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ΣΕΝΑΡΙΟ 51

Μία παχύσαρκη γυναίκα ηλικίας 30 ετών προσέρχεται στο ιατρείο σας με κύρια ενο-
χλήματα τις επαναλαμβανόμενες μυκητιασικές λοιμώξεις και την αυξημένη δίψα. 
Επίσης έχει παρατηρήσει συχνουρία, αλλά πιστεύει ότι αυτό σχετίζεται με τη μυκητί-
αση. Τα τελευταία χρόνια, έχει πάρει περισσότερα από 18 κιλά, παρά το γεγονός ότι 
έχει δοκιμάσει πολλές δίαιτες, με πιο πρόσφατη μία δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας 
σε υδατάνθρακες και υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά. Το μοναδικό σχετικό ιστο-
ρικό της ασθενούς είναι ότι της είχαν πει να «προσέχει τη διατροφή της» κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης, λόγω της υπερβολικής πρόσληψης βάρους. Το μωρό της 
έπρεπε να γεννηθεί στις 38 εβδομάδες με καισαρική τομή, επειδή ζύγιζε περισσότερο 
από 4500 γραμμάρια. Το οικογενειακό της ιστορικό είναι άγνωστο, καθώς υιοθετή-
θηκε. Κατά την κλινική εξέταση, η αρτηριακή πίεση είναι 145/92mmHg, οι σφύξεις 
της είναι 72 παλμοί/λεπτό, και η αναπνευστική συχνότητα είναι 16 αναπνοές/λεπτό. 
Το ύψος της είναι  165 εκ. και το βάρος της είναι 101 κιλά (δείκτης μάζας σώματος 
[ΔΜΣ] = 37,1). Από την κλινική εξέταση διαπιστώνεται σκουρόχρωμο δέρμα που 
φαίνεται να έχει παχυνθεί στο πίσω μέρος του αυχένα της και υγρό, κοκκινωπό δέρ-
μα κάτω από τους μαστούς της. Η πυελική εξέταση αποκαλύπτει μια παχιά, λευκή, 
κολπική έκκριση. Ένα υγρό παρασκεύασμα από την κολπική έκκριση αποκαλύπτει 
διακλαδώσεις υφών, ευρήματα συμβατά με το είδος Candida. Η ανάλυση ούρων είναι 
αρνητική για εστεράση λευκοκυττάρων, νιτρώδη, πρωτεΐνη και γλυκόζη.

 f  Ποια είναι η πιθανότερη πρώτη διάγνωση για αυτή την ασθενή;
 f Ποια κλινικά ευρήματα υποδηλώνουν τη διάγνωση και έχουν επιπλοκές στη 
διαχείριση;

 f Ποιες διαγνωστικές εξετάσεις πρέπει να ζητήσετε αυτή τη στιγμή;
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 51ου ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ:

Σακχαρώδης Διαβήτης  

Σύνοψη: Μία παχύσαρκη γυναίκα 30 ετών παρουσιάζει μία υποτροπιάζουσα μυκητί-
αση, πολυδιψία και πολυουρία. Έχει πάρει πάνω από 18 κιλά, παρά τις προσπάθειες 
να χάσει βάρος και της είπαν να «προσέχει τη διατροφή της» κατά τη διάρκεια μιας 
πρόσφατης εγκυμοσύνης. Κατά την εξέταση, έχει ΔΜΣ 37,1, μελανίζουσα ακάνθω-
ση, κολπίτιδα από Candida και μια αρνητική γενική ούρων.

 ρ Πιο πιθανή διάγνωση: Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2.

 ρ Σημαντικά κλινικά ευρήματα: Παχυσαρκία, μελανίζουσα ακάνθωση, αρτη-
ριακή πίεση αυξημένη σε διαβήτη (σύμφωνα με τις συστάσεις  JNC 8  στόχος 
αρτηριακής πίεσης στο διαβητικό ασθενή είναι <140/90mmHg), κολπίτιδα από 
Candida και πιθανή λοίμωξη του δέρματος από Candida κάτω από τους μα-
στούς της.

 ρ Διαγνωστικές εξετάσεις: Μέτρηση γλυκόζης στον ορό νηστείας ή επίπεδο 
γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c). Οι εξετάσεις παρακολούθησης θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν ένα ολοκληρωμένο μεταβολικό προφίλ, συμπεριλαμ-
βανομένων των ηλεκτρολυτών, άζωτο ουρίας αίματος (BUN) και κρεατινίνη,  
λιπιδαιμικό προφίλ νηστείας, αναλογία μικροαλβουμίνης/ κρεατινίνης ούρων. 

ΑΝΑΛΥΣΗ

Στόχοι εκμάθησης
1. Να γνωρίζετε τα διαγνωστικά κριτήρια για το σακχαρώδη διαβήτη, συμπεριλαμ-

βανομένων των κλασικών ενδείξεων και συμπτωμάτων, των κλινικών ευρημάτων 
και των διαγνωστικών εξετάσεων.

2. Να γνωρίζετε  τις παθοφυσιολογικές και επιδημιολογικές διαφορές μεταξύ σακ-
χαρώδους διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2.

3. Να μάθετε τις θεραπευτικές επιλογές  για τους διαβητικούς ασθενείς.

4. Να γνωρίζετε τις οξείες επείγουσες καταστάσεις που μπορεί να εμφανιστούν σε 
διαβητικούς ασθενείς και τον τρόπο διαχείρισής τους.

Θεωρητικό Πλαίσιο
Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι ένα από τα πιο κοινά ιατρικά προβλήματα που αντι-
μετωπίζετε στην ιατρική πρακτική και ήταν η έβδομη κύρια αιτία θανάτου στις Ηνω-
μένες Πολιτείες το 2011. Το 2012, στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτιμάται ότι ο αριθμός 
των διαβητικών ασθενών ήταν 29,1 εκατομμύρια και αυτό ο αριθμός είναι σε αύξη-
ση τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και παγκοσμίως. Εκτιμάται ότι από τα 29,1 
εκατομμύρια άτομα, 21 εκατομμύρια διαγνώστηκαν και 8,1 εκατομμύρια παρέμειναν 
αδιάγνωστα. Ο διαβήτης επηρεάζει όλες τις εθνικότητες, αλλά επηρεάζει με δυσα-
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νάλογο τρόπο τους Αφροαμερικανούς, τους Αμερικανούς και τους Ισπανόφωνους. 
Η παγκόσμια επιδημία της παχυσαρκίας έχει οδηγήσει σε μια δραματική αύξηση του 
αριθμού των διαβητικών τύπου 2 που παρουσιάζουν ασθένεια στην εφηβεία και στα 
είκοσι. Ενώ ορισμένοι διαβητικοί εμφανίζουν τα κλασικά συμπτώματα της πολυου-
ρίας, πολυδιψίας, πολυφαγίας και της απώλειας βάρους, πολλοί ασθενείς διαγιγνώ-
σκονται, όταν είναι ασυμπτωματικοί. 

Οι επιπλοκές του διαβήτη είναι μυριάδες. Οι διαβητικοί είναι 6 έως 10 φορές πιο 
πιθανό να νοσηλευτούν για καρδιαγγειακές παθήσεις και έχουν 15 φορές περισσότε-
ρες πιθανότητες να νοσηλευτούν για περιφερική αγγειακή νόσο. Είναι η κύρια αιτία 
τύφλωσης σε ενήλικες παραγωγικής ηλικίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι περισσότε-
ρες από τις οποίες μπορούν να προληφθούν. Είναι επίσης η κύρια αιτία νεφρικής νό-
σου τελικού σταδίου που απαιτεί αιμοκάθαρση και μη τραυματικών ακρωτηριασμών. 
Η American Diabetes Association (ADA) εκτιμά το ετήσιο κόστος του διαβήτη στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων ιατρικών δαπανών και της 
απώλειας παραγωγικότητας, στα $245 δισεκατομμύρια ετησίως. 

