρία Βασιλάκη1

1Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Ιατρείο, Γενικό Νοσοκομείο -Κέντρο Υγείας Ση-
τείας Κρήτης, 2Κέντρο Υγείας- Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Σητείας Κρήτης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο Σακχαρώδης Διαβήτης αποτελεί αδιαμφισβήτητα την πρώτη αιτία 
ανάπτυξης τελικού σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας. Ο επιπολασμός της Χρόνιας Νε-
φρικής Νόσου (ΧΝΝ) σύμφωνα με την ελληνική μελέτη Redit-2 Diag αναφέρεται στο 
45% σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
ΣΚΟΠΟΣ: Η σύγκριση ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη και ΧΝΝ, έναντι εκείνων άνευ.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη μας συμπεριλήφθησαν 1.032 άτομα (άνδρες 48,9%) 
μέσης ηλικίας (66,52 mean±12,68 SD) με ΣΔ και μέσης διάρκειας (9,87 mean±9,86 
SD) έτη που προσήλθαν διαδοχικά στο διαβητολογικό ιατρείο την περίοδο 2018-2022. 
Μετρήθηκαν σωματομετρικοί-δημογραφικοί και εργαστηριακοί παράγοντες όπως ηλι-
κία, η διάρκεια νόσου, ο τύπος του διαβήτη, παρουσία Αρτηριακής Υπέρτασης (ΑΥΠ), 
ο Δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ), η HbA1c, το λιπιδαιμικό προφίλ, το ουρικό οξύ και 
υπολογίστηκε η νεφρική λειτουργία GFR σύμφωνα με τον τύπο CKD-EPI. Οι ασθενείς 
χωρίστηκαν βάσει της KDIGO κατάταξης της νεφρικής λειτουργίας και εν συνεχεία 
χωρίστηκαν σε 2 ομάδες 1) άτομα με GFR >60 και 2) άτομα με GFR <59. Για τη 
στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το SPSS17. Στατιστική σημαντικότητα p <0,05.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:. Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 35 άτομα (3,4%) με ΣΔτ1 και 
999 (96,6%) άτομα με ΣΔτ2. Το 74% είχε ΑΥΠ. Σύμφωνα με την KDIGO κατάταξη 
της νεφρικής λειτουργίας ανευρέθησαν 201 άτομα (19,5%) με στάδιο 1, 562 άτομα 
(54,5%) με στάδιο 2, 178 άτομα (17,2) με στάδιο 3Α, 69 άτομα (6,7%) με στάδιο 3Β, 
19 άτομα (1,8%) με στάδιο 4 και 3 άτομα με (0,3%) με στάδιο 5. Βάσει της κατάταξης 
της μελέτης μας τα ποσοστά ήταν 1) 74% (763 άτομα) άνευ και 2) 26% (269 άτομα) με 
ΧΝΝ. Η σύγκριση μεταξύ των 2 ομάδων με Mann Whitney U test ανέδειξε στατιστικά 
σημαντική διαφορά στο φύλο p=0,0001, με τις γυναίκες να υπερτερούν στην ομάδα 
με ΧΝΝ (odds ratio 2,41 CI 95% 1,75-3,33), στην παρουσία ΑΥΠ p=0,0001 (odds ratio 
3,14 CI 95% 2,27-4,34) στην ομάδα με ΧΝΝ. Επιπλέον διαφορά στατιστικά σημαντική 
διαπιστώθηκε στην ηλικία 69,37 με, έναντι 54,78 άνευ p=0,0001, στη διάρκεια του 
Διαβήτη 6,51 άνευ, έναντι 10,70 με, p=0,0001, στη Χοληστερόλη 192,02 άνευ, έναντι 
181,89 με p=0,003, στην LDL 113,93 άνευ, έναντι 104,6 με p=0,01 και HDL 45,41 
άνευ, έναντι 47,59 με p=0,020.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο επιπολασμός της ΧΝΝ στον πληθυσμό της μελέτης μας ήταν 
26%. Ενώ τα άτομα με ΧΝΝ ήταν περισσότερο πιθανό να είναι γυναίκες, μεγαλύτερης 
ηλικίας άτομα και με μεγαλύτερη διάρκεια διαβήτη. Όσον αφορά το λιπιδαιμικό προφίλ 
τα άτομα με ΧΝΝ είχαν χαμηλότερες τιμές Ολικής Χοληστερόλης και LDL, ενώ οι τιμές 
της HDL ήταν υψηλότερες.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΦΟΡΜΙΝΗΣ ΣΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 
ΤΗΣ NAFLD ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ (ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

Μαρία Σταματελάτου1, Άντρια Παπαζαχαρίου1, Ι. Αμαργιανιτάκης1, Ν. Παπαδάκης2, 
Β. Μαληκίδης1, Σοφία Αχλαδιανάκη1, Β. Βασιλόπουλος1, Μαρία Δασενάκη1, 
Άντζελα Τσάριτς2, Νεκταρία Βασιλάκη1

1Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Ιατρείο, Γενικό Νοσοκομείο -Κέντρο Υγείας Ση-
τείας Κρήτης, 2Κέντρο Υγείας- Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Σητείας Κρήτης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Παγκοσμίως η επίπτωση της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος 
(NAFLD) στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 φτάνει στο 55,5%. Σύμφωνα με τη διε-
θνή βιβλιογραφία η χορήγηση της μετφορμίνης φαίνεται να επιδεικνύει εάν και μικρή, 
θετική επίδραση στην ηπατική βιοχημεία, όσο και στη λιπώδη διήθηση του ήπατος.
ΣΚΟΠΟΣ: Να διερευνηθεί η επίδραση της μετφορμίνης σε βιοχημικούς δείκτες εκτί-
μησης της NAFLD σε διαβητικό πληθυσμό.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη μας συμπεριλήφθησαν 304 άτομα (άνδρες 44,7%) 
μέσης ηλικίας (mean 68,27±11,53 sd) με ΣΔτ2 που προσετέθη μετφορμίνη στην αγωγή 
τους. Μετρήθηκαν σωματομετρικοί-δημογραφικοί και εργαστηριακοί παράγοντες όπως 
ηλικία, ΣΒ, HbA1c, η ηπατική βιοχημεία, όπως και οι βιοδείκτες της ηπατικής ίνωσης: 
FIB-4 score, APRI score και ALT/AST ratio. Σε προοπτική βάση έγινε επανέλεγχος σε 
19 ασθενείς των δεικτών αυτών στους 3-6 μήνες, σε 101 στους 6-12 μήνες, σε 151 
ασθενείς στους 13-24 μήνες και σε 41 ασθενείς στους 25-48 μήνες. Για τη στατιστική 
ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το SPSS17. Στατιστική σημαντικότητα p <0,05.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η στατιστική ανάλυση με Wilcoxon signed ranks test δεν ανέδειξε 
στατιστικά σημαντική διαφορά στους 3-6 μήνες, όσον αφορά την AST (p=0,463), την 
ALT (p=0,776), το APRI score, (p=0,366), το FIB-4 score (p=0,178), τον λόγο ALT/AST 
(p=0,199), την HbA1c (p= 0,209) και το ΣΒ (p=0,229). Περαιτέρω, στους 6-12 μήνες 
ανέδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο στη HbA1c (p=0,026) και στο σωματικό 
βάρος (p=0,022). Στους 13-24 μήνες ανέδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά, όσον 
αφορά τον λόγο ALT/AST (p=0,001), το FIB-4 score (p=0,001), και την AST (p=0,05). 
Τέλος στους 25-48 μήνες στατιστικά σημαντική διαφορά διαπιστώθηκε μόνον στην 
ALT (p=0,014) και τον λόγο ALT/AST (p=0,028).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μετφορμίνη επιβεβαιώνεται με την παρούσα μελέτη ότι επι-
δεικνύει ηπίως θετική δράση τόσο στην ηπατική βιοχημεία, όσο και τους βιοχημικούς 
δείκτες εκτίμησης της NAFLD, όπως το FIB-4 score μετά τους 12 μήνες χορηγήσεως 
του φαρμάκου, ανεξαρτήτου επιδράσεως του ΣΒ ή της HbA1c. Μεγαλύτερες προοπτικές 
μελέτες χρειάζονται για να βγουν περισσότερο ασφαλή συμπεράσματα.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ 
ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Ιφιγένεια Βασιλική Κοντοτέζα1, Αγγελική Δραγαμεστιανού1, Π. Γαλάνης1, 
Δάφνη Καϊτελίδου1, Αθανασία Παπαζαφειροπούλου2, Π. Γάλλος1, 
Ολυμπία Κωνσταντακοπούλου1, Ηλιάνα Καραγκούνη1, Όλγα Σίσκου1,3

1Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής, 
ΕΚΠΑ, 2Διαβητολογικό Κέντρο του Α΄ Παθολογικού Τμήματος, Γενικό Νοσοκομείο 
«Τζάνειο», Πειραιάς, 3Τμήμα Τουρισμού, Πανεπιστήμιο Πειραιά

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) αποτελεί ένα χρόνιο νόσημα με υψηλό 
επιπολασμό παγκοσμίως, που επιφέρει πολλαπλές επιπλοκές και έκπτωση της ποι-
ότητας ζωής των ασθενών.
ΣΚΟΠΟΣ: Η συγκριτική διερεύνηση της ποιότητας ζωής και των εμπειριών από την 
αυτομέτρηση γλυκόζης μεταξύ ασθενών με ΣΔτ1 και ΣΔτ2.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για συγχρονική μελέτη, όπου χρησιμοποιήθηκαν 
τα ερωτηματολόγια Audit of Diabetes-Dependent Quality of Life (ADDQoL: -9 έως 
+3) και Glucose Monitoring Experiences Questionnaire (GMEQ: 1 έως 5), κατόπιν 
λήψης των σχετικών αδειών από τους δημιουργούς. Συμμετείχαν 253 ασθενείς (138 
άνδρες, 115 γυναίκες), που παρακολουθούνταν σε Ιατρεία δύο τριτοβάθμιων δημο-
σίων Νοσοκομείων και ενός Κέντρου Υγείας αστικού τύπου στην Αττική. Η ανάλυση 
πραγματοποιήθηκε με IBM SPSS 21.0. Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε στο 0,05.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το 65,6% των ασθενών έπασχε από ΣΔτ2 (μέση ηλικία 65,2 
έτη) και το 34,4% από ΣΔτ1 (μέση ηλικία 38,4 έτη). Μεταξύ των ασθενών με ΣΔτ1 
το 63% έκανε χρήση νεότερης τεχνολογίας αυτομέτρησης με αισθητήρα, ενώ μεταξύ 
των ασθενών με ΣΔτ2 το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε σε 42,8%.
Από την ανάλυση των δεδομένων, δεν αναδείχθηκε συσχέτιση μεταξύ της ποιότητας 
ζωής και του τύπου του ΣΔ, η οποία και για τις δύο ομάδες ασθενών βρέθηκε δυσμε-
νώς επηρεασμένη (ΣΔτ1=-2,05, ΣΔτ2=-1,91, p=0,127). Συγκεκριμένα, το 78% των 
ασθενών ανέφερε ότι χωρίς τον ΣΔ η ποιότητα ζωής θα ήταν λίγο έως πάρα πολύ 
καλύτερη. Ως προς τις επιμέρους παραμέτρους του ADDQoL, οι ασθενείς με ΣΔτ1 
ανέφεραν χειρότερη ποιότητα ζωής ως προς την «οικογενειακή ζωή» (p=0,01) και την 
«ελευθερία για φαγητό» (p=0,01) συγκριτικά με τους ασθενείς με ΣΔτ2.
Επίσης, δεν αναδείχθηκε καμία στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του τύπου του 
ΣΔ με το συνολικό σκορ εμπειριών των ασθενών από την αυτομέτρηση γλυκόζης 
(ΣΔτ1=3,9, ΣΔτ2=4, p=0,089).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο ΣΔ λειτουργεί επιβαρυντικά υποβαθμίζοντας την ποιότητα 
ζωής των ασθενών, ιδιαιτέρως αυτών με ΣΔτ1, οι οποίοι βιώνουν περισσότερους 
διατροφικούς περιορισμούς και δυσκολίες στην οικογενειακή τους ζωή. Αναφορικά 
με τις εμπειρίες των ασθενών από την αυτομέτρηση γλυκόζης, αυτές βρέθηκαν γε-
νικά θετικές χωρίς διαφοροποίηση μεταξύ των δύο επιμέρους υποομάδων ασθενών 
(ΣΔτ1 vs ΣΔτ2).
Xρηματοδότηση: ΑΒΒΟΤΤ Hellas
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ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΔΙΑΒΗ-
ΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ COVID-19: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ ΚΑ-
ΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Α. Λιόντος, Δ. Μπίρος, Χριστιάνα Παππά, Ο. Μηλιώνης, Σ. Τσούρλος, 
Α. Παπαθανασίου, Σ. Αναγνωστόπουλος, Νικόλ Αρματά, Αικατερίνη Πουλοπούλου, 
Ειρήνη Χριστάκη, Χ. Μηλιώνης

Α΄ Παθολογική Κλινική και Μονάδα Λοιμωδών Νόσων Πανεπιστημιακού Γενικού Νο-
σοκομείου Ιωαννίνων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί μια χρόνια νόσο με υψηλό επιπολα-
σμό. Τα τελευταία δύο έτη η νοσηλεία αυτών των ασθενών έχει γίνει περιπλοκότερη 
λόγω της εξάπλωσης του SARS-CoV-2. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση 
ειδικών λιπιδαιμικών παραμέτρων και η συσχέτιση τους με την πορεία νόσου.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από 889 ασθενείς που νο-
σηλεύτηκαν στις Μονάδες Λοιμωδών Νόσων του ΠΓΝΙ. κατά το διάστημα 03/2020-
01/2022. Προ της ανάλυσης έγινε αντιστοίχιση των διαβητικών ασθενών (n=186) με 
μη διαβητικούς ασθενείς σταθμίζοντας για βασικούς παράγοντες κινδύνου (φύλο, 
ηλικία, υπέρταση, ΧΑΠ, δυσλιπιδαιμία). Η ανάλυση έγινε με χρήση λογαριθμικής 
παλινδρόμησης, Mann-Whitney test και x2-test. Η χρήση των ειδικών δεικτών έγινε 
με βάση τη διαθέσιμη βιβλιογραφία και βασίζεται στο γεγονός ότι οι πρωτεΐνες οξείας 
φάσεις αλλά και οι λιποπρωτεΐνες συντίθενται από το ήπαρ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μέση ηλικία των διαβητικών ασθενών ήταν 70,2 έτη, ο μέσος 
ΔΜΣ ήταν 30,24 kg/m2, ενώ 60,8% ήταν άνδρες και δυσλιπιδαιμία αναφέρθηκε 55,9%. 
Κατά την εισαγωγή οι διαβητικοί ασθενείς είχαν υψηλότερες μέσες τιμές στους δείκτες 
TRG/HDL (p=0,001), LYMPH/HDL (p=0,001) και TyG (p <0,001) σε σύγκριση με μη 
διαβητικούς ασθενείς. Οι διαβητικοί ασθενείς που κατέληξαν κατά τη νοσηλεία είχαν 
κατά μέσο όρο υψηλότερες τιμές του δείκτη TyG (p=0,054). Παράλληλα, υψηλές τιμές 
του πηλίκου CRP/HDL-C συσχετίστηκαν με αύξηση πιθανότητας νοσηλείας >7 ημέ-
ρες, μετά από λογαριθμική παλινδρόμηση (OR=1,40, p=0,046). Τέλος, υψηλότερες 
τιμές του πηλίκου TRG/HDL-C συσχετίστηκαν με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης 
θρομβοκυτταροπενίας (OR=3,14, p=0,027).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι διαβητικοί ασθενείς έχουν αυξημένη νοσηρότητα κατά τη 
νοσηλεία για COVID-19. Η χρήση των ειδικών λιπιδαιμικών παραμέτρων για την 
έμμεση παρακολούθηση της δυναμικής ισορροπίας της ηπατικής σύνθεσης των 
λιποπρωτεϊνών πιθανόν να αποτελεί μια επιπλέον χρήση του λιπιδαιμικού προφίλ 
στην κλινική πράξη.
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ΕΚΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΟΟΡΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ 
COVID-19 ΛΟΙΜΩΞΗ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΥ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙ-
ΚΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Α. Λιόντος, Δ. Μπίρος, Χριστιάνα Παππά, Ο. Μηλιώνης, Σ. Τσούρλος, 
Α. Παπαθανασίου, Σ. Αναγνωστόπουλος, Νικόλ Αρματά, Αικατερίνη Πουλοπούλου, 
Ειρήνη Χριστάκη, Χ. Μηλιώνης

