

Τα ενδοκρινικά κύτταρα μπορεί να εντοπιστούν σε
μια καθορισμένη αδενική δομή, όπως είναι o θυρεο-
ειδής αδένας, ή σε ένα μη ενδοκρινικό όργανο, όπως
το στομάχι. Οι λειτουργικές διαταραχές των ενδοκρι-
νών αδένων οφείλονται είτε σε υπερδραστηριότητα

και υπερπαραγωγή ορμονών ή σε ατροφία και αδυ-
ναμία παραγωγής της σχετικής ορμόνης. Η ανεπάρ-
κεια ενός ενδοκρινικού αδένα μπορεί να οφείλεται σε
πολλαπλά αίτια, η αυτοανοσία όμως είναι το πιο κοινό. 

Οι περισσότερες αυτοάνοσες ενδοκρινικές διατα-
ραχές είναι κλινικά σιωπηλές, ώσπου να εμφανιστούν

Ενδοκρινικά νοσήματα 

Βασικά σημεία
Αυτοάνοση θυρεοειδική νόσος
• Η ανεπάρκεια ενός ενδοκρινικού αδένα μπορεί να οφείλεται σε πολλαπλά αίτια, η αυτοανοσία όμως είναι το πιο κοινό. 
• Οι αυτοάνοσες αντιδράσεις μπορεί να κατευθύνονται εναντίον των ενδοκρινικών κυττάρων, των υποδοχέων τους, των

ορμονών ή των υποδοχέων κυττάρων έναντι των ορμονών.
• Η θυρεοειδίτιδα Hashimoto αποτελεί την πιο συχνή αιτία υποθυρεοειδισμού σε περιοχές με επάρκεια ιωδίου. 
• Είναι ένα αυτοάνοσο οργανοειδικό νόσημα που εμφανίζεται μεμονωμένα ή στα πλαίσια αυτοάνοσου πολυαδενικού συν-

δρόμου και εκδηλώνεται σε ένα γενετικά προδιατεθειμένο άτομο μετά την επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων.
• Οι δύο κύριες μορφές της θυρεοειδίτιδας Hashimoto είναι η συνοδευόμενη από βρογχοκήλη αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα

και η ατροφική αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα. Η κοινή παθολογοανατομική βλάβη είναι η λεμφοκυτταρική διήθηση και η θυ-
λακιώδης καταστροφή, ενώ κοινό ορολογικό χαρακτηριστικό αποτελεί η ανίχνευση υψηλών συγκεντρώσεων αντισωμάτων
έναντι θυρεοειδικής υπεροξειδάσης και θυρεοσφαιρίνης.

Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1
• Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 (ΣΔτ1) είναι ένα αυτοάνοσο οργανοειδικό νόσημα, που οφείλεται στην αυτοάνοση κα-

ταστροφή των ινσουλινοπαραγωγικών β-κυττάρων των νησιδίων του Langerhans και χαρακτηρίζεται από απόλυτη ιν-
σουλινοπενία.

• Εμφανίζεται σε γενετικά προδιατεθειμένα άτομα μετά από την επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων. Τα κυρίως υ-
πεύθυνα γονίδια του μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητας που σχετίζονται με την εμφάνιση ΣΔτ1 εντοπίζονται στο
χρωμόσωμα 6p και στην περιοχή που κωδικοποιεί τα γονίδια ΗLA.

• Η Th1-διαμεσολαβούμενη καταστροφή β-κυττάρων είναι καθοριστική στην ανοσοπαθογένεια του ΣΔτ1. 
• Η ανίχνευση αυτοαντισωμάτων έναντι αυτοαντιγόνων-στόχων των β-παγκρεατικών κυττάρων αποτελεί βασικό χαρα-

κτηριστικό του ΣΔτ1. Τα αυτοαντιγόνα που σχετίζονται με το διαβήτη είναι κυτταροπλασματικά ένζυμα των νησιδιακών
κυττάρων. Η αναζήτηση των αυτοαντισωμάτων με ειδικές ραδιοανοσολογικες μεθοδους υψηλής ευαισθησίας εχει τόσο
διαγνωστική όσο και προγνωστική αξία. 

• Ασθενείς με ΣΔτ1 έχουν αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης άλλου αυτοάνοσου νοσήματος, κυρίως αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα
και κοιλιοκάκη.