Άλλες συχνές επιπλοκές του διαβήτη περιλαμβάνουν τη νευροπαθητική, τη γα-
στρεντερική και την ανοσολογική νόσο. Η περιφερική νευροπάθεια, που οδηγεί σε 
μειωμένη αίσθηση ή πόνο, μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη τραυματισμών, εξελ-
κώσεων, μολύνσεων ή ακρωτηριασμών των άκρων. Η γαστροπάρεση μπορεί να είναι 
ένα χρόνιο πρόβλημα που προκαλεί ναυτία και έμετο και εμποδίζει την ικανότητα 
του ασθενούς να διατηρήσει τη θρέψη του επαρκώς. Οι κακώς ελεγχόμενοι διαβη-
τικοί υποφέρουν από σχετική ανοσοκαταστολή που τους καθιστά πιο επιρρεπείς σε 
ευκαιριακές λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένων βακτηριακών και μυκητιασικών λοιμ-
ώξεων του δέρματος και του ουρογεννητικού συστήματος. 

Η μειωμένη ανοχή στη γλυκόζη ή τα αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στον ορό μπορεί 
να είναι παρόντα εδώ και χρόνια, πριν από την επίσημη διάγνωση του σακχαρώδους 
διαβήτη τύπου 2. Στο εν λόγω σενάριο, το ιστορικό υπερβολικής αύξησης βάρους 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης με εμβρυϊκή μακροσωμία και οι συμβουλές για 
την «παρακολούθηση της διατροφής της» θα πρέπει να παρακινήσουν τον κλινικό 
γιατρό για να υποψιαστεί το ιστορικό διαβήτη κύησης. Οι γυναίκες που έχουν διαβή-
τη κύησης έχουν τριπλάσιο κίνδυνο να αναπτύξουν διαβήτη αργότερα στη ζωή τους.  

Τα συμπτώματα της πολυδιψίας και της πολυουρίας θα πρέπει να οδηγήσουν 
τον κλινικό γιατρό σε αυξημένη υποψία για πιθανότητα διαβήτη. Τα υψηλά επίπεδα 
γλυκόζης στο αίμα λειτουργούν ως οσμωτικό διουρητικό, με αποτέλεσμα τη συχνου-
ρία. Οι ασθενείς με διαβήτη μπορούν επίσης να παρουσιάσουν πολυφαγία, καθώς 
η ανεπάρκεια ινσουλίνης εμποδίζει το σωστό μεταβολισμό της προσλαμβανόμενης 
τροφής, με αποτέλεσμα τη συνεχή κατάσταση πείνας για την οποία θα τρώνε συχνά, 
αλλά δεν θα αισθάνονται κορεσμό.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Τα διαγνωστικά κριτήρια του Αμερικανικού Κολεγίου Ενδοκρινολογίας για τον δια-
βήτη είναι οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

1. Γλυκόζη πλάσματος νηστείας μεγαλύτερη ή ίση από 126mg/dL (μη θερμιδική 
πρόσληψη για τουλάχιστον 8 ώρες)
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2. Γλυκόζη πλάσματος μεγαλύτερη ή ίση από 200mg/dL 2 ώρες μετά από φόρτιση 
με 75g γλυκόζης (δηλαδή δοκιμή ανοχής γλυκόζης)

3. Τυχαία γλυκόζη πλάσματος μεγαλύτερη ή ίση από 200mg/dL και συμπτώματα 
(π.χ. πολυδιψία, πολυουρία)

4. Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1C) μεγαλύτερη ή ίση από 6,5%

Η HbA1C χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των μέσων επιπέδων γλυκόζης τους 
τελευταίους 3 μήνες σε αυτούς που διαγιγνώσκονται με διαβήτη για την κατάλληλη 
παρακολούθηση και τον καθορισμό των στόχων. Μια τιμή HbA1C μικρότερη από 
6% θεωρείται φυσιολογική τιμή, ενώ οι τιμές μεταξύ 6% και 6,5% θεωρούνται ως 
«προ-διαβήτης». Σε ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθειες (π.χ. δρεπανοκυτταρική αναι-
μία), πρόσφατη απώλεια αίματος ή πρόσφατη δραστική αλλαγή της διατροφής (π.χ. 
δίαιτα χωρίς ή με εξαιρετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες), θα πρέπει να 
ληφθούν τα επίπεδα φρουκτοζαμίνης στον ορό και να αξιολογηθούν τα μέσα επίπε-
δα γλυκόζης 2- έως 3- εβδομάδων.

Η μέτρηση των επιπέδων του C-πεπτιδίου και της ινσουλίνης μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για τη διάκριση του τύπου 2 από τον διαβήτη τύπου 1 όταν το ιστορικό, η 
κλινική εξέταση και άλλες εξετάσεις, όπως οι κετόνες ορού και η ωσμωτικότητα, δεν 
επαρκούν. Άλλες εξετάσεις που συνιστώνται από την ADA είναι τα λιπίδια νηστείας 
(κατά τη στιγμή της διάγνωσης και τουλάχιστον ετησίως στη συνέχεια) η κρεατινίνη 
ορού, η γενική ούρων, ο λόγος μικροαλβουμίνης/ κρεατινίνης στα ούρα (κατά τη 
στιγμή της διάγνωσης σε διαβητικούς τύπου 2 και ετησίως στη συνέχεια, παρομοίως 
στον τύπου 1 διαβήτη που πάσχει από τη νόσο εδώ και 5 χρόνια και έπειτα ετησίως), 
ετήσια οφθαλμολογική εξέταση βυθού, τακτική εξέταση των ποδιών, ηλεκτροκαρδι-
ογράφημα (ΗΚΓ) (σε ενήλικες) και σε διαβητικούς τύπου 1 έλεγχος θυρεοειδούς με 
τη θυρεοτρόπο ορμόνη (TSH). 

Η απουσία γλυκόζης στη γενική ούρων δεν αποκλείει τη διάγνωση του διαβήτη 
και δεν πρέπει να καθυστερεί τη μέτρηση της γλυκόζης στο αίμα. Η γλυκοζουρία 
εμφανίζεται όταν το επίπεδο γλυκόζης στο αίμα είναι μεγαλύτερο από τη νε-
φρική «ουδό», το οποίο συχνά υπολογίζεται σε επίπεδο ορού στα 180mg/dL, το 
επίπεδο που προσεγγίζει ένα ποσοστό γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης 8,0%. 
Τα εμφανή σημάδια της αντίστασης στην ινσουλίνη (π.χ. μελανίζουσα ακάνθωση, 
αυξημένη αρτηριακή πίεση, παχυσαρκία) κάνουν επίσης τη διάγνωση του διαβήτη 
τύπου 2 πιο πιθανή. 

Η γενική προσέγγιση για τη διαχείριση του σακχαρώδους διαβήτη στοχεύει στη 
δευτερογενή πρόληψη των μακροαγγειακών (π.χ. επιταχυνόμενη στεφανιαία νόσο, 
επιταχυνόμενη εγκεφαλική και περιφερική αγγειακή νόσο) και μικροαγγειακών (π.χ. 
αμφιβληστροειδοπάθεια, νεφροπάθεια και νευροπάθεια) επιπλοκών.
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ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:

Σακχαρώδης Διαβήτης  

ΟΡΙΣΜΟΙ

AACE/ACE:  Αμερικανική Οργάνωση Κλινικών Ενδοκρινολόγων και Αμερικανικό 
Κολλέγιο Ενδοκρινολογίας - Οργάνωση που δημοσίευσε τις τρέχουσες κατευθυντή-
ριες οδηγίες για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο περίθαλψης για τον σακχαρώδη διαβήτη.

ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 1:  Συχνά αναφέρεται ως νεανικός διαβήτης, ο ακριβής πα-
θοφυσιολογικός μηχανισμός είναι άγνωστος, αλλά πιστεύεται ότι είναι πιθανό να 
είναι μία αυτοάνοση διαταραχή. Οι τρέχουσες θεωρίες υποστηρίζουν την άποψη ότι 
είτε μια λοίμωξη είτε το περιβάλλον ή ένας γενετικός παράγοντας πυροδοτεί την 
απόκριση του σώματος να επιτεθεί λανθασμένα στα παγκρεατικά β-κύτταρα που 
παράγουν ινσουλίνη. 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι ένας γενικός όρος για αρκετές διαφορετικές παραλ-
λαγές της νόσου στα πλαίσια ενός φάσματος ευρημάτων που έχει ως αποτέλεσμα 
υψηλά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα που, εάν είναι ανεξέλεγκτα για μια χρονική πε-
ρίοδο, τελικά οδηγούν σε μικροαγγειακές και μακροαγγειακές επιπλοκές. Οι κύριες 
ταξινομήσεις του σακχαρώδους διαβήτη είναι ο διαβήτης τύπου 1 και 2 και ο διαβή-
της κύησης.