Α΄ Παθολογική Κλινική και Μονάδα Λοιμωδών Νόσων Πανεπιστημιακού Γενικού Νο-
σοκομείου Ιωαννίνων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο Σακχαρώδης Διαβήτης επηρεάζει ένα μεγάλο ποσοστό του γενικού 
και νοσηλευόμενου πληθυσμού. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της πο-
ρείας νόσου και των καταληκτικών σημείων των νοσηλευομένων ασθενών με ΣΔ και 
COVID-19, καθώς και η συσχέτιση αυτών με ειδικούς εργαστηριακούς δείκτες.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από 889 ασθενείς που νο-
σηλεύτηκαν στις Μονάδες Λοιμωδών Νόσων του ΠΓΝΙ. κατά το διάστημα 03/2020-
01/2022. Προ της ανάλυσης έγινε αντιστοίχιση των διαβητικών ασθενών (Ν=186) με 
μη διαβητικούς ασθενείς σταθμίζοντας για βασικούς παράγοντες κινδύνου (φύλο, 
ηλικία, υπέρταση, ΧΑΠ, δυσλιπιδαιμία). Η ανάλυση έγινε με χρήση λογαριθμικής 
παλινδρόμησης, Mann-Whitney test και x2-test.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μέση ηλικία των διαβητικών ασθενών ήταν 70,2 έτη, ο μέσος 
ΔΜΣ 30,24 kg/m2, ενώ 60,8% ήταν άνδρες και 14,0% απεβίωσαν. Τα επίπεδα CRP 
>100 mg/L συσχετίστηκαν με αυξημένη πιθανότητα νοσηλείας >7 ημέρες (OR=3,92, 
p=0,003), ενώ ο εμβολιασμός με μειωμένη (OR=0,25, p <0,001). Η ανάγκη διασωλή-
νωσης συσχετίστηκε ισχυρότερα με το πηλίκο ουδετεροφίλων-λεμφοκυττάρων κατά 
την εισαγωγή (OR=1,44, p=0,025), ενώ οι διαβητικοί ασθενείς που κατά τη νοσηλεία 
διασωληνώθηκαν είχαν κατά μέσο όρο μεγαλύτερες τιμές προκαλσιτονίνης κατά την 
εισαγωγή (p=0,030). Οι διαβητικοί ασθενείς που κατέληξαν κατά τη νοσηλεία είχαν κατά 
μέσο όρο υψηλότερες τιμές των φλεγμονωδών δεικτών CRP (p=0,023), φερριτίνης 
(p=0,012), προκαλσιτονίνης (p=0,007) και του πηλίκου ουδετεροφίλων-λεμφοκυττάρων 
(p=0,011), καθώς και υψηλότερες τιμές d-διμερών (p <0,001) και LDH (p <0,001). 
Παράλληλα, διαβητικοί ασθενείς με επίπεδα CRP≥100 mg/L κατά την εισαγωγή εί-
χαν αυξημένη πιθανότητα θανάτου κατά τη νοσηλεία (OR=2,50, p=0,033). Τέλος, η 
προσβολή >50% του πνευμονικού παρεγχύματος (με βάση την αξονική τομογραφία) 
συσχετίστηκε με αυξημένη πιθανότητα νοσηλείας >7 ημέρες (OR=6,06, p <0,001), 
διασωλήνωσης (OR=20,16, p=0,003) και θανάτου (OR=3,79, p=0,030).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η νοσηλεία των διαβητικών α~σθενών φαίνεται να σχετίζεται με 
υψηλή νοσηρότητα, με καθοριστικούς παράγοντες τους δείκτες φλεγμονής και την 
ακτινολογική εικόνα ως ένδειξη βαρύτητας νόσου.
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Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΘΡΟΜ-
ΒΩΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΕ COVID-19 ΑΣΘΕΝΕΙΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΚΟΟΡΤΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Α. Λιόντος, Δ. Μπίρος, Ν. Κολιός, Ο. Μηλιώνης, Σ. Τσούρλος, Α. Παπαθανασίου, 
Σ. Αναγνωστόπουλος, Νικόλ Αρματά, Αικατερίνη Πουλοπούλου, Ειρήνη Χριστάκη, 
Χ. Μηλιώνης

Α΄ Παθολογική Κλινική και Μονάδα Λοιμωδών Νόσων Πανεπιστημιακού Γενικού Νο-
σοκομείου Ιωαννίνων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί μια χρόνια νόσο με υψηλό επιπολα-
σμό. Ένα από τα χαρακτηριστικά της COVID-19 είναι η θρομβογόνος δυναμική της 
νόσου. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση πιθανών συσχετίσεων των εργα-
στηριακών παραμέτρων των νοσηλευόμενων διαβητικών ασθενών και του κινδύνου 
θρομβωτικών συμβαμάτων.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από 889 ασθενείς που νο-
σηλεύτηκαν στις Μονάδες Λοιμωδών Νόσων του ΠΓΝΙ. κατά το διάστημα 03/2020-
01/2022. Προ της ανάλυσης έγινε αντιστοίχιση των διαβητικών ασθενών (Ν=186) με 
μη διαβητικούς ασθενείς σταθμίζοντας για βασικούς παράγοντες κινδύνου (φύλο, 
ηλικία, υπέρταση, ΧΑΠ, δυσλιπιδαιμία). Η ανάλυση έγινε με χρήση λογαριθμικής 
παλινδρόμησης, Mann-Whitney test και x2-test.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Θρομβωτικά επεισόδια (πνευμονική εμβολή ή αγγειακό tree-
in-bud σε αξονική θώρακος ή/και αγγειογραφία) παρατηρήθηκαν σε 27 διαβητικούς 
ασθενείς με μέση ηλικία 71,2 έτη και μέσο ΔΜΣ 31,23 kg/m2, ενώ το 51,9% ήταν άν-
δρες. Χρόνια αντιθρομβωτική αγωγή (DOAC ή VKA) ελάμβαναν 5 ασθενείς (18,5%), 
ενώ κανείς δεν είχε ιστορικό νεοπλασματικής νόσου. Αυξημένη πιθανότητα θανάτου 
παρατηρήθηκε σε διαβητικούς ασθενείς με επίπεδα d-διμερών >2 μgr/mL (OR=2,85, 
p=0,044) και σε αυτούς που εμφάνισαν θρομβοκυτταροπενία κατά την εισαγωγή 
(OR=2,45, p=0,046). Οι διαβητικοί ασθενείς που κατέληξαν κατά τη νοσηλεία, είχαν 
κατά την εισαγωγή υψηλότερα επίπεδα LDH (p <0,001) και d-διμερών (p <0,001) σε 
σύγκριση με τους επιβιώσαντες, ενώ υψηλότερα επίπεδα LDH (p=0,007) παρατηρή-
θηκαν και στους διαβητικούς ασθενείς που υποβλήθηκαν σε διασωλήνωση. Τέλος, 
οι διαβητικοί ασθενείς που παρουσίασαν θρομβωτικά επεισόδια είχαν αυξημένη πι-
θανότητα διασωλήνωσης (OR=6,82, p=0,049 - σταθμισμένο για δείκτες φλεγμονής, 
ακτινολογική βαρύτητα νόσου και χορήγηση αντιβιοτικών).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο ΣΔ φαίνεται ότι αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα κίνδυνου 
για τους ασθενείς που νοσηλεύονται με COVID-19 και πιθανόν ο συνδυασμός τους να 
αποτελεί ένα δείκτη εξέλιξης της νόσου αυξάνοντας τη νοσηρότητα και τη θνητότητα.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙΔΑ (VITIS 
VINIFERA L, VAR. APYRENA) ΣΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ 
ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