Ε. Μπεκιάρη





οι τυπικές εκδηλώσεις της ανεπάρκειας του προσβε-
βλημένου οργάνου. Στο όψιμο αυτό στάδιο ο αδένας
εμφανίζει συνήθως ανεπανόρθωτη βλάβη, με ελάχι-
στη προοπτική αποκατάστασης, ακόμα και αν στα-
ματήσει η αυτοάνοση διαταραχή. Η θεραπεία εκλογής
στα αυτοάνοσα ενδοκρινικά νοσήματα επικεντρώνε-
ται στην υποκατάσταση των ορμονών.  

Οι αυτοάνοσες αντιδράσεις μπορεί να κατευθύνο-
νται εναντίον των ενδοκρινικών κυττάρων, των υπο-
δοχέων τους, των ορμονών ή των υποδοχέων κυττά-
ρων έναντι των ορμονών (Σχ. 14.1).

Τα αυτοαντισώματα στα ενδοκρινικά κύτταρα είναι
ειδικά για το όργανο και ανιχνεύονται μόνο με δοκιμές
που χρησιμοποιούν αντιγόνο από τον συγκεκριμένο
ενδοκρινικό αδένα σε αντίθεση με τα συστηματικά
αυτοάνοσα νοσήματα όπως ο συστηματικός ερυθη-
ματώδης λύκος, όπου τα αυτοαντιγόνα-στόχοι (όπως
πυρηνικά αντιγόνα) υπάρχουν σε όλα τα όργανα και
τους ιστούς του σώματος. Ένα άλλο χαρακτηριστικό

της οργανοειδικής αυτοανοσίας είναι η φαινοτυπική
ετερογένεια παρά την ανίχνευση σε έναν ασθενή πολ-
λαπλών αυτοαντισωμάτων έναντι ενδοκρινικών αυ-
τοαντιγόνων. Με άλλα λόγια, η παρουσία αυτοαντι-
σωμάτων δεν σημαίνει απαραίτητα αυτοάνοση ασθέ-
νεια με τυπική κλινική εικόνα.  

Στα αυτοάνοσα οργανοειδικά ενδοκρινικά νοσή-
ματα μπορεί να ανιχνεύονται διάφοροι τύποι αντισω-
μάτων υποδοχέα, που μπορεί να τον διεγείρουν ή να
τον μπλοκάρουν (Σχ. 14.2). Η μετάπτωση από την υ-
περοχή των διεγερτικών στην υπεροχή των ανασταλ-
τικών αυτοαντισωμάτων ή αντιστρόφως ερμηνεύει
γιατί η κλινική εικόνα κυμαίνεται από την υπερδρα-
στηριότητα στην υπολειτουργία ενός αδένα. Οι πιο
συχνές αυτοάνοσες ενδοκρινικές διαταραχές αφο-
ρούν τον θυρεοειδή αδένα.  

Αυτοάνοση θυρεοειδική νόσος
Η αυτοάνοση θυρεοειδική νόσος περιλαμβάνει τον
αυτοάνοσο υπερθυρεοειδισμό και την αυτοάνοση θυ-
ρεοειδίτιδα (Πίν. 14.1).
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Πίνακας 14.1 Tαξινόμηση της αυτοάνοσης θυρεοει-
δικής νόσου.

Αυτοάνοσος Νόσος Graves
υπερθυρεοειδισμός

Αυτοάνοση – Θυρεοειδίτιδα Hashimoto
θυρεοειδίτιδα – Ατροφική θυρεοειδίτιδα

– Θυρεοειδίτιδα μετά 
τον τοκετό

Υποδοχείς
ενδοκρινικών κυττάρων 

Yποδοχείς TSH 
  Nόσος Graves,
  μυξοίδημα,
  εξόφθαλμος

Ενδοκρινικά κύτταρα Ορμόνες Υποδοχείς
ορμονών 

Όργανα-στόχος

Θυρεοσφαιρίνη,
θυρεοειδική υπεροξειδάση 
  Nόσος Graves,
  μυξοίδημα,
  θυρεοειδίτιδα Hashimoto

Iνσουλίνη
  Iνσουλινοαντοχή

Υποδοχείς ινσουλίνης 
  Ινσουλινοαντοχή

Γαστρίνη
  Kακοήθης αναιμία

Β-παγκρεατικό κύτταρο 
  Σ∆Τ1

Φλοιός επινεφριδίων
  Nόσος Addison

Κύτταρα που παράγουν
παραθορμόνη 
  Iδιοπαθής
    υποπαραθυρεοειδισμός

Αντιγόνα επιφάνειας
νησιδιακών κυττάρων 
   Σ∆Τ1

Υποδοχείς γοναδοτροπινών 
  Aνεπάρκεια γονάδων

Σχήμα 14.1 Παραδείγματα αυτοαντισωμάτων σε ενδοκρινικά και άλλα οργανοειδικά νοσήματα.