Διαβήτης τύπου 1
Ο διαβήτης τύπου 1 (ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης,  insulin-
dependent diabetes mellitus - IDDM) είναι μια χρόνια διαταραχή του μεταβολισμού 
των υδατανθράκων, των λιπών και των πρωτεϊνών, λόγω της έλλειψης ινσουλίνης, 
που προκύπτει από την αυτοάνοση καταστροφή των παγκρεατικών β-κυττάρων που 
παράγουν ινσουλίνη. Εξαιτίας της έλλειψης ινσουλίνης, η οποία απαιτείται για το 
μεταβολισμό της γλυκόζης και των υδατανθράκων, οι διαβητικοί τύπου 1 είναι επιρ-
ρεπείς στο να μεταβολίζουν τα λίπη, με αποτέλεσμα την παραγωγή κετονών. Αυτή η 
διαδικασία οδηγεί σε διαβητική κετοξέωση (ΔΚΟ), ένα σύνδρομο που χαρακτηρί-
ζεται από υπεργλυκαιμία, υψηλά επίπεδα κετόνης στον ορό και β-υδροξυβουτυρικού 
οξέος και μεταβολικής οξέωσης με αυξημένο χάσμα ανιόντων. Η ΔΚΟ εκδηλώνεται 
συχνά σε περιόδους οργανικού στρες, όπως λοίμωξη ή έμφραγμα του μυοκαρδίου ή 
όταν ο ασθενής δεν παίρνει καταλλήλως την ινσουλίνη του. Η ΔΚΟ αποτελεί επεί-
γουσα κατάσταση που απαιτεί νοσηλεία, έντονη ενδοφλέβια ενυδάτωση με φυσιο-
λογικό ορό, διόρθωση της οξέωσης και των ηλεκτρολυτικών διαταραχών, επιθετική 
διαχείριση με ινσουλίνη και αξιολόγηση της υποκείμενης αιτίας της πάθησης.
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Διαβήτης Τύπου 2
Ο διαβήτης τύπου 2 (προηγουμένως αποκαλούμενος σακχαρώδης διαβήτης ενη-
λίκων [adult-onset diabetes mellitus - AODM], αλλά ακόμη κοινώς αποκαλούμενος 
μη ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης [non-insulin-dependent diabetes 
mellitus - NIDDM]), σε αντίθεση με τους διαβητικούς τύπου 1 στους οποίους υπάρ-
χει έλλειψη ινσουλίνης, παρουσιάζει αντίσταση στην ινσουλίνη στους περιφερι-
κούς ιστούς που συχνά σχετίζεται με το σπλαχνικό λίπος και την παχυσαρκία 
και μπορεί να υπάρχει υπερινσουλιναιμία. Οι διαβητικοί τύπου 2 εμφανίζουν συχνά 
σημάδια ανθεκτικότητας στην ινσουλίνη για πολλά χρόνια πριν από τη διάγνωση 
του έκδηλου διαβήτη. Αυτός ο τύπος διαβήτη αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 90% 
των διεγνωσμένων περιστατικών, και σχεδόν όλες τις περιπτώσεις μη διαγνωσμένου 
διαβήτη στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Ο διαβήτης τύπου 2 έχει ισχυρότερη οικογενειακή προδιάθεση από τον διαβήτη 
τύπου 1, καθώς οι διαβητικοί τύπου 2 έχουν συχνά οικογενειακό ιστορικό της νό-
σου. Οι γενετικοί παράγοντες είναι πολυπαραγοντικοί και δεν έχουν ταυτοποιηθεί 
με ακρίβεια. Υπάρχει έντονη συσχέτιση με την παχυσαρκία και τις επιπλοκές της, 
συμπεριλαμβάνοντας το καρδιομεταβολικό σύνδρομο, την υπερινσουλιναιμία, την 
υπέρταση, τη δυσλιπιδαιμία, την υπεργλυκαιμία και την κεντρική παχυσαρκία.

Οι κακώς ρυθμιζόμενοι διαβητικοί τύπου 2 μπορούν να επιτύχουν εξαιρετικά 
υψηλά σάκχαρα στο αίμα, χωρίς να αναπτύξουν κέτωση και οξέωση. Αυτός ο τύπος 
διαβήτη είναι πιο επιρρεπής σε υπερ-ωσμωτικές καταστάσεις, λόγω των υψηλών επι-
πέδων σακχάρου στο αίμα. Το υπεργλυκαιμικό μη κετωσικό κώμα (ΥΜΚΚ) εμφα-
νίζεται όταν τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα είναι υπερβολικά αυξημένα, συχνά 
πλησιάζοντας τα 1000mg/dL. Αυτό μπορεί να είναι το κύριο σύμπτωμα εκδήλωσης 
ορισμένων περιπτώσεων διαβήτη τύπου 2 ή μπορεί να οφείλεται είτε σε ταυτόχρονη 
ασθένεια είτε σε αδυναμία λήψης φαρμάκων. Η ωσμωτικότητα του ορού είναι αυ-
ξημένη (> 320mOsm/kg) και ο ασθενής έχει μεγάλο έλλειμμα υγρών (μέχρι 9L). Σε 
σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να προκύψει κώμα ή θάνατος, λόγω ηλεκτρολυτικών 
διαταραχών, αφυδάτωσης και τοξικών επιδράσεων της μεταβολικής οξέωσης. Το 
ΥΜΚΚ πρέπει να αντιμετωπίζεται με νοσηλεία, επιθετική ενυδάτωση με φυσιολογι-
κό ορό και διόρθωση των ηλεκτρολυτικών διαταραχών, θεραπεία των υποκείμενων 
ασθενειών και ορθή χρήση της ινσουλίνης.

Διαβήτης Κύησης
Ο σακχαρώδης διαβήτης κύησης - ΣΔΚ (Gestational diabetes mellitus - GDM) 
εμφανίζεται περίπου στο 7% όλων των κυήσεων,  παρουσιάζεται σε περισσότερες από 
200.000 περιπτώσεις ετησίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, με επιπολασμό 1% έως 14%. 
Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, τα αυξημένα επίπεδα του ανθρώπινου πλακου-
ντιακού γαλακτογόνου, οιστρογόνων και προγεστερόνης που παράγονται από τον 
πλακούντα δρουν ως ανταγωνιστές της ινσουλίνης οδηγώντας σε αυξημένη αντοχή 
στην ινσουλίνη και δυσανεξία στους υδατάνθρακες. Οι επιπλοκές της μητέρας και 
του εμβρύου που σχετίζονται με το ΣΔΚ είναι πολυάριθμες. Οι μητρικές επιπλοκές 
περιλαμβάνουν την υπεργλυκαιμία, τη διαβητική κετοξέωση (ΔΚΟ), τον αυξημένο 
κίνδυνο λοίμωξης του ουροποιητικού συστήματος, τον αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης 
της κύησης/προεκλαμψίας και αμφιβληστροειδοπάθειας.
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Οι επιπτώσεις στο έμβρυο περιλαμβάνουν τις συγγενείς δυσπλασίες, τη μακρο-
σωμία, το σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας, την υπογλυκαιμία, την υπερχολερυ-
θριναιμία, την υπασβεστιαιμία, την πολυκυτταραιμία και το πολυϋδράμνιο. Οι γυναί-
κες με ΣΔΚ είναι πιο επιρρεπείς στην ανάπτυξη διαβήτη τύπου 2, που δεν σχετίζεται 
με την εγκυμοσύνη και θα πρέπει να εξετάζονται με τη δοκιμασία ανοχής γλυκόζης 
μετά τον τοκετό και να υποβάλλονται σε ετήσιο έλεγχο για διαβήτη. 