Βασιλική Κομπούρα1, Βαλεντίνη Σανταρμάκη1, Αμαλία Ε. Γιάννη2, 
Χρυσούλα Παυλάτου1, Ιωάννα Πράπα1, Γρηγορία Μητροπούλου1, Ε. Μπαλάφας3, 
Ν. Κωστομητσόπουλος3, Β.Θ. Καραθάνος2, Ευγενία Μπεζιρτζόγλου4, 
Ι. Κουρκουτάς1

1Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Μοριακής 
Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 2Ερ-
γαστήριο Χημείας, Βιοχημείας, Φυσικοχημείας Τροφίμων, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολο-
γίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 3Κέντρο Κλινικής, Πειρα-
ματικής Χειρουργικής και Μεταφραστικής Έρευνας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών 
Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα, 4Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος, 
Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η εξέλιξη της νόσου του σακχαρώδους διαβήτη τύπου-1 (ΣΔτ1) συνδέ-
εται με το εντερικό μικροβίωμα και η κατανάλωση τροφίμων με ευεργετικές ιδιότητες 
μπορεί να συμβάλει θετικά στην υγεία των ασθενών. Στην παρούσα μελέτη, διερευνή-
θηκε η επίδραση χορήγησης κορινθιακής σταφίδας (ΚΣ) ενός τροφίμου πλούσιου σε 
αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες, σε ζωικά πρότυπα ΣΔτ1, στη σύσταση της εντερικής 
μικροβιακής χλωρίδας και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με τη νόσο.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Αρσενικοί επίμυες φυλής Wistar κατέστησαν διαβητικοί μετά από 
ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση στρεπτοζοτοκίνης (60 mg/kg). Οι επίμυες χωρίστηκαν 
σε 4 ομάδες (n=6 ανά ομάδα): (1) Υγιή ζώα που έλαβαν τυπική δίαιτα ή (2) δίαιτα 
εμπλουτισμένη με 10% κ.β. ΚΣ, (3) διαβητικά ζώα που έλαβαν τυπική δίαιτα ή (4) 
δίαιτα με 10% κ.β. ΚΣ για 4 εβδομάδες. Στην έναρξη και στο τέλος της παρέμβασης 
συλλέχθηκαν δείγματα αίματος για τον προσδιορισμό βιοχημικών παραμέτρων και 
δεικτών φλεγμονής (IL-6 και IL-1b) καθώς και κοπράνων, για μικροβιολογική ανάλυση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το μοντέλο του ΣΔτ1 εφαρμόστηκε με επιτυχία όπως αυτό δια-
πιστώθηκε από τη μείωση του σωματικού βάρους (p <0,05), την αύξηση των επιπέ-
δων γλυκόζης (p <0,05), τη μείωση της ινσουλίνης (p <0,05) καθώς και την αύξηση 
των επιπέδων της IL-1b στο πλάσμα (p <0,05) σε σχέση με τα υγιή ζώα. Η ΚΣ δεν 
επηρέασε το σωματικό βάρος των ζώων, τη συγκέντρωση της γλυκόζης του αίματος 
ούτε τις υπόλοιπες βιοχημικές παραμέτρους ή τα επίπεδα των δεικτών φλεγμονής 
που εξετάστηκαν. Παρατηρήθηκε αύξηση (p <0,05) των εντεροβακτηριοειδών (κολο-
βακτηριών και Escherichia coli) στα κόπρανα όλων των διαβητικών ζώων σε σχέση 
με τα υγιή ζώα, ανεξάρτητα από τη χορήγηση ΚΣ και τη στιγμή δειγματοληψίας (αρχή 
ή τέλος της παρέμβασης), ενώ η συγκέντρωση λακτοβακίλλων και βακτηρίων του 
γένους Bifidobacterium διατηρήθηκε σε σταθερά επίπεδα (>8 logcfu/g κοπράνων) 
σε όλες τις ομάδες σε όλη τη διάρκεια της μελέτης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η διατροφική παρέμβαση με ΚΣ δεν επιβάρυνε το γλυκαιμικό 
προφίλ των ζωικών προτύπων και δεν είχε επίδραση στην εντερική μικροβιακή χλω-
ρίδα στις συνθήκες που μελετήθηκαν.
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Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΑΠΟ ΓΥΝΑΙ-
ΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Β. Πορφυριάδης Msr D.m. & S.ed.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε η γνώση της νόσου του σακχα-
ρώδους διαβήτη (ΣΔ) σε γυναίκες εκπαιδευτικούς που εργάζονταν σε σχολεία της 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
ΣΚΟΠΟΣ: Η μελέτη είχε ως σκοπό τη διαπίστωση της γνώσης των γυναικών εκπαι-
δευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη νόσο του 
σακχαρώδους διαβήτη αλλά και τη διαχείρισή του.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ: Η εργασία πραγματοποιήθηκε με ερευνητική μέθοδο. Χρησιμο-
ποιήθηκε, ένα δημογραφικό και ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της γνώσης του ΣΔ 
με 20 ερωτήσεις Michigan Revised Diabetes Knowledge Test (MRDKS) στην ελληνική 
γλώσσα. Απάντησαν 90 γυναίκες εκπαιδευτικοί. Η στατιστική ανάλυση έγινε με SPSS 
24, όπου πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμασίες Frequency, Crosstabulation, Cronbach 
alpha και (PCA).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην έρευνα συμμετείχαν γυναίκες (n=90), με ΜΟ ηλικίας τα (48,74 
έτη) και ποσοστό (45,2%). Ήταν δημόσιοι υπάλληλοι (100%), το (73,8%) κατείχε μόνο 
το βασικό πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Από το δείγμα το (n=11) ποσοστό 12,2% εμφάνισαν ΣΔ. Το 72,7% αυτών έχουν διαβήτη 
τύπου 1, η εμφάνιση της ασθένειας ήταν μεταξύ 1-7 ετών με ποσοστό (72,8%), και δεν 
το ανακαλύφθηκε τυχαία σε ποσοστό (100%). Για (n=6) του δείγματος οδηγήθηκε σε 
εξέταση λόγο κληρονομικότητας (60%). Στο συνολικό δείγμα (n=90) το (7,8%) εκδή-
λωσαν Σακχαρώδη Διαβήτη Κύησης (ΣΔΚ) και το 24,4% δηλαδή (n=22) απάντησαν 
ότι έχουν μέλος στην οικογένεια με ΣΔ.
Ο συντελεστής Cronbach alpha εκτιμήθηκε ως α=0,705 και η ανάλυση EFA-PCA 
εκτιμήθηκε για όλο το (MRDKS), ΚΜΟ=0,633 οι 7 πρώτοι παράγοντες (60,279%) 
έχουν τιμή πάνω από 1.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 8 άτομα έπασχαν από τη νόσο κυρίως από ΣΔ τύπου 1. Σε ηλικία 
μεγαλύτερη του 1 έτους. Παρατηρήθηκε υψηλή επίδοση στις ερωτήσεις για την πρό-
ληψη, στα άτομα που έχουν τη νόσο, κατέχουν περισσότερες γνώσεις ως προς την 
ασθένεια. Το αποτέλεσμα του επιπέδου αξιοπιστίας του «MRDKS» είναι ικανοποιητικό 
με συντελεστή A-Cronbach a= 0,705. όσο και ο (PCA) με KMO= 0,633. φανερώνεται 
ότι το ερωτηματολόγιο μπορεί να είναι αξιόπιστο με 7 ερωτήσεις από τις 20.
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Α. Τρικκαλινού, Ε. Χουρδάκη, Β. Γαβρά, Α. Κυριακοπούλου, Σ. Μπακογιάννη, 
Α. Καμαράτος, Α. Κουτσοβασίλης, Α. Μελιδώνης