∆ιεγερτικό αντίσωμα Ανταγωνιστικό αντίσωμα

∆ιέγερση κυττάρου Αποκλεισμός κυττάρου

Σχήμα 14.2 Τα αντισώματα του υποδοχέα της TSH μπορεί
να είναι διεγερτικά και να προκαλούν υπερθυρεοειδισμό, ή
ανασταλτικά και να προκαλούν υποθυρεοειδισμό.



Γενικά στοιχεία
Η θυρεοειδίτιδα Hashimoto (χρόνια λεμφοκυτταρική
αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα) αποτελεί την πιο συχνή αι-
τία υποθυρεοειδισμού σε περιοχές με επάρκεια ιωδί-
ου. Ανήκει, όπως και ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου
1, στα αυτοάνοσα οργανοειδικά νοσήματα και εμφα-
νίζεται μεμονωμένα ή στα πλαίσια αυτοάνοσου πο-
λυαδενικού συνδρόμου. Χαρακτηρίζεται από σταδια-
κή θυρεοειδική ανεπάρκεια (με ή χωρίς βρογχοκήλη)
και καταστροφή του θυρεοειδούς αδένα. Η νόσος πε-
ριγράφηκε για πρώτη φορά το 1912 από τον Ιάπωνα
ιατρό Hashimoto, που δημοσίευσε μελέτη ασθενούς
με βρογχοκήλη και έντονη λεμφοκυτταρική διήθηση
με τον όρο “struma lymphomatosa”. 

Οι δύο κύριες μορφές της θυρεοειδίτιδας Hashi -
moto (θ. Hashimoto) είναι η συνοδευόμενη από
βρογχοκήλη αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα και η ατρο-
φική αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα (ονομάζεται και πρω-
τοπαθές μυξοίδημα). Η κοινή παθολογοανατομική
βλάβη είναι η λεμφοκυτταρική διήθηση και η θυλα-
κιώδης καταστροφή, ενώ κοινό ορολογικό χαρακτη-
ριστικό αποτελεί η ανίχνευση υψηλών συγκεντρώ-
σεων αντισωμάτων έναντι θυρεοειδικής υπεροξει-
δάσης (thyroid peroxidase, TPO) και θυρεοσφαιρίνης
(thyroglobulin, Tg).

Η θ. Hashimoto προσβάλλει περίπου το 3-5% του
πληθυσμού, συνήθως εμφανίζεται στην ηλικία με-
ταξύ των 30 και 50 ετών και είναι πολύ πιο συχνή
στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες, ενώ ο επιπολα-
σμός της εμφανίζει ανοδική τάση. Εκδηλώνεται σε
ένα γενετικά προδιατεθειμένο άτομο μετά την επί-
δραση περιβαλλοντικών παραγόντων. Οι παράγο-
ντες κινδύνου περιλαμβάνουν ένα θετικό για τη νόσο
ή για άλλο αυτοάνοσο νόσημα οικογενειακό ιστορι-
κό. Υπάρχει οικογενής συσχέτιση με τη νόσο Graves,
ενώ το γεγονός ότι μπορεί να μεταπέσει σε νόσο
Graves ή το αντίστροφο καταδεικνύει στενή παθο-
φυσιολογική σχέση. 

Η νόσος Graves (ΝG) χαρακτηρίζεται από την πα-
ρουσία διεγερτικών αυτοαντισωμάτων που κατευ-
θύνονται κατά του υποδοχέα θυρεοτροπίνης, τα ο-
ποία μιμούνται τη δράση της TSH και προκαλούν υ-
περλειτουργία του θυρεοειδούς. Η θυρεοειδοπάθεια
συνυπάρχει με διάφορες εξωθυρεοειδικές εκδηλώ-
σεις με συχνότερη την οφθαλμοπάθεια. Η ΝG είναι
μία από τις πιο κοινές αυτοάνοσες ασθένειες, με πο-
σοστό περίπου 1% στις γυναίκες στον ανεπτυγμένο
κόσμο, και αντιπροσωπεύει το 60-90% των περιπτώ-
σεων υπερθυρεοειδισμού. Είναι επτά φορές συχνό-
τερη στις γυναίκες, ενώ εμφανίζεται σε οποιαδήποτε
ηλικία. 