Οι παράγοντες κινδύνου για το ΣΔΚ περιλαμβάνουν την ηλικία μεγαλύτερη των 
25 ετών, μέλος μιας εθνικής ομάδας υψηλού κινδύνου (π.χ. ιθαγενών Αμερικανών, 
Αφρικανών Αμερικανών, Ισπανών Αμερικανών, Νότιας ή Ανατολικής Ασίας, Νησιών 
Ειρηνικού), ΔΜΣ ίσο με 25 ή μεγαλύτερο, το ιστορικό διαταραγμένης ανοχής στη 
γλυκόζη, προηγούμενο ιστορικό ΣΔΚ και ιστορικό σακχαρώδους διαβήτη σε έναν 
συγγενή πρώτου βαθμού.

Το Αμερικανικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων συστήνει την εξέταση 
όλων των γυναικών για διαβήτη κύησης μεταξύ της 24ης και της 28ης εβδομάδας 
κύησης με δοκιμασία 1 ώρας φόρτισης γλυκόζης 50g (GTT). Εάν η μέτρηση της γλυ-
κόζης στη 1 ώρα είναι μεγαλύτερη από 135 έως 140mg/dL, τότε πρέπει να διεξάγεται 
καμπύλη γλυκόζης 3 ωρών (GTT). Το 3ωρο GTT απαιτεί τη μέτρηση της γλυκόζης 
στον ορό στη νηστεία, στη 1 ώρα, στις 2 ώρες και στις 3 ώρες από την έναρξη της 
εξέτασης. Η διάγνωση του GDM γίνεται με βάση δύο ή περισσότερα μη φυσιολογικά 
αποτελέσματα, τα οποία ορίζονται ως επίπεδα γλυκόζης 95, 180, 155 και 140mg/dL, 
αντίστοιχα. Ο ΣΔΚ αντιμετωπίζεται με αυστηρή διατροφή μέσω εκπαίδευσης των 
ασθενών και παροχής συμβουλών σε θέματα διατροφής και, όταν είναι απαραίτητο, 
χορήγηση διαβητικών δισκίων από του στόματος με ή χωρίς ινσουλίνη. Η αυξημένη 
παρακολούθηση για θάνατο του εμβρύου σε έγκυες γυναίκες με ΣΔΚ είναι επιτα-
κτική, ιδιαίτερα όταν τα επίπεδα γλυκόζης νηστείας υπερβαίνουν τα 105mg/dL ή σε 
παρατασιακή κύηση.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Οι γενικοί στόχοι για τον διαβητικό ασθενή είναι να επιτευχθεί μια «ελεγχόμενη» 
κατάσταση:

1. Αυστηρός γλυκαιμικός έλεγχος με στόχο της αιμοσφαιρίνης ΗbA1c ίση ή μικρό-
τερη από 7,0%

2. Χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (LDL-C)  ίση ή μικρότερη από 
100mg/dL

3. Πίεση αίματος μικρότερη ή ίση με 140/90mmHg (κατευθυντήριες οδηγίες JNC 8)

4. Τροποποιήσεις στον τρόπο ζωής συμπεριλαμβανομένης μιας δίαιτας που αποτε-
λείται από χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και χαμηλά κορεσμένα λιπα-
ρά και συμβουλές σωματικής δραστηριότητας (τουλάχιστον 150λεπτά/εβδομάδα 
μέτριας έντασης - αερόβια σωματική δραστηριότητα [50% -70% μέγιστου καρδια-
κού ρυθμού] και προπόνηση αντιστάσεων [3 φορές/εβδομάδα])

Η θεραπεία για τον διαβήτη τύπου 1 επικεντρώνεται στη χορήγηση ινσουλί-
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νης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η συνδυασμένη θεραπεία με ινσουλίνη βραχείας 
δράσης πριν από τα γεύματα και βασικής ινσουλίνη μακράς δράσης προσδίδει τα 
μέγιστα αποτελέσματα στην ελαχιστοποίηση των επιπλοκών. Η θεραπεία με αντλία 
ινσουλίνης, η οποία παρέχει συνεχή υποδόρια έγχυση ινσουλίνης βραχείας δράσης, 
είναι επίσης μια εναλλακτική λύση για ασθενείς με ασταθή έλεγχο της γλυκόζης. 
Η διαχείριση της ινσουλίνης απαιτεί προσεκτική και συχνή αυτο-παρακολούθηση 
της γλυκόζης, συχνά με προσαρμογή της δοσολογίας ινσουλίνης με βάση τα επίπεδα 
γλυκόζης, την ποσότητα της σωματικής δραστηριότητας και την πρόσληψη θερμί-
δων/υδατανθράκων (Πίνακας 51-1). 

Οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και όσοι διατρέχουν κίνδυνο ανά-
πτυξης διαβήτη θα πρέπει να εκπαιδεύονται σχετικά με τη σημασία των διατροφών 
περιορισμένων θερμίδων και χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες και της 
άσκησης, ως βασικά συστατικά της διαχείρισης τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
αυτή η στρατηγική μπορεί να είναι το μόνο που απαιτείται για την επίτευξη κατάλ-
ληλου γλυκαιμικού ελέγχου. Ένας αρχικός στόχος που μπορεί να επιτευχθεί από πολ-
λούς ασθενείς είναι η απώλεια βάρους κατά 10%. Όταν οι αλλαγές στον τρόπο ζωής 
δεν οδηγούν από μόνες τους σε ικανοποιητικό γλυκαιμικό έλεγχο, οι παράγοντες 
από του στόματος πρέπει να θεωρούνται ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς 
με επίπεδο γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης μικρότερο από 9,0%. Για τους σοβαρά 
παχύσαρκους ασθενείς, η χειρουργική επέμβαση γαστρικής παράκαμψης, μπορεί να 
ληφθεί υπόψη, όταν οι συνήθεις θεραπείες αποτύχουν να βελτιώσουν τον γλυκαιμικό 
έλεγχο. 

Τα φάρμακα για την πρόληψη του σακχαρώδους διαβήτη δεν συνιστώνται επί 
του παρόντος, αλλά μπορούν να ληφθούν υπόψη, όταν οι αλλαγές του τρόπου ζωής 
αποδειχθούν ανεπιτυχείς. Διάφορες παρεμβάσεις είναι διαθέσιμες για τη θεραπεία 
του διαβήτη τύπου 2 (Πίνακας 51-2). Η μετφορμίνη είναι το φάρμακο επιλογής για 
να ξεκινήσει η θεραπεία, εκτός εάν υπάρχουν αντενδείξεις.

Τα διγουανίδια (π.χ. μετφορμίνη) δρουν στο ήπαρ για να μειώσουν την παραγω-
γή γλυκόζης κατά τη διάρκεια της γλυκονεογένεσης. Οι δευτερεύουσες δράσεις πε-
ριλαμβάνουν βελτιωμένη ευαισθησία στην ινσουλίνη στο ήπαρ και τους μυς και μία 
υποθετική μείωση της εντερικής απορρόφησης της γλυκόζης. Η μετφορμίνη μπορεί 
να μειώσει την HbA1c κατά 1,5% έως 2%. Η UKPDS (United Kingdom Prospective 

Πίνακας 51-1 • Προϊόντα Ινσουλίνης
Τύπος Ινσουλίνης Έναρξη δράσης Κορύφωση 

δράσης
Διάρκεια δράσης

Ταχεία δράση (lispro ή aspart ινσουλίνη) 15 λεπτά 30-90 λεπτά 3-5 ώρες
Βραχύχρονη (regular ινσουλίνη) 30-60 λεπτά 60-120 λεπτά 5-8 ώρες
Ενδιάμεση δράση (ουδέτερη 
πρωταμίνη hagedorn [ινσουλίνη [NPH])

13 ώρες 7-15 ώρες 18-24 ώρες

Μακράς δράσης (ινσουλίνη glargine, 
ινσουλίνη detemir)

1 ώρα Δεν υπάρχει 24 ώρες

Στοιχεία από το National Institutes of Health. Διατίθεται στη διεύθυνση: http://diabetes.niddk.nih.gov/dm/pubs/

medicines_ez/insert_ C.htm. Accessed May, 2009.
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Πίνακας 51-2  •  ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ
Συμβουλές για αλλα-
γές του τρόπου ζωής 
και μετφορμίνη