Διαβητολογικό και Καρδιομεταβολικό Κέντρο Metropolitan Hospital, Διαβητολογικό 
Κέντρο ΓΚΝΠ, Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΠ «Τζάνειο»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (ΣΔτ2) είναι μια χρόνια νόσος 
με σοβαρές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες για τους πάσχοντες. Οι 
συνθήκες αντιμετώπισης σε συνδυασμό με τις επιπλοκές οι οποίες παρουσιάζονται 
επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών. Σκοπός της μελέτης η διερεύνηση των 
παραγόντων οι οποίοι τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα επηρεάζουν 
την ψυχολογική κατάσταση των ατόμων με ΣΔτ2.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Εντάχθηκαν στη μελέτη 151 ασθενείς (47,5% άνδρες) ηλικίας 
68,13±9,6 έτη και με διάρκεια διαβήτη 17,57±7,9 έτη. Έγινε καταγραφή σωματομετρι-
κών χαρακτηριστικών, μικροαγγειακών, μακροαγγειακών επιπλοκών, της αγωγής, και 
της γλυκαιμικής ρύθμισης (HbA1c και γλυκόζης νηστείας). Η εκτίμηση της ψυχολογική 
κατάσταση κατά την ένταξη στη μελέτη και 12 μήνες μετά έγινε με το ερωτηματολόγιο 
EQ-5D το οποίο έχει επιμέρους συνιστώσες για τη σωματική (κινητικότητα) και την 
ψυχολογική κατάσταση (ανησυχία/κατάθλιψη) των ασθενών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς της μελέτης ήταν ηλικίας 68,13±9,6 έτη, με διάρκεια 
διαβήτη 17,57±7,9 έτη, δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) 29,75±5,67 kg και περίμετρο 
μέσης 105,97±14,04 cm και HbA1c=7,19±1,37 κατά την ένταξη τους στη μελέτη χωρίς 
στατιστικά σημαντική μεταβολή στους 12 μήνες. 34,1% παρουσίαζαν μακροαγγειακές 
επιπλοκές κατά την ένταξη τους στη μελέτη και 36,3% μικροαγγειακές επιπλοκές. Κατά 
τη μονοπαραγοντική ανάλυση αρνητική συσχέτιση με την ψυχολογική κατάσταση είχαν 
οι καρδιαγγειακές επιπλοκές (p=0,039), η διάρκεια νόσου (p=0,44), η χρήση ινσουλίνης 
(p=0,033) και η παρουσία αμφιβληστροειδοπάθειας (p=0,046), ενώ θετική συσχέτιση 
παρουσίαζε η χρήση GLP-1 (p=0,049). Τη σωματική συνιστώσα στη μονοπαραγοντική 
ανάλυση επηρέαζαν σημαντικά η παρουσία καρδιαγγειακών επιπλοκών (p=0,037) και 
η χρήση ινσουλίνης (p=0,040). Σε πολυπαραγοντική ανάλυση η ψυχολογική κατάσταση 
επηρεάζεται αρνητικά από την παρουσία καρδιαγγειακών επιπλοκών (p=0,033) και 
από τη χρήση ινσουλίνης (p=0,042) και η σωματική κατάσταση από τις καρδιαγγειακές 
επιπλοκές (p=0,041).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η παρουσία καρδιαγγειακών επιπλοκών και η ινσουλινοθερα-
πεία είναι οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχολογική κατάσταση των 
ατόμων με ΣΔτ2.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Α. Τρικκαλινού, Α. Γανωτοπούλου, Σ. Μπακογιάννη, Β. Χατζηβασιλόγλου, 
Α. Κουτσοβασίλης, Α. Καμαράτος, Α. Μελιδώνης

Διαβητολογικό και Καρδιομεταβολικό Κέντρο Metropolitan Hospital, Διαβητολογικό 
Κέντρο ΓΝΠ «Τζάνειο», Διαβητολογικό Κέντρο ΓΚΝΠ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (ΣΔτ2) αποτελεί μια χρό-
νια νόσο με σημαντικές επιπλοκές και με σημαντική επίδρασης στην ποιότητα ζωής 
των ατόμων με διαβήτη. Σκοπός της μελέτης η διερεύνηση των παραγόντων που 
επηρεάζουν αρνητικά την ψυχολογική και σωματική κατάσταση των ατόμων με ΣΔτ2.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Εντάχθηκαν στη μελέτη 151 ασθενείς (47,5% άνδρες). Έγινε 
καταγραφή σωματομετρικών χαρακτηριστικών, μικροαγγειακών, μακροαγγειακών 
επιπλοκών, της αγωγής, και της γλυκαιμικής ρύθμισης (HbA1c και γλυκόζης νηστείας). 
Η εκτίμηση της ποιότητας ζωής και της ψυχολογικής επίδρασης του ΣΔτ2 έγινε κατά 
την ένταξη στη μελέτη και 12 μήνες μετά με το ερωτηματολόγιο EQ-5D το οποίο έχει 
επιμέρους συνιστώσες για την ποιότητα ζωής των ασθενών, το ερωτηματολόγιο Beck 
για την κατάθλιψη, το ερωτηματολόγιο PAID (Problem Areas In Diabetes) και το HFS 
(Hypoglycemia Fear Survey) για την επίδραση της υπογλυκαιμίας στην ποιότητα ζωής.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα άτομα της μελέτης ήταν ηλικίας 68,13±9,6 έτη, με διάρκεια 
διαβήτη 17,57±7,9 έτη με δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) 29,75±5,67 kg και περίμετρο 
μέσης 105,97±14,04 cm και HbA1c=7,19±1,37 κατά την ένταξη τους στη μελέτη χωρίς 
στατιστικά σημαντική μεταβολή στους 12 μήνες. 34,1% παρουσίαζαν μακροαγγειακές 
επιπλοκές κατά την ένταξη τους στη μελέτη και 36,3% μικροαγγειακές επιπλοκές. Σε 
ινσουλινοθεραπεία ήταν το 34,3% των ασθενών. Αρνητική συσχέτιση με το ερωτηματο-
λόγιο EQ-5D είχαν η παρουσία καρδιαγγειακής νόσου (p=0,036), η ινσουλινοθεραπεία 
(p=0,041) και η παρουσία μικροαγγειακών επιπλοκών (p=0,044) και θετική επίδραση 
η χρήση GLP-1 (p=0,046). Συσχέτιση με το ερωτηματολόγιο HFS παρουσίασε η 
ινσουλινοθεραπεία (p=0,016), η παρουσία νεφροπάθειας (p=0,044), η διάρκεια του 
διαβήτη (p=0,045) και η παρουσία καρδιαγγειακών επιπλοκών (p=0,039). Συσχέτιση 
με το ερωτηματολόγιο Beck παρουσίαζε η ηλικία (p=0,040), η διάρκεια του διαβήτη 
(p=0,044), το φύλο (p=0,046, για τις γυναίκες), η ινσουλινοθεραπεία (p=0,028), οι 
μικροαγγειακές επιπλοκές (p=0,030) και η παρουσία μακροαγγειακών επιπλοκών 
(p=0,022), ενώ το PAID συσχετίστηκε με τη διάρκεια του διαβήτη (p=0,033), τις μα-
κροαγγειακές επιπλοκές (p=0,044), την ινσουλινοθεραπεία (p=0,0.036) και την ηλικία 
(p=0,040).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι μακροαγγειακές επιπλοκές, η ινσουλινοθεραπεία, η διάρκεια 
του διαβήτη και η ηλικία αποτελούν παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ποιότητα 
ζωής των ατόμων με διαβήτη όπως εκφράζεται μέσα από σχετικές κλίμακες εκτίμησης.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΤΥΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 10ΕΤΗ ΕΠΙΠΤΩ-
ΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΤΤΙΚΗ (2002-
2012)