Θυρεοειδικά αντιγόνα και
αυτοαντισώματα
Τα κύρια αντιγόνα στην αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα εί-
ναι:
• Η θυρεοσφαιρίνη (Thyroglobulin, Tg)
• Η θυρεοειδική υπεροξειδάση (Thyroid peroxidase,

TPO), που στο παρελθόν αναφερόταν ως μικρο-
σωμιακό αντιγόνο

• Η θυρεοτρόπος ορμόνη (Thyroid-stimulating hor-
mone, TSH).
Σχεδόν όλοι οι ασθενείς με θ. Hashimoto διαθέ-

τουν υψηλές συγκεντρώσεις αντισωμάτων έναντι θυ-
ρεοσφαιρίνης και θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (anti-
Tg, anti-TPO). Σε χαμηλότερα ποσοστά είναι δυνατόν
να ανιχνευθούν σε ασθενείς με νόσο Graves, εγκύους,
ασθενείς με ΣΔτ1, συγγενείς ασθενών με θ. Hashimoto
ή και στο γενικό πληθυσμό. Τα αντισώματα αυτά είναι
πολυκλωνικά και τύπου IgG1 ή ΙgG3, συνδέονται με
το συμπλήρωμα και διαπερνούν τον πλακούντα. Η
πολυκλωνικότητά τους ενισχύει την άποψη ότι απο-
τελούν κυρίως επιφαινόμενο της καταστροφής των
θυρεοειδικών κυττάρων και στερούνται αληθούς κυτ-
ταροτοξικότητας. Anti-Tg και anti-TPO αντισώματα,
καθώς συνδέονται με το συμπλήρωμα, μπορεί να συ-
νεισφέρουν στην καταστροφή των θυρεοειδικών κυτ-
τάρων, η συνεισφορά τους όμως είναι μικρή συγκρι-
νόμενη με την απόπτωση που προκαλείται από τα
κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα. Ο κυρίαρχος ρόλος
των Β-λεμφοκυττάρων που εκκρίνουν αυτοαντισώ-
ματα είναι η δράση τους ως αντιγονοπαρουσιαστικά
κύτταρα.

Τα αντισώματα έναντι του υποδοχέα της TSH ε-
μπλέκονται κατά κανόνα στη νόσο Graves. Σε ασθε-
νείς με θ. Hashimoto με ειδικές μεθόδους ανιχνεύο-
νται σε μικρότερο ποσοστό πολυκλωνικά αντισώματα
που κυρίως μπλοκάρουν παρά διεγείρουν τον υπο-
δοχέα της TSH (Σχ. 14.2).

Μηχανισμοί πρόκλησης
θυρεοειδικής διαταραχής (Πίν. 14.2)

Ενδοθυρεοειδική λεμφοκυτταρική
διήθηση 
Στη θυρεοειδίτιδα Hashimoto oι χαρακτηριστικές ι-
στοπαθολογικές βλάβες περιλαμβάνουν έντονη λεμ-
φοκυτταρική διήθηση, σχηματισμό λεμφοκυτταρικών
βλαστικών κέντρων από Τ- και Β-λεμφοκύτταρα και
καταστροφή των θυρεοειδικών θυλακίων. Περιοχές
ίνωσης σε συνδυασμό με υπερπλαστικά θυρεοειδικά
θυλάκια, κυρίως μέσω της αύξησης της TSH, μπορεί
επίσης να εμφανιστούν σε ασθενείς με προχωρημένη
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νόσο. Διήθηση και ίνωση προοδευτικά οδηγούν σε
καταστροφή της αρχιτεκτονικής του αδένα και κλινικό
υποθυρεοειδισμό. 