Παρέμβαση % μείωση 
στη HBA1c

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

Βαθμίδα 1: καλά επι-
κυρωμένη βαθμίδα
Βήμα 1: αρχική θερα-
πεία

Τρόπος ζωής: 
μείωση βάρους 
και αύξηση δρα-
στηριότητας

1,0 – 2,0 Ευρεία οφέλη Ανεπαρκής για τους 
περισσότερους εντός 
του πρώτου έτους

Μετφορμίνη 1,0 – 2,0 Βάρος ουδέτερο ΓΣ παρενέργειες, 
αντένδειξη σε νεφρική 
ανεπάρκεια

Βήμα2: πρόσθετη 
θεραπεία

Ινσουλίνη 1,5 – 3,5 Χωρίς περιορισμό 
δόσης, άμεσα αποτε-
λεσματική, βελτίωση 
λιπιδαιμικού προφίλ

Μία με τέσσερις 
ενέσεις ημερησίως, πα-
ρακολούθηση, αύξηση 
βάρους, υπογλυκαιμία, 
ακριβά ανάλογα

Σουλφονυλου-
ρίες

1,0 – 2,0 Άμεσα δραστική Αύξηση βάρους, 
υπογλυκαιμία (ιδίως 
με γλιβενκλαμίδη ή 
χλωροπροπαμίδη)

Βαθμίδα 2: λιγότερο 
καλά επικυρωμένη

ΘΖΛ 0,5 – 1,4 Βελτίωση λιπιδαι-
μικού προφίλ (πιο-
γλιταζόνη) πιθανή 
μείωση για ΟΕΜ 
(πιογλιταζόνη)

Κατακράτηση υγρών, 
ΧΚΑ, αύξηση βάρους, 
κατάγματα οστών, 
ακριβό, πιθανή αύξηση 
κινδύνου για ΟΕΜ 
(ροσιγλιταζόνη)

GLP-1 αγωνι-
στής

0,5-1,0 Απώλεια βάρους Δύο ενέσεις ημε-
ρησίως, συχνές ΓΕΣ 
διαταραχές, μη  αποδε-
δειγμένη μακροχρόνια 
ασφάλεια, ακριβό

 Αναστολέας 
γλυκοσιδάσης

0,5 – 0,8 Ουδέτερο βάρος Συχνές ΓΕΣ διαταραχές, 
ΤΦΗ, ακριβό

Γλινίδη 0,5 – 1,5 Άμεσα δραστικό Αύξηση βάρους, ΤΦΗ, 
υπογλυκαιμία, ακριβό

Πραμλιντίδη 0,5 - 1 Απώλεια βάρους Τρεις ενέσεις ημε-
ρησίως, συχνές ΓΕΣ 
διαταραχές, μη αποδε-
δειγμένη μακροχρόνια 
ασφάλεια, ακριβό

DPP-4 αναστο-
λέας

0,5 – 0,8 Ουδέτερο βάρος Μη αποδεδειγμένη μα-
κροχρόνια ασφάλεια, 
ακριβό

Συντομεύσεις: ΧΚΑ, χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια· DPP4, διπεπτιδυλ πεπτιδάση·  ΓΕΣ, γαστρεντερικές· GLP, γλυκοπε-

πτίδιο ομοιάζων την πεπτιδάση· ΟΕΜ, οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, ΤΦΗ, τρεις φορές ημερησίως· ΘΖΛ, θειαζολιδινε-

διόνη.

Στοιχεία από: Nathan DM, Buse JB, Davidon MD, et al. Medical management of hyperglycemia in type 2 diabetes: a 

consensus algorithm of initiation and adjustment of therapy. Diabetic Care. 2008;31(12):1-11.
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Diabetes Study) έδειξε σημαντική μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων, των θα-
νάτων που σχετίζονται με το διαβήτη και όλων των αιτιών θνησιμότητας σε ασθενείς 
που έλαβαν μετφορμίνη. Άλλα πλεονεκτήματα της μετφορμίνης είναι ότι δεν περι-
λαμβάνει ενδεχόμενο κίνδυνο υπογλυκαιμίας, μειώνει τα επίπεδα ινσουλίνης στον 
ορό, οδηγεί σε πιθανή μέτρια απώλεια βάρους και μείωση των τριγλυκεριδίων και της 
LDL χοληστερόλης. Η αποτελεσματικότητα, η ασφάλεια και τα βελτιωμένα αποτελέ-
σματα την καθιστούν δημοφιλή παράγοντα πρώτης γραμμής στον διαβήτη τύπου 2.

Οι πιο συχνές παρενέργειες της μετφορμίνης είναι οι γαστρεντερικές, συμπερι-
λαμβανομένης της ναυτίας και της διάρροιας. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπο-
ρεί να μειωθούν ξεκινώντας από χαμηλές δόσεις και λαμβάνοντας το φάρμακο με 
τα γεύματα. Η πιο επικίνδυνη παρενέργεια που αποδίδεται στη μετφορμίνη είναι 
η ανάπτυξη γαλακτικής οξέωσης. Αυτός ο κίνδυνος είναι δυνητικά θανατηφόρος 
και αυξάνεται λόγω νεφρικής ανεπάρκειας και χρόνιας νεφρικής νόσου, επομένως η 
χρήση μετφορμίνης αντενδείκνυται σε άτομα με κρεατινίνη ορού μεγαλύτερη ή ίση 
με 1,5mg/dL στους άνδρες και μεγαλύτερη ή ίση με 1,4mg/dL στις γυναίκες , ηπατική 
ανεπάρκεια ή συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Η μετφορμίνη πρέπει να διακοπεί 
48 ώρες πριν από οποιαδήποτε απεικόνιση που απαιτεί τη χρήση ιωδιούχου σκιαγρα-
φικού. Η μετφορμίνη ταξινομείται ως κατηγορίας Β φάρμακα κατά την εγκυμοσύνη 
και θεωρείται ότι είναι ασφαλής σε θηλάζουσες μητέρες. Είναι το δισκίο επιλογής του 
διαβήτη τύπου 2 σε παιδιά ηλικίας άνω των 10 ετών.

Οι σουλφονυλουρίες ήταν οι πρώτοι παράγοντες που διατέθηκαν για τη θερα-
πεία του διαβήτη τύπου 2. Η κύρια δράση τους είναι να λειτουργούν ως εκκριταγωγοί 
ινσουλίνης που διεγείρουν τα β-κύτταρα του παγκρέατος να εκκρίνουν ινσουλίνη. 
Τα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν μία πιθανή 2% μείωση της HBA1c, μία με δύο 
φορές την ημέρα σε δόση και σχετικά χαμηλό κόστος. Μειονεκτήματα αποτελούν η 
χαμηλή ανταπόκριση στο 20% των ασθενών, μία τάση για πρόσληψη βάρους και μία 
τάση των φαρμάκων να χάνουν την δραστικότητά τους με την πάροδο του χρόνου. 
Ως ινσουλινοεκκριταγωγά, οι σουλφονυλουρίες εμπεριέχουν το ρίσκο να προκαλέ-
σουν υπογλυκαιμία. 

Οι σουλφονυλουρίες και η ινσουλίνη θεωρούνται η καλύτερη εκτιμώμενη δεύτε-
ρης γραμμής πρόσθετη θεραπεία. Τα παρακάτω φάρμακα είναι λιγότερο καλώς εκτι-
μώμενα. Περαιτέρω έρευνες είναι απαραίτητες για να καθορίσουμε πως αυτοί οι πα-
ράγοντες παίζουν ρόλο στην ολιστική μακροχρόνια διαχείριση του διαβήτη τύπου 2.