Ευαγγελία Δαμίγου1, Ματίνα Κούβαρη1, Χριστίνα Βάσσου1, 
Εκάβη Γεωργουσοπούλου1, Χριστίνα Χρυσοχόου2, Ι. Σκούμας2, Χ. Πίτσαβος2, 
Δ. Παναγιωτάκος1

1Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής, Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής, Χα-
ροκόπειο Πανεπιστήμιο, 2Α Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι συστάσεις για την πρόληψη του σακχαρώδους διαβήτη και των 
επιπτώσεών του στην καρδιαγγειακή υγεία προτείνουν τη μείωση της κατανάλωσης 
αλατιού και κορεσμένου λίπους. Αναφορικά με την κατανάλωση τυριών, αν και έχει 
παρατηρηθεί μία συσχέτιση σχήματος παρόμοιο με «U» ανάμεσα στη συνολική κατα-
νάλωση τυριών και την εμφάνιση διαβήτη και καρδιαγγειακών νοσημάτων, τα σκληρά 
τυριά είναι τρόφιμα πλούσια τόσο σε κορεσμένο λίπος όσο και σε αλάτι.
ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην κατανάλωση τυριών ανά είδος και 
την 10ετή επίπτωση σακχαρώδους διαβήτη, υπέρτασης και υπερχοληστερολαιμίας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Χρησιμοποιήθηκε το δείγμα της μελέτης ΑΤΤΙΚΗ που 
συμμετείχε στον 10ετή επανέλεγχο (ν=2,020). Η επίπτωση σακχαρώδους διαβήτη, 
υπέρτασης και υπερχοληστερολαιμίας προσδιορίστηκε με τα κριτήρια WHO-ICD-10. 
Η κατανάλωση τυριών (συνολικά και ανά είδος: σκληρά, μαλακά, φρέσκα τυριά) 
προσδιορίστηκε μέσω ημιποσοτικού και έγκυρου Ερωτηματολόγιου Συχνότητας Κα-
τανάλωσης Τροφίμων. Πραγματοποιήθηκε πολλαπλή λογαριθμιστική παλινδρόμηση 
με προσαρμογή για γνωστούς συγχυτικούς παράγοντες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Παρατηρήθηκε ότι το 12,9% του δείγματος κατανάλωνε σκληρά 
τυριά τουλάχιστον καθημερινά. Από όλα τα τυριά, μετά την προσαρμογή για συγχυτι-
κούς παράγοντες, φάνηκε ότι η καθημερινή κατανάλωση σκληρών τυριών, σε σύγκριση 
με τη μη κατανάλωση, αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη στην 
10ετία κατά περίπου 50% (ΣΛ 1,53, 95%ΔΕ 1,01, 2,31, p= 0,043), αλλά όχι την 10ετή 
επίπτωση υπέρτασης (ΣΛ 1,17, 95%ΔΕ 0,84, 1,63, p=0,361) ή υπερχοληστερολαιμίας 
(ΣΛ 0,74, 95%ΔΕ 0,55, 1,00, p=0,050)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συνεπώς, για την καλύτερη πρόληψη του σακχαρώδους διαβήτη, 
θα πρέπει να δίνεται περισσότερη έμφαση στις συστάσεις για τον περιορισμό του 
αλατιού και του κορεσμένου λίπος, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μείωση της κατανάλωσης 
σκληρών τυριών.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ 
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΥΓΙΕΙΣ - ΜΑΡΤΥΡΕΣ (ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

Θεοφανή Καραουλάνη1,3, Χ. Καπάταης2, Ευφροσύνη Ματσούκα3, Ε. Λάσκος3, 
Τ. Πίτσια3, Αντωνία Κουντούρη2, Ν. Παντελίδης3, Γεωργία Δριτσάκη2, 
Αρετή Υφαντή2, Κ. Γιαγκίνης1, Α. Κουτελιδάκης1, Α. Καπάταης2

1Εργαστήριο Διατροφής και Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Δια-
τροφής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μύρινα, Λήμνος, 2Α΄ Παθολογική Κλινική, Α΄ Ηπατο-
λογικό Ιατρείο, Βιοχημικό Τμήμα, ΓΝΝΠ «Άγιος Παντελεήμων», ΓΝΔΑ. «Αγία Βαρβά-
ρα», 3Εργαστήριο Βιοπαθολογίας-Βιοχημικού,Γενικό Νοσοκομείο ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο, 
4Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας,ΓΝΝΠ «Άγιος Παντελεήμων»- ΓΝΔΑ «Αγία Βαρβάρα»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Το μεταβολικό σύνδρομο οφείλεται κυρίως σε παράγοντες 
κινδύνου που συνδέονται με τον τρόπο ζωής και διατροφής. Λειτουργικά είναι τα τρό-
φιµα που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχουν κάποιο συγκεκριμένο όφελος για 
την υγεία, πέρα από τα θρεπτικά συστατικά που ούτως ή άλλως περιέχουν. Σκοπός 
της μελέτης είναι η διερεύνηση συχνότητας κατανάλωσης Λειτουργικών και Δυτικού 
τύπου Τροφίμων σε ασθενείς με Μεταβολικό Σύνδρομο και υγιείς
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη έλαβαν μέρος 30 ασθενείς με ΜΣ και 30 υγι-
είς-μάρτυρες. Κριτήρια εισόδου για τους ασθενείς με Μεταβολικό Σύνδρομο ήταν να 
πληρούν και τα πέντε κριτήρια (WC ≥102 cm άνδρες / ≥88 cm γυναίκες, TG ≥150 
mg/dL, HDL <50 mg/dL, ΣΑΠ ≥30 mm και/ή ΔΑΠ ≥85 mm Hg, Glu ≥100 mg/dL). 
Έγινε καταγραφή των διατροφικών επιλογών ασθενών με Μεταβολικό Σύνδρομο και 
υγειών-μαρτύρων από 01-07-2021 μέχρι και 10-12-2021, στα εξωτερικά ιατρεία του 
Ηπατολογικού-Παθολογικού Ιατρείου του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Η 
Αγία Βαρβάρα».
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ασθενείς διαγνωσμένοι με Μ.Σ. κατανάλωναν κόκκινο κρέας σε 
ποσοστό 56,7%, 1-2 φορές/εβδομάδα και 26,7%, 3-4 φορές/εβδομάδα. Τα ποσοστά 
των υγειών στο κόκκινο κρέας ήταν 64%, 1-2 φορές/εβδομάδα αλλά μικρότερο ποσο-
στό, 16,9%, 3-4 φορές/εβδομάδα. Τα αλλαντικά και τα ζυμαρικά συμπεριλαμβάνονταν 
τη διατροφή των ασθενών κατά 33,3% και 70%, 1-2 φορές/εβδομάδα, αντίστοιχα. Τα 
αλλαντικά και τα ζυμαρικά συμπεριλαμβάνονταν στη διατροφή των μαρτύρων, ήταν 
μεσοσταθμικά κατά 3% λιγότερο, 26,7% και 66,7%, 1-2 φορές/εβδομάδα, αντίστοιχα. 
Η συχνότητα κατανάλωσης Λειτουργικών Τροφίμων σε υγιείς και ασθενείς με ΜΣ 
παρατίθενται στους Πίνακες 1 και 2 αντίστοιχα.
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ORAL)ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTER) P116 (συνέχεια)