Ο ρόλος των Τ-λεμφοκυττάρων
Στους ασθενείς με θ. Ηashimoto υπάρχει αντίδραση
των T-λεμφοκυττάρων με επεξεργασμένα θυρεοειδι-
κά αντιγόνα και πεπτίδια που προέρχονται από τα α-
ντιγόνα αυτά. Τα ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα
εκκρίνουν κυτταροκίνες που με τη σειρά τους ενερ-
γοποιούν άλλα κύτταρα του ανοσοποιητικού και παί-
ζουν κυρίαρχο ρόλο:
1. Στην παραγωγή αυτοαντισωμάτων (λειτουργία τύ-

που Th2).
2. Στην αποπτωτική καταστροφή των θυρεοειδικών

κυττάρων μέσω ενεργοποίησης κυτταροτοξικών
Τ-λεμφοκυττάρων (λειτουργία τύπου Th1).

3. Στη ρύθμιση της τοπικής ανοσολογικής απάντη-
σης.
Mοριακή μιμική. Αποτελεί κύριο μοντέλο επαγωγής

αυτοανοσίας, σύμφωνα με το οποίο αντιγόνα του πε-
ριβάλλοντος που έχουν μοριακή ομοιότητα με ομό-
λογες πρωτεΐνες κινητοποιούν ανοσιακές αποκρίσεις,
οι οποίες στρέφονται, εκτός από το ετερόλογο ερέθι-
σμα, και έναντι ομόλογων δομών, τα λεγόμενα αυτο-
αντιγόνα. Αποτελεί την κυρίαρχη θεώρηση που συν-
δέει λοίμωξη με αυτοανοσία και υποστηρίζει ότι η αυ-
τοάνοση θυρεοειδική νόσος οφείλεται στην ανοσιακή
απάντηση σε ένα ξένο αντιγόνο, όπως ένας ιός με δο-
μικές ομοιότητες με ενδογενείς παράγοντες, όπως π.χ.
heat shock proteins. 

Παράπλευρη ενεργοποίηση από παριστάμενα
κύτταρα (Bystander activation). Η άφιξη στο θυρε-
οειδικό κύτταρο ιών ή ενεργοποιημένων μη ειδικών
λεμφοκυττάρων μπορεί να προκαλέσει την τοπική α-
πελευθέρωση κυτταροκινών εντός του θυρεοειδούς,
που με τη σειρά τους μπορούν να ενεργοποιήσουν
τα τοπικά θυρεοειδικά Τ-λεμφοκύτταρα. 

Έκφραση αντιγόνων ιστοσυμβατότητας HLA στα
θυρεοειδικά κύτταρα. Αντιγόνα HLA τάξης II εκφρά-
ζονται στην επιφάνεια των θυρεοειδικών κυττάρων

ασθενών με θ. Hashimoto, κάτι που δεν ισχύει σε υγιή
άτομα. Απευθείας επίδραση από ιούς ή έμμεσα μέσω
παραγωγής κυτταροκινών από τα ενεργοποιημένα T-
λεμφοκύτταρα προάγεται η έκφραση των αντιγόνων
αυτών. Τα θυρεοειδικά κύτταρα που εκφράζουν αντι-
γόνα του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας
τάξης ΙΙ είναι ικανά να παρουσιάσουν αντιγόνα (ξένα
ή ίδια) στα Τ-λεμφοκύτταρα και να τα ενεργοποιή-
σουν. 

Η απόπτωση των θυρεοειδικών κυττάρων. Ο θά-
νατος των θυρεοειδικών κυττάρων αποτελεί για τη θ.
Hashimoto κεντρικό φαινόμενο. Στα φυσιολογικά ε-
πιθηλιακά κύτταρα του θυρεοειδούς εκφράζονται αρ-
κετοί υποδοχείς που εμπλέκονται στον κυτταρικό θά-
νατο, όπως ο Fas. Ενεργοποίηση του συστήματος Fas-
Fas ligand φαίνεται να συνεισφέρει στη χαρακτηρι-
στική για τη θ. Hashimoto καταστροφή των θυλακιω-
δών κυττάρων. 

Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1


Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 (ΣΔτ1) είναι ένα αυ-
τοάνοσο οργανοειδικό νόσημα, που οφείλεται στην
αυτοάνοση καταστροφή των ινσουλινοπαραγωγικών
β-κυττάρων των νησιδίων του Langerhans. Σε αντί-
θεση με την παθογένεια του ΣΔτ2, όπου ινσουλινοα-
ντοχή και διαταραχή στην έκκριση ινσουλίνης είναι
οι κυρίαρχοι γενεσιουργοί παράγοντες, ο ΣΔτ1 χαρα-
κτηρίζεται από φλεγμονή των νησιδίων του παγκρέ-
ατος (νησιδιίτις) που οδηγεί σε έλλειψη ινσουλίνης. Ο
ΣΔτ1 διακρίνεται σε δύο υπότυπους, τον υπότυπο 1Α,
που είναι αυτοάνοσης αρχής, και τον υπότυπο 1Β ή ι-
διοπαθή διαβήτη, που παρατηρείται σε ένα μικρό πο-
σοστό (5-10%) των ασθενών με διαβήτη τύπου 1, κυ-
ρίως Αφρικανικής ή Ασιατικής προέλευσης. Ο τελευ-
ταίος χαρακτηρίζεται από απουσία αυτοαντισωμάτων
και ινσουλινοπενία με αυξημένη τάση προς κέτωση
λόγω καταστροφής των β-κυττάρων του παγκρέατος
μη αυτοάνοσης αρχής. 
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Πίνακας 14.2 Mηχανισμοί θυρεοειδικής αυτοανοσίας (με έμφαση στη θ. Hashimoto).

Μηχανισμοί επαγωγής θυρεοειδικής διαταραχής Προδιαθεσικοί παράγοντες

• “bystander effect” • Γενετική προδιάθεση
• Μοριακή μιμική • Θυρεοειδική βλάβη (λοίμωξη, ακτινοβολία, φάρμακα)
• Έκφραση HLA στα θυρεοειδικά κύτταρα • Στρες

• Ορμόνες φύλου
• Κύηση και εμβρυϊκός μικροχιμαιρισμός
• Ιώδιο



Ο ΣΔτ1 εμφανίζεται σε γενετικά προδιατεθειμένα
άτομα μετά από την επίδραση περιβαλλοντικών πα-
ραγόντων και χαρακτηρίζεται από απόλυτη ινσουλι-
νοπενία. Οι γενετικοί δείκτες του ΣΔτ1 που προϋπάρ-
χουν από τη γέννηση δεν ακολουθούν ένα σαφές πρό-
τυπο κληρονομικότητας. Αντίστοιχα, διάφοροι ανο-
σολογικοί δείκτες ανιχνεύονται μετά την έναρξη της
αυτοάνοσης διαδικασίας. Τέλος, οι μεταβολικοί δείκτες
της νόσου ανιχνεύονται μόνο μετά την καταστροφή
σημαντικού αριθμού β-κυττάρων και η ανίχνευσή
τους προηγείται της εγκατάστασης συμπτωματικής
υπεργλυκαιμίας. Η αυτοάνοση καταστροφή των ιν-
σουλινοπαραγωγών κυττάρων του παγκρέατος συ-
νήθως διαρκεί μήνες έως χρόνια, ενώ ο ασθενής πα-
ραμένει ασυμπτωματικός και ευγλυκαιμικός (Σχ. 14.3).
Η ύπαρξη της μακράς αυτής λανθάνουσας περιόδου
αντανακλά την ανάγκη καταστροφής ενός μεγάλου

αριθμού λειτουργικών β-κυττάρων πριν από την εμ-
φάνιση υπεργλυκαιμίας. Καθώς ελαττώνεται η μάζα
των β-κυττάρων, ελαττώνεται σταδιακά η έκκριση της
ινσουλίνης. Μετά την καταστροφή του 80-90% των
β-κυττάρων του παγκρέατος εγκαθίσταται υπεργλυ-
καιμία και είναι πλέον αναγκαία η εξωγενής χορήγηση
ινσουλίνης (Σχ. 14.4). O πρωτοπόρος στην έρευνα για
το ΣΔτ1 G. Eisenbarth αναγνώρισε το 1986 το ΣΔτ1
ως χρόνια αυτοάνοση νόσο που προοδευτικά οδηγεί
σε καταστροφή του β-κυττάρου σε έξι στάδια, ξεκι-
νώντας από την γενετική προδιάθεση μέχρι την ολική
καταστροφή των β-κυττάρων. Το 2015 η Αμερικανική
Διαβητολογική Eταιρεία, η Αμερικανική Ενδοκρινο-
λογική Εταιρεία, καθώς και ο οργανισμός JDRF (Juve-
nile Diabetes Research Foundation), πρότειναν ένα
σύστημα σταδιοποίησης του προσυμπτωματικού
ΣΔτ1 σε τρία στάδια, λαμβάνοντας υπόψη την κλινική
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εξέλιξη. Το στάδιο 1 χαρακτηρίζεται από την παρου-
σία αυτοανοσίας (ανίχνευση δύο ή περισσότερων νη-
σιδιακών αυτοαντισωμάτων) με νορμογλυκαιμία και
είναι προσυμπτωματικό. Το στάδιο 2 χαρακτηρίζεται
από την παρουσία αυτοανοσίας με δυσγλυκαιμία και
είναι προσυμπτωματικό. Τέλος, το στάδιο 3 χαρακτη-
ρίζεται από την εισβολή της συμπτωματικής νόσου.
Η πρακτική εφαρμογή του συστήματος αυτού αφορά
κατεξοχήν την έρευνα και τον σχεδιασμό κλινικών δο-
κιμών πρόληψης του διαβήτη. 