Η κύρια δράση των θειαζολιδινεονών (ΘΖΛ) ή γλιταζόνες (π.χ. ροσιγλιταζό-
νη), είναι να ενισχύσουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη στους μύες και στον 
υποδόριο ιστό. Δευτερογενείς δράσεις αποτελούν η μείωση της ηπατικής γλυκονε-
ογέννεσης και η αύξηση της περιφερειακής χρησιμοποίησης γλυκόζης. Ανάμεσα στα 
πλεονεκτήματά τους είναι η μέτρια μείωση των τριγλυκεριδίων στον ορό και η αύ-
ξηση των επιπέδων της υψηλής-πυκνότητας λιποπρωτεϊνικής (HDL) χοληστερόλης. 
Από τη στιγμή που μεταβολίζονται στο ήπαρ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 
ασθενείς με νεφρική βλάβη. Επίσης, δεν προκαλούν, όσο χρησιμοποιούνται μόνες 
τους, υπογλυκαιμία. Μειονεκτήματα αποτελούν το οίδημα και η πρόσληψη βάρους, 
κάτι το οποίο είναι  σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη σε ασθενείς με συμφορητική 
καρδιακή ανεπάρκεια, ηπατική βλάβη και κίρρωση, χρόνια νεφρική νόσο και χρόνιο 
οίδημα κάτω άκρων. Από τότε που κυκλοφόρησαν, αρκετά μέλη αυτής της ομάδας 
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φαρμάκων αποσύρθηκαν από την αγορά, εξαιτίας του αυξημένου κινδύνου για καρ-
διαγγειακά επεισόδια. Παρόλα αυτά, υπάρχει διαμάχη για το αν τα πλεονεκτήματα 
αυτής της ομάδος φαρμάκων υπερτερούν των πιθανών κινδύνων ή όχι.

Οι Μεγλιτινίδες (π.χ. νατεγλινίδη) είναι βραχείας δράσης εκκριταγωγά, τα οποία 
αυξάνουν την έκκριση της ινσουλίνης από το πάγκρεας και λειτουργούν με παρόμοιο 
τρόπο όπως οι σουλφονυλουρίες. Αυτά τα φάρμακα λαμβάνονται όχι περισσότερο 
από 1 ώρα πριν από τα γεύματα εξαιτίας της ταχείας και σύντομης διάρκειας δράσης 
τους. Είναι χρήσιμες σε ασθενείς των οποίων η γλυκόζη του αίματος έχει διακύμανση 
κατά τα γεύματα, αλλά έχουν υπό έλεγχο τα επίπεδα γλυκόζης νηστείας. Μειώνουν 
τα επίπεδα της HBA1c από 0,5% μέχρι 2%. Τα μειονεκτήματα περιλαμβάνουν τον 
κίνδυνο για υπογλυκαιμία, κυρίως όταν το φάρμακο έχει ληφθεί χωρίς να ακολουθεί 
κάποιο γεύμα μετά. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με ηπατική δυ-
σλειτουργία.

Οι Αναστολείς α-γλυκοσιδάσης (π.χ. ακαρβόζη) καθυστερούν την απορρόφη-
ση των υδατανθράκων αναστέλλοντας την α-γλυκοσιδάση στο λεπτό έντερο, μει-
ώνοντας την μεταγευματική υπεργλυκαιμία. Μειώνουν τα επίπεδα της HBA1c από 
0,7% έως 1%. Αυτή η ομάδα φαρμάκων μπορεί να προσφέρει οφέλη σε ασθενείς με 
ακανόνιστες διατροφικές συνήθειες, καθώς η υπογλυκαιμία δεν θα συμβεί εάν παρα-
ληφθούν τα γεύματα. Οι κυριότερες παρενέργειες είναι από το γαστρεντερικό, πε-
ριλαμβάνοντας τον μετεωρισμό. Τα φάρμακα αυτά αντενδείκνυνται σε περιπτώσεις 
κετοξέωσης και σε ηπατική δυσλειτουργία.

Η πραμλιντίδη είναι ένας αμυλινομιμητικός παράγοντας που έχει φυσιολογικές 
δράσεις ισοδύναμες με εκείνες της ανθρώπινης αμυλίνης, μιας γλυκορυθμιστικής ορ-
μόνης που συντίθεται από παγκρεατικά κύτταρα β-κύτταρα και απελευθερώνεται 
μαζί με ινσουλίνη σε απόκριση ενός γεύματος. Αναστέλλει την ακατάλληλα υψηλή 
έκκριση γλυκαγόνου κατά τη διάρκεια επεισοδίων υπεργλυκαιμίας (π.χ. μετά από 
γεύμα) σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 ή 2 και δεν βλάπτει την κανο-
νική απόκριση του γλυκαγόνου στην υπογλυκαιμία. Χορηγείται υποδόρια και δεν 
απαιτεί προσαρμογές της δόσης για νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία, αλλά απαιτεί 
τιτλοποίηση για την εξισορρόπηση της υπογλυκαιμίας και του πρωινού γλυκαιμικού 
ελέγχου. Μειώνει την HbA1c σε επίπεδα κατά 0,5% έως 1,0%. Γνωστές, συνήθης, ανε-
πιθύμητες ενέργειες είναι η υπογλυκαιμία, η ναυτία και η διάρροια.

Οι GLP-1 αγωνιστές ή πεπτίδιο-1 ομοιάζων την γλυκαγόνη μιμητικά ινγκρε-
τίνης (π.χ. εξενατίδη) είναι συνθετικά πεπτίδια που διεγείρουν την απελευθέρωση 
ινσουλίνης. Αυτή η κατηγορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματική θερα-
πεία για τους διαβητικούς τύπου 2 με ανεπαρκή γλυκαιμικό έλεγχο, ενώ ταυτόχρονα 
λαμβάνουν είτε μετφορμίνη, σουλφονυλουρία και/ή θειαζολιδινοδιόνη/γλιταζόνη. 
Μειώνουν τα επίπεδα HbA1c κατά 0,5% έως 1,0%. Ένα ξεχωριστό όφελος αυτής της 
κατηγορίας είναι ο πρώιμος κορεσμός, ο οποίος μπορεί να βελτιώσει τη διατροφική 
διαχείριση. Αυτή η κατηγορία θα πρέπει να αποφεύγεται σε ασθενείς με διαβητι-
κή γαστροπάρεση. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν υπογλυκαιμία, όταν 
προστίθενται σε μια σουλφονυλουρία (αλλά όχι όταν προστίθενται στη μετφορμίνη), 
ναυτία, έμετος, διάρροια και οξεία παγκρεατίτιδα.

Οι αναστολείς DPP-4 ή αναστολείς διπεπτιδύλ πεπτιδάσης-4 (π.χ. σιταγλιπτί-
νη), δρουν μέσω ενός ενζύμου, το οποίο απενεργοποιεί τις ορμόνες ινκρετίνης GLP-
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1 και το εξαρτώμενο από τη γλυκόζη ινσουλινοτρόπο πολυπεπτίδιο (GIP). Η GIP 
και το  GLP-1 διεγείρουν τη σύνθεση της ινσουλίνης και την απελευθέρωση από 
τα παγκρεατικά κύτταρα με τρόπο εξαρτώμενο από τη γλυκόζη. Το GLP-1 μειώνει 
επίσης την έκκριση γλυκαγόνης από παγκρεατικά α-κύτταρα με τρόπο εξαρτώμενο 
από τη γλυκόζη, οδηγώντας σε μειωμένη παραγωγή ηπατικής γλυκόζης. Αυτή η κα-
τηγορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μονοθεραπεία και ως συμπλήρωμα διατροφής 
και άσκησης για τη διαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 σε ασθενείς που η 
υπεργλυκαιμία δεν μπορεί να ελεγχθεί μόνο με δίαιτα και άσκηση. Μπορούν επίσης 
να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με μετφορμίνη, σουλφονυλουρία ή θειαζολιδινε-
διόνη ως θεραπεία δεύτερης γραμμής για τη διαχείριση του σακχαρώδους διαβή-
τη τύπου 2 σε ασθενείς που δεν επιτυγχάνουν επαρκή γλυκαιμικό έλεγχο με δίαιτα, 
άσκηση και μετφορμίνη, σουλφονυλουρία ή θειαζολιδινοδιόνη ως μονοθεραπεία. Οι 
αναστολείς DPP-4 έχουν αποδείξει ότι μειώνουν τα επίπεδα της HbA1c κατά 0,5% έως 
0,8%. Οι κύριες παρενέργειες περιλαμβάνουν συμπτώματα της ανώτερης αναπνευ-
στικής οδού και σοβαρή υπερευαισθησία (π.χ. απαιτεί τιτλοποίηση για την εξισορ-
ρόπηση της υπογλυκαιμίας και του πρωινού γλυκαιμικού ελέγχου από αναφυλαξία 
και/ή του αγγειοοιδήματος).