Πίνακας 1. ΥΓΙΕΙΣ- Συχνότητας κατανάλωσης Λειτουργικών Τροφίμων

Πίνακας 2. Μ.Σ.- Συχνότητας Κατανάλωσης Λειτουργικών Τροφίμων

Από τη συχνότητα κατανάλωσης λειτουργικών τροφίμων καθίσταται σαφής η μεγαλύ-
τερη κατανάλωση των λειτουργικών τροφίμων από την ομάδα των υγειών μαρτύρων, 
με εξαίρεση το ρόδι που η κατανάλωση καταγράφεται σχεδόν η ίδια.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα δεδομένα της μελέτη μας αναδεικνύουν τον υγιεινό τρόπο 
διατροφής και την ενδεχόμενη ευεργετική του δράση στον γενικό πληθυσμό. Υπάρχει 
βέβαια ανάγκη για περαιτέρω μελέτες.
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ORAL)ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTER) P117

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ 
(ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΜΑΡΤΥΡΩΝ)

Θεοφανή Καραουλάνη1,3, Χ. Καπάταης2, Ευφροσύνη Ματσούκα3, Ε. Λάσκος3, 
Τ. Πίτσια3, Αντωνία Κουντούρη2, Ν. Παντελίδης3, Γεωργία Δριτσάκη2, 
Αρετή Υφαντή2, Κ. Γιαγκίνης1, Α. Κουτελιδάκης1, Α. Καπάταης2

1Εργαστήριο Διατροφής και Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Δια-
τροφής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μύρινα, Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, 81400, Λήμνος, 2Α΄ 
Παθολογική Κλινική- Α΄ Ηπατολογικό Ιατρείο, Βιοχημικό Τμήμα, ΓΝΝΠ «Άγιος Παντε-
λεήμων»-ΓΝΔΑ «Αγία Βαρβάρα», 3Εργαστήριο Βιοπαθολογίας-Βιοχημικού,Γενικό Νο-
σοκομείο-ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο, 4Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας,ΓΝΝΠ «Άγιος Παντελε-
ήμων»- ΓΝΔΑ «Αγία Βαρβάρα»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Το μεταβολικό σύνδρομο (ΜΣ) αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης 
καρδιαγγειακής νόσου (πρώτης αιτίας θανάτου παγκοσμίως) και διαβήτη. Η διεθνής 
βιβλιογραφία θεωρεί ότι οφείλεται κυρίως σε παράγοντες κινδύνου που συνδέονται 
με τη διατροφή. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της πιθανής συσχέτισης της 
διατροφής με ηπατικούς παραμέτρους και καρδιαγγειακούς βιοδείκτες σε ασθενείς 
με μεταβολικό σύνδρομο.
YΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συμμετείχαν 30 ασθενείς με MΣ και 30 υγιείς-μάρτυρες από 
01-07-2021 μέχρι και 10-12-2021. Διερευνήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες (συμβατικά 
και λειτουργικά τρόφιμα) και η πιθανή επίδραση της διατροφής σε εργαστηριακούς 
δείκτες (SGOT, SGPT, BNP, U, CR).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ασθενείς διαγνωσμένοι με Μ.Σ. κατανάλωναν κόκκινο κρέας 
σε ποσοστό 56,7%, 1-2 φορές/εβδομάδα, ενώ οι υγιείς 64%, και 26,7%, 3-4 φορές/
εβδομάδα, υγιείς μικρότερο ποσοστό, 16,9%. Τα αλλαντικά και τα ζυμαρικά συμπε-
ριλαμβάνονταν τη διατροφή των ασθενών κατά 33,3% και 70%, 1-2 φορές την εβδο-
μάδα, αντίστοιχα, ενώ στους υγιείς ήταν μεσοσταθμικά κατά 3% λιγότερο, δηλαδή, 
26,7% και 66,7% αντίστοιχα. Παρακάτω παρατίθενται οι Πίνακες 1 & 2 κατανάλωσης 
Λειτουργικών Τροφίμων και Γραφήματα 1-5 εργαστηριακών βιοδεικτών.
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ORAL)ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTER) P117 (συνέχεια)

Πίνακας 1. M.Σ.- Συχνότητας Κατανάλωσης Λειτουργικών Τροφίμων

Πίνακας 2. ΥΓΙΕΙΣ- Συχνότητας κατανάλωσης Λειτουργικών Τροφίμων

Από τη συχνότητα κατανάλωσης λειτουργικών τροφίμων καθίσταται σαφής η μεγαλύ-
τερη κατανάλωση των λειτουργικών τροφίμων από την ομάδα των υγειών μαρτύρων, 
με εξαίρεση το ρόδι που η κατανάλωση καταγράφεται σχεδόν η ίδια.
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ORAL)ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTER) P117 (συνέχεια)

Γράφημα 1. Μ.Σ.-SGPT: 56,7%: 56-76 ΙU/L, <56 ΙU/L: 23,3% και >76 ΙU/L: 20%

Γράφημα 2. Μ.Σ.-SGOT: 40-60 IU/L: 33,3% των ασθενών, <40 IU/L: 53,3% και >60 IU/L: 13,3%

Γράφημα 3. Μ.Σ.-PRO-BNP: 30% είχε τιμή >300 pg/mL (παθολογική).
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ORAL)ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTER) P117 (συνέχεια)

Γράφημα 4. Μ.Σ.-ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ:  1,3-2,0 mg/dL:36,7%, <1,3 mg/dL: 53,3% και >2,0 mg/dL: 10%

Γράφημα 5. Μ.Σ.-ΟΥΡΙΑ: <50 mg/dL: 36,7%, 50-70 mg/dL: 43,3%, >70 mg/dL: 20%

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα δεδομένα της μελέτη μας αναδεικνύουν την ενδεχόμενη ευ-
εργετική δράση των λειτουργικών τροφίμων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη αιτία 
θανάτου παγκοσμίως είναι η καρδιαγγειακή νόσος, καινοτομία της έρευνας είναι ότι 
μελετήθηκε η επίδραση της διατροφής σε βιοδείκτες σε ασθενείς με Μ.Σ.
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ORAL)ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTER) P118

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΣΕ ΑΣ-
ΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ (ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 
- ΜΑΡΤΥΡΩΝ)

Θεοφανή Καραουλάνη1,3, Χ. Καπάταης2, Ευφροσύνη Ματσούκα3, Ε. Λάσκος3, 
Τ. Πίτσια3, Αντωνία Κουντούρη2, Ν. Παντελίδης3, Γεωργία Δριτσάκη2, 
Αρετή Υφαντή2, Κ. Γιαγκίνης1, Α. Καπάταης2, Α. Κουτελιδάκης1