Επιδημιολογικά δεδομένα
O ΣΔτ1 αφορά εξίσου και τα δύο φύλα, αν και υπάρ-
χουν επιδημιολογικά δεδομένα που καταγράφουν
μια μικρή υπεροχή των αρρένων στην πρώιμη ενή-
λικη ζωή. Αν και θεωρείται νόσος της παιδικής και ε-
φηβικής ηλικίας, σε σημαντικό ποσοστό αφορά και
ενήλικες και χαρακτηρίζεται από μεγάλη ετερογένεια
στη φαινοτυπική της έκφραση. Κατά τη διάγνωση α-
νιχνεύεται θετικό οικογενειακό αναμνηστικό για ιν-
σουλινοεξαρτώμενο διαβήτη σε ποσοστό <15%, ενώ
παρατηρείται επίσης και μια εποχική διακύμανση της
εμφάνισης νέων περιστατικών με έξαρση τους χει-
μερινούς μήνες.  O κίνδυνος εμφάνισης ΣΔτ1 υπολο-
γίζεται σε 0,4% για άτομα του καυκάσιου γενικού πλη-
θυσμού με ελεύθερο οικογενειακό αναμνηστικό. Η
πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη στους συγγενείς α-
σθενών με ΣΔτ1 (συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό)
είναι αυξημένη και κυμαίνεται από 6% στους απογό-
νους (πιο συχνά πατρικής παρά μητρικής προέλευ-
σης), 5% στα αδέλφια και ως 50% στους μονοζυγω-
τικούς διδύμους. 

Η διαφορά στην επίπτωση των γονιδίων που σχε-
τίζονται με τον ΣΔτ1 στις διάφορες εθνότητες δικαι-
ολογεί σε κάποιο βαθμό τη μεγάλη ετερογένεια στην
επίπτωση της νόσου μεταξύ των διαφόρων χωρών.
Ο αυτοάνοσος διαβήτης έχει τη μεγαλύτερη επίπτωση
στη Φινλανδία, στη Σουηδία, τη Σαρδηνία της Ιταλίας,
στη Βόρεια Ευρώπη και Βόρεια Αμερική με μέση επί-
πτωση >24 ανά 100.000 παιδιά κάτω των 14 ετών ανά
έτος. Είναι πιο σπάνιος στις χώρες της Ασίας, Αφρικής,
Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, με τη Βενεζουέλα να
εμφανίζει τη μικρότερη επίπτωση (<0,1/100.000 παι-
διών/έτος). Mετά το 2000 η επίπτωση του ΣΔτ1 πα-
ρουσιάζει αύξηση, ιδίως σε παιδιά ηλικίας κάτω των
5 ετών και ειδικά στις χώρες που παραδοσιακά έχουν
υψηλή επίπτωση. Στην Ελλάδα η επίπτωση της νόσου
υπολογίστηκε σε 10 νέα περιστατικά ανά 100.000 παι-
διά ανά έτος (στην περιοχή της Αττικής).

Στη δεύτερη δεκαετία της ζωής και κοντά στην η-
λικία των τριάντα ετών καταγράφεται κορύφωση της

εμφάνισης του ΣΔτ1. Ο διαβήτης που εμφανίζεται σε
άτομα μετά την ηλικία των 30 ετών στα οποία, αν και
ανιχνεύονται αντινησιδιακά αυτοαντισώματα, δεν εί-
ναι απαραίτητη η έναρξη ινσουλινοθεραπείας για του-
λάχιστον 6 μήνες μετά τη διάγνωση καλείται λανθά-
νων αυτοάνοσος διαβήτης των ενηλίκων (latent
autoimmune diabetes in adults, LADA).  