Ο στόχος της διαχείρισης του διαβήτη είναι η ασφαλή και σταθερή μείωση των 
μέσων επιπέδων γλυκόζης στον ορό για τη μείωση του κινδύνου μακροαγγειακών 
και μικροαγγειακών επιπλοκών. Ο στόχος της θεραπείας είναι να επιτευχθεί μια 
HbA1c κάτω του 7%, αν και ορισμένες αρχές υποστηρίζουν το 6,5% ως στόχο. Άλ-
λες θεραπείες είναι εξίσου σημαντικές για την επίτευξη στενού ελέγχου γλυκόζης 
στην προσπάθεια μείωσης των ανεπιθύμητων ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων των 
καρδιακών προσβολών και των εγκεφαλικών επεισοδίων. Το JNC 8 κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι ένας στόχος πίεσης του αίματος κάτω από 140/90mmHg μειώνει 
τα καρδιαγγειακά επεισόδια. Ο διαβήτης θεωρείται ισοδύναμος κίνδυνος με τη στε-
φανιαία νόσο, για αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση των λιπιδίων. Αποτελεί στόχο 
η LDL χοληστερόλη να είναι μικρότερη από 100mg/dL. Όλοι οι διαβητικοί θα πρέ-
πει να συμβουλεύονται, να ανοσοποιούνται με το πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο και να 
λαμβάνουν ετήσιο εμβολιασμό κατά της γρίπης. Θα πρέπει να εξετάζονται ετησίως 
για διαβητική πολυνευροπάθεια με μονοϊνίδιο για εξέταση των ποδιών, θα πρέπει να 
έχουν ετήσια διαλογή για εξέταση μικροαλβουμίνης για διαβητική νεφροπάθεια και 
μια ετήσια οφθαλμολογική αξιολόγηση διαστολής οφθαλμού για την εξέταση της 
διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ

Τα υπογλυκαιμικά συμπτώματα σχετίζονται με το κεντρικό και συμπαθητικό νευρικό 
σύστημα. Τα μειωμένα επίπεδα γλυκόζης οδηγούν σε ανεπαρκή διαθέσιμη γλυκό-
ζη στον εγκέφαλο που εκδηλώνεται με σύγχυση, δυσκολία συγκέντρωσης, ευερεθι-
στότητα, παραισθήσεις, εστιακές διαταραχές (π.χ. ημιπληγία) και τελικά κώμα και 
θάνατος. Η διέγερση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος οδηγεί σε εφίδρωση, 
αίσθημα παλμών, τρόμο, άγχος και πείνα. Στα αίτια της υπογλυκαιμίας περιλαμβά-
νονται η νηστεία, η εξωγενής χρήση ινσουλίνης, τα αυξημένα επίπεδα C-πεπτιδίου, 
η αυτοανοσία, η κατάχρηση σουλφονυλουρίας και η ορμονική ανεπάρκεια (π.χ. υπο-
αδρενεργισμός, υποϋποφυσισμός βλάβη, ανεπάρκεια γλυκαγόνης). 
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Όταν υποψιάζεστε υπογλυκαιμία και ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του και είναι 
συνεργάσιμος, ο χυμός, η σόδα, η καραμέλα ή κάποιο άλλο προϊόν που περιέχει ζά-
χαρη μπορεί να ανακουφίσει γρήγορα τα συμπτώματα. Εάν το άτομο δεν είναι σε 
θέση να πάρει κάτι από το στόμα, η ταχεία χορήγηση ενδομυϊκής γλυκαγόνης μπορεί 
να είναι αποτελεσματική. Στο νοσοκομειακό περιβάλλον ή όταν είναι διαθέσιμη εν-
δοφλέβια πρόσβαση, μια γρήγορη έγχυση 50% γλυκόζης (D50) επαναφέρει γρήγορα 
τα φυσιολογικά επίπεδα γλυκόζης στον ορό και στον εγκέφαλο. Μετά από οποιεσδή-
ποτε από αυτές τις θεραπείες, ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται στενά, καθώς η 
υπογλυκαιμία μπορεί να επαναληφθεί (ειδικά αν ο ασθενής χρησιμοποιεί ινσουλίνη 
μακράς δράσης ή από του στόματος αντιδιαβητικά δισκία), εκτός εάν χορηγηθούν 
επιπλέον γλυκόζη ή/και υδατάνθρακες.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

51.1 Μία έφηβη 16 ετών έχει αυξημένη επιθυμία για γλυκά. Συχνά καταναλώνει δύο 
με τρεις κούπες παγωτού και τέσσερα μεγάλα αναψυκτικά τη μέρα, αλλά ακόμα 
καταφέρνει να διατηρήσει το βάρος της. Οι φίλοι της παρατηρούν ότι χρησιμο-
ποιεί το μπάνιο συχνά για να ουρήσει, αλλά αρνείται τυχόν επεισόδια εμέτων 
και δηλώνει ότι απλά πρέπει να ουρήσει, αφού πίνει πολύ cola. Κατά την  κλινι-
κή εξέταση το ύψος της είναι 176 εκατοστά και ζυγίζει 50 κιλά και ο θυρεοειδής 
της δεν είναι ψηλαφητός. Ποιό από τα ακόλουθα αποτελέσματα είναι διαγνω-
στικό του σακχαρώδους διαβήτη;
Α.  Μία μέτρηση γλυκόζης 124mg/dL
Β.  Μία τιμή γλυκόζης μεγαλύτερη από 200mg/dL κατά τη δοκιμασία φόρτι-

σης με γλυκόζη 2 ωρών, με τη χορήγηση 100g γλυκόζης από το στόμα
Γ.  Τυχαία τιμή γλυκόζης μεγαλύτερη από 200mg/dL με συνυπάρχοντα συ-

μπτώματα, όπως πολυδιψία ή πολυουρία
Δ.  Τιμή HbA1c στο 6,3%

51.2  Ένας αγόρι ηλικίας 7 ετών προσέρχεται στο ιατρείο με συμπτώματα πολυδι-
ψίας, πολυφαγίας, πολυουρίας και απώλειας βάρους 3,5 κιλά. Κατά τις τελευ-
ταίες 24 ώρες, είχε κοιλιακό άλγος και εμέτους. Από μια εξέταση ούρων που 
πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο σας διαπιστώνεται η παρουσία γλυκόζης και 
κετονών. Από το stick γλυκόζης η γλυκόζη στο αίμα είναι 530mg/dL. Ποιά από 
τις παρακάτω είναι η πιο κατάλληλη αρχική διαχείριση για αυτόν τον ασθενή;
Α.  Να επιστρέψει στο σπίτι με από του στόματος λήψη μετφορμίνης και να 

παραπεμφθεί άμεσα σε διαιτολόγο.
Β. Νοσηλεία με χορήγηση ενδοφλεβίως φυσιολογικού ορού και διάλυμα γλυ-

κόζης 5%  και κρυσταλλικής ινσουλίνης.
Γ.  Να επιστρέψει στο σπίτι με συνταγή για ινσουλίνη, σύσταση για επιθετική 

ενυδάτωση και επανεξέταση στο ιατρείο σε 24 ώρες.
Δ.  Νοσηλεία με προσδιορισμό των ηλεκτρολυτών και ενδεχομένως του χά-

σματος  ανιόντων στη μεταβολική οξέωση και χορήγηση ενδοφλέβιου φυ-
σιολογικού ορού και κρυσταλλικής ινσουλίνης.