1Εργαστήριο Διατροφής και Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Δια-
τροφής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μύρινα, Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, 81400, Λήμνος, 2Α΄ 
Παθολογική Κλινική, Α΄ Ηπατολογικό Ιατρείο, Βιοχημικό Τμήμα, ΓΝΝΠ «Άγιος Παντε-
λεήμων», ΓΝΔΑ «Αγία Βαρβάρα», 3Εργαστήριο Βιοπαθολογίας-Βιοχημικού,Γενικό 
Νοσοκομείο ΨΝΑ «Δρομοκαΐτειο», 4Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας,ΓΝΝΠ «Αγιος Πα-
ντελεήμων», ΓΝΔΑ «Αγία Βαρβάρα»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Το μεταβολικό σύνδρομο οφείλεται κυρίως σε παράγοντες 
κινδύνου που συνδέονται με τη διατροφή. Σκοπός της μελέτης είναι διερεύνηση της 
πιθανής επίδρασης της διατροφής σε ηπατικούς και καρδιαγγειακούς βιοδείκτες σε 
ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο.
YΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συμμετείχαν 30 ασθενείς που πάσχουν από Μεταβολικό Σύν-
δρομο (άνδρες 73,3%/ γυναίκες 26,7%) και 30 υγιείς-μάρτυρες. Κριτήρια εισόδου για τους 
ασθενείς ήταν να πληρούν και τα πέντε κριτήρια (περιφέρεια μέσης ≥102 cm (άνδρες) και 
≥88 cm (γυναίκες), τριγλυκερίδια ≥150 mg/dL, HDL <50 mg/dL, ΣΑΠ ≥130 mm Hg και/ή 
ΔΑΠ ≥ 85 mm Hg, σάκχαρο νηστείας ≥100 mg/dL). Η συλλογή των δεδομένων πραγμα-
τοποιήθηκε μεταξύ 01-07-2021 και 10-12-2021 στο Ηπατολογικό-Παθολογικό Ιατρείο του 
Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα». Πραγματοποιήθηκε στατιστική 
ανάλυση για την πιθανή επίδραση της διατροφής σε ηπατικούς και καρδιαγγειακούς βιο-
δείκτες (SGOT, SGPT, BNP, U, CR) σε ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο.

Ανδρες 73,3%/ Γυναίκες 26,7%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Tο μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών 40% ήταν ηλικίας 36-46 
ετών (n=12) ενώ το μικρότερο ποσοστό (6,7%, n=2) ήταν ηλικίας 58-68 ετών.
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Στη στατιστική ανάλυση που διενεργήθηκε διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:
• Όσον αφορά το φύλο (άνδρες) βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις με 

αυξημένη κατανάλωση λαχανικών (p=0,036) και ξηρών καρπών (p=0,034).
• SGOT: Στατιστικά σημαντική συσχέτιση όσον αφορά την κατανάλωση ζυμαρικών 

(p=0,028) και καφέ (p=0,002) με βελτίωση τιμών του ηπατικού ένζυμου. Επίσης 
στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την κατανάλωση αλλαντικών (p=0,026) και την 
αύξηση της τιμής του ηπατικού ενζύμου.

• SGPT (βελτίωση τιμών): Στατιστικά σημαντική συσχέτιση όσον αφορά την κατα-
νάλωση λαχανικών (p=0,047).

• Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ BNP <300 pg/mL και κατα-
νάλωσης ξηρών καρπών (p=0,048).

• Ουρία (βελτίωση τιμών): Στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την κατανάλωση 
φρούτων (p=0,044).

• Cr: Ισχυρή συσχέτιση με την κατανάλωση ξηρών καρπών (p=0,070) και φρούτων 
(p=0,139).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Καινοτομία της έρευνας σε σχέση με την επιστημονική κοινό-
τητα ήταν η συνεισφορά όσον αφορά την επίδραση της διατροφής σε ηπατικούς και 
καρδιαγγειακούς βιοδείκτες σε ασθενείς με ΜΣ, τομέας όπου η ύπαρξη ερευνών στη 
βιβλιογραφία είναι ελλιπής.
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ORAL)ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTER) P119

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 
ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΛΙΡΑΓΛΟΥΤΙΔΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗ-
ΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Άρτεμις Κυριακίδου1, Θ. Κουφάκης1, Αγγελική Κυριάζου1, Γ. Βασιλόπουλος2, 
Μαρία Γραμματίκη1, Ξανθίππη Τσεκμεκίδου1, Ι. Αβραμίδης3, Σ. Μπαλταγιάννης4, 
Δ. Γουλής5, Π. Ζεμπεκάκης1, Καλλιόπη Κώτσα1

1Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού - Διαβητολογικό Κέντρο, Α΄ Παθολογική 
Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 2Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττά-
ρου και Ανάπτυξης, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 3Διαβητολογικό Κέντρο, 
Νοσοκομείο Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη, 4Διαβητολογικό Ιατρείο, Γενικό Νοσοκομείο 
Καστοριάς, 5Μονάδα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, Α΄ Μαιευτική - Γυναικολογική 
Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΣΚΟΠΟΣ: Να διερευνήσουμε συσχέτιση του πολυμορφισμού rs7202877 
(T>G) στο γονίδιο CTRB1/2 καθώς και κλινικών δεικτών με την ανταπόκριση στη 
θεραπεία με λιραγλουτίδη - αναφορικά τόσο με τη γλυκαιμική ρύθμιση όσο και με 
τη μείωση του σωματικού βάρους (ΣΒ) - σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Εξετάσαμε αναδρομικά τα αρχεία 116 ασθενών οι οποίοι ήταν 
σε θεραπεία με λιραγλουτίδη για τουλάχιστον 6 μήνες και για της οποίους υπήρχαν 
διαθέσιμα δεδομένα για τη φορία του πολυμορφισμού. Ως καλή γλυκαιμική ανταπό-
κριση στη θεραπεία ορίστηκε: 1. Επίτευξη ή διατήρηση HbA1c <7% ή 2. Μείωση της 
HbA1c >1%. Καλή ανταπόκριση σε ότι αφορά τη μείωση του ΣΒ ορίστηκε η απώλεια 
>3% αυτού. Τα δεδομένα αξιολογήθηκαν πριν την έναρξη της αγωγής με λιραγλουτίδη 
και της 3 και 6 μήνες από την έναρξη της θεραπείας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η συχνότητα του ελάσσονος αλληλόμορφου βρέθηκε 16%. 81 
(70%) και 77 (66%) ασθενείς ταξινομήθηκαν ως καλοί απαντητές σε ό,τι αφορά τη 
γλυκαιμία και το ΣΒ, αντίστοιχα. Παρατηρήθηκε μια μη σημαντική τάση για καλύτερη 
ανταπόκριση στη λιραγλουτίδη των φορέων του πολυμορφισμού σε ότι αφορά τη 
γλυκαιμία (OR: 1,25, 95% CI: 0,4, 3,8, P=0,69) και το ΣΒ (OR: 1,12, 95% CI: 0,4, 3,2, 
P=0,84). Υψηλότερη HbA1c (OR: 1,45, 95% CI: 1,05, 2,1, P=0,048) και χαμηλότερο ΣΒ 
(OR: 0,97, 95% CI: 0,94, 0,99, P=0,011) κατά την έναρξη της θεραπείας συσχετίστη-
καν με καλύτερη γλυκαιμική ανταπόκριση στη λιραγλουτίδη. Αντίθετα, το υψηλότερο 
ΣΒ σχετίστηκε με χειρότερη ανταπόκριση στην απώλεια βάρους (OR: 0,97, 95% CI: 
0,95, 0,99, P=0,027).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα ευρήματα της δεν υποστηρίζουν σημαντικό ρόλο του πολυ-
μορφισμού CTRB1/2 rs7202877 στην ανταπόκριση στην αγωγή με λιραγλουτίδη. 
Ωστόσο, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των ασθενών κατά την έναρξη της θεραπείας 
μπορούν να αποτελέσουν προβλεπτικούς δείκτες για τη μελλοντική ανταπόκριση σε 
ό,τι αφορά τη μείωση της γλυκαιμίας και την απώλεια ΣΒ.
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