Γενετική προδιάθεση
O ΣΔτ1 χαρακτηρίζεται από ένα πολύπλοκο γενετικό
υπόβαθρο που στερείται συγκεκριμένου τύπου κλη-
ρονομικότητας και σχετίζεται με > 50 πολυμορφι-
σμούς γονιδίων. Οι ισχυρότερες συσχετίσεις αφορούν
γενετικούς τόπους του μείζονος συμπλέγματος ιστο-
συμβατότητας. 

Γονίδια μείζονος συμπλέγματος
ιστοσυμβατότητας (ΜΗC genes)
Τα κυρίως υπεύθυνα γονίδια του μείζονος συστήμα-
τος ιστοσυμβατότητας που σχετίζονται με την εμφά-
νιση ΣΔτ1 εντοπίζονται στο χρωμόσωμα 6p και στην
περιοχή που κωδικοποιεί τα γονίδια ΗLA. Η περιοχή
αυτή περιέχει γονίδια που κωδικοποιούν τα μόρια
MHC τάξης II, που εκφράζονται στην επιφάνεια αντι-
γονοπαρουσιαστικών κυττάρων, όπως τα μακροφάγα.
Η ικανότητα αυτών των μορίων να δεσμεύουν και να
παρουσιάζουν αντιγόνα εξαρτάται από τη σύνθεση
των αλυσίδων τους. Υποκατάσταση σε μία ή δύο καί-
ριες θέσεις των αλυσίδων μπορεί να αυξήσει ή να μει-
ώσει σημαντικά τη δράση τους ως αντιγονοπαρου-
σιαστικά μόρια, επηρεάζοντας αντίστοιχα τη σύνδεσή
τους με αυτοαντιγόνα και ως εκ τούτου την προδιά-
θεση εκδήλωσης ΣΔτ1.

Από τα γονίδια που συνδέονται με την εκδήλωση
ΣΔτ1 απλότυποι υψηλού κινδύνου είναι οι DR3 και
DR4, ενώ αντιθέτως οι απλότυποι DR2 και DR5 φαίνε-
ται να παρέχουν ισχυρή προστασία. Ειδικότερα, πε-
ρισσότεροι από το 90% των ασθενών με ΣΔτ1 φέρουν
τους απλότυπους HLA-DR3,DQB1*0201 (γνωστός και
ως DR3-DQ2) ή DR4,DQB1*0302 (ή αλλιώς DR4-DQ8),
ενώ το ποσοστό ανεύρεσης ενός μεμονωμένου απλό-
τυπου στο γενικό πληθυσμό κυμαίνεται στο 40%. Ε-
πιπλέον, 30% των ασθενών φέρουν και τους δύο α-
πλότυπους (DR3/4 ετεροζυγώτες) σε αντίθεση με το
2% του γενικού πληθυσμού, γεγονός που καταδεικνύ-
ει αυξημένη γενετική προδιάθεση. Το γεγονός ότι ο
επιπολασμός αυτών των γονιδίων διαφέρει ανάλογα
με την εθνικότητα ερμηνεύει σε μεγάλο βαθμό γιατί
ο  ΣΔτ1 είναι σχετικά συχνός στις Σκανδιναβικές χώρες
και τη Σαρδηνία, αλλά σπάνιος στην Κίνα. 

Αντιθέτως, το HLA αλληλόμορφο DQB1*0602, που
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ανευρίσκεται σε ποσοστό περίπου 20% στο γενικό
πληθυσμό των ΗΠΑ και μόνο 1% στα παιδιά με ΣΔτ1Α,
φαίνεται ότι παρέχει προστασία έναντι του ΣΔτ1. 

Γονίδια εκτός μείζονος συμπλέγματος
ιστοσυμβατότητας (Non-MHC genes)
Αν και σημαντικά, τα γονίδια του MHC δεν είναι ικανά
να προκαλέσουν από μόνα τους ΣΔτ1. Χρειάζονται
την παρουσία και άλλων γονιδίων, εκτός μείζονος συ-
μπλέγματος ιστοσυμβατότητας. Το γεγονός αυτό υ-
ποδηλώνει την πολυγονιδιακή κληρονομικότητα στην
πλειονότητα των περιστατικών αυτοάνοσου διαβήτη
και τη σημασία της επίδρασης συγκεκριμένων non-
MHC γονιδίων. 

Οι γενετικοί τόποι insulin VNTR, PTPN