 Ε.  Νοσηλεία με άμεσες εκτίμηση από ενδοκρινολόγο για τη χορήγηση ινσου-
λίνης.
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51.3  Ένας άνδρας 83 ετών διαγνώστηκε με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 πριν από 
3 μήνες. Έχει τροποποιήσει τη διατροφή του και προσπαθεί να περπατάει του-
λάχιστον 800 μέτρα κάθε βράδυ. Πίνει καθημερινά ένα ποτήρι κρασί στο με-
σημεριανό γεύμα και στο δείπνο. Την περασμένη εβδομάδα, ένιωσε ζάλη όταν 
στεκόταν όρθιος και έπεσε δύο φορές, αλλά ποτέ δεν έχασε τις αισθήσεις του. 
Μετά την τελευταία πτώση, προσήλθε στο γειτονικό τμήμα επειγόντων περι-
στατικών (ΤΕΠ) όπου η αρτηριακή πίεση ήταν 155/76mmHg, ο σφυγμός ήταν 
74/λεπτό και η αναπνευστική συχνότητα ήταν 16 αναπνοές/λεπτό. Η εξέταση 
με stick ζαχάρου έδειξε σε τυχαία μέτρηση επίπεδο γλυκόζης 64mg/dL. Ποιά 
από τις ακόλουθες κατηγορίες φαρμάκων έχει τη μικρότερη συχνότητα εμφάνι-
σης υπογλυκαιμίας, όταν χρησιμοποιείται ως μονοθεραπεία;
Α.  Διγουανίδια
Β. Ινσουλίνη
Γ.  Σουλφονυλουρίες
Δ.  Μεγλιτινίδη

51.4  Μια γυναίκα 39 ετών στην πρώτη εγκυμοσύνη (G1P0), που είναι νέος ασθενής 
σας, προσέρχεται στο ιατρείο στη 10η εβδομάδα κύησης. Είναι γνωστό ότι έχει 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και κατά την παρούσα φάση λαμβάνει μετφορμί-
νη. Η τελευταία τιμή της HbA1C, ήταν 10,4% πριν από 1 μήνα. Η εξέταση των 
ούρων είναι αρνητική για τις κετόνες και λευκά αιμοσφαίρια και ανιχνεύονται 
μόνο ίχνη πρωτεΐνης. Δεν έχει άλλα ιατρικά προβλήματα και δεν πίνει, ούτε κα-
πνίζει. Από την κλινική εξέταση, το ύψος της είναι 164 εκ. και ζυγίζει 92 κιλά με 
ΔΜΣ = 34,7. Σας ρωτάει σχετικά με τον κίνδυνο διαβήτη για το έμβρυο. Συγκρι-
τικά με τον σακχαρώδη διαβήτη της κύησης, η ασθενής βρίσκεται σε αυξημένο 
κίνδυνο για να αναπτύξει ποιό από τα παρακάτω;
Α.  Εμβρυϊκές δυσπλασίες
Β.  Εμβρυϊκή μακροσωμία
Γ.  Πολυϋδράμνιο
Δ.  Δυστοκία ώμων
Ε.  Διαβητική γαστροπάρεση

51.5  Ένας άνδρας 56 ετών με καρδιομεταβολικό σύνδρομο προσέρχεται για να συ-
ζητήσει το θεραπευτικό του σχήμα για τον διαβήτη. Η τελευταία HbA1c ήταν 
8,8% και λαμβάνει μετφορμίνη δύο φορές την ημέρα. Είναι κάθετος στο ότι δεν 
θέλει να πάρει ινσουλίνη. Έχει δει πολλές διαφημίσεις για τα νέα αντιδιαβητικά 
φάρμακα και θέλει να δοκιμάσει ένα που θα τον βοηθήσει να περιορίσει την 
όρεξή του. Ποιό από τα ακόλουθα φάρμακα πιθανώς θα προκαλέσουν πρώιμο 
κορεσμό;
Α.  Ακαρβόζη
Β.  Ροσιγλιταζόνη
Γ.  Νατεγλινίδη
Δ.  Πραμλιντίδη
Ε.  Εξενατίδη
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1.1  Γ. Ο σακχαρώδης διαβήτης μπορεί να οριστεί με μέτρηση της γλυκόζης νηστείας 
8 ωρών η οποία ξεπερνάει τα 125 mg/dL, τυχαία μέτρηση γλυκόζης 200mg/dL 
ή παραπάνω με συνυπάρχοντα κλασικά συμπτώματα ή τιμή γλυκόζης 200mg/
dL ή παραπάνω στις 2 ώρες κατά τη δοκιμασία GTT μετά από φόρτιση με 75g 
γλυκόζης. Πρόσφατα, η ADA συνέστησε ότι η τιμή της HbA1c μεγαλύτερη ή 
ίση με 6,5%, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση του διαβήτη.

51.2  Δ. Πρόκειται για μια κλασική εικόνα της διαβητικής κετοξέωσης, μια κοινή αρ-
χική παρουσίαση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 1 και είναι μια επείγουσα 
κατάσταση. Αυτό το παιδί έχει ανάγκη άμεσης νοσηλείας, ελέγχου των ηλε-
κτρολυτών και ενδεχομένως του χάσματος ανιόντων στην μεταβολική οξέω-
ση, ενδοφλέβια ενυδάτωση με φυσιολογικό ορό και ινσουλίνη. Η χορήγηση εν-
δοφλεβίως γλυκόζης δεν πρέπει ξεκινήσει μέχρις ότου διορθωθεί το έλλειμμα 
υγρών με φυσιολογικό ορό και διορθωθεί το χάσμα ανιόντων. Η μετφορμίνη δεν 
θα βελτιώσει κλινικά τον ασθενή. Ένας ενδοκρινολόγος δεν απαιτείται για την 
τιτλοποίηση της ινσουλίνης.

51.3  Α. Τα διγουανίδια (μετφορμίνη) είναι αποτελεσματικά φάρμακα για τη θερα-
πεία του διαβήτη τύπου 2, δεν προκαλούν υπογλυκαιμία, όταν χορηγούνται ως 
μονοθεραπεία. Η ινσουλίνη και οι παράγοντες έκκρισης ινσουλίνης ενέχουν 
τον κίνδυνο υπογλυκαιμίας ως επιπλοκή της θεραπείας.

51.4  Α. Ο διαβήτης κύησης είναι πιθανότερο να οδηγήσει σε εμβρυϊκή μακροσωμία 
και πολυϋδράμνιο. Τόσο ο διαβήτης κύησης όσο και ο διαβήτης που προϋπάρ-
χει κατά την κύηση  σχετίζονται με τη δυστοκία των ώμων. Ο προ κυήσεως 
διαβήτης σχετίζεται με μεγαλύτερες δυσπλασίες του εμβρύου, λόγω των υψη-
λότερων επιπέδων γλυκόζης στον ορό κατά την περίοδο της οργανογένεσης (5η 
-10η εβδομάδα κύησης), ενώ ο διαβήτης κύησης τείνει να σχετίζεται με υπερ-
γλυκαιμία μετά την 20η εβδομάδα της κύησης, όταν έχουν ήδη σχηματιστεί τα 
εμβρυϊκά όργανα. Η συχνότητα του πρόωρου τοκετός είναι ίδια στους διαβητι-
κούς, όπως και στους μη διαβητικούς.

51.5  Ε. Η εξενατίδη έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί πρόωρο κορεσμό και πρέπει να 
αποφεύγεται σε ασθενείς με διαβητική γαστροπάρεση. Τα άλλα φάρμακα μπο-
ρεί να προκαλέσουν ναυτία, διάρροια ή άλλες παρενέργειες από το γαστρεντε-
ρικό σύστημα, αλλά δεν οδηγούν σε πρόωρο κορεσμό.
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ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

 f Ο διαβήτης είναι μια από τις πιο συχνές ασθένειες που συναντώνται στην 
κλινική πράξη και συχνά διαγιγνώσκεται σε ασυμπτωματικούς ασθενείς. Τα 
όρια των κριτηρίων διάγνωσης έχουν μειωθεί, για να μειωθούν οι μακροαγ-
γειακές και μικροαγγειακές επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου.

 f Ο διαβήτης τύπου 2 αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 90% όλων των πε-
ριπτώσεων διαβήτη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο αυξανόμενος επιπολασμός 
της παχυσαρκίας συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη του διαβήτη σε πε-
ρισσότερους ασθενείς κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

 f Τα διγουανίδια είναι η βάση της θεραπείας με αντιδιαβητικά φάρμακα από 
του στόματος σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, λόγω της καλής ανοχής του 
φαρμάκου, του χαμηλού κόστους, της αποτελεσματικότητας και της αποδε-
δειγμένης μείωσης της νοσηρότητας και της θνησιμότητας.

 f Τα νεότερα αντιδιαβητικά φάρμακα από το στόμα μπορούν να διαδραματί-
σουν σημαντικό ρόλο στην συμπληρωματική θεραπεία, όταν ο στόχος είναι 
η μέτρια μείωση της HBA1c.

 f Η ινσουλίνη μακράς δράσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε ασθενείς με 
διαβήτη τύπου 2 που έχουν αντίσταση στην ινσουλίνη και καρδιομεταβολι-
κό σύνδρομο.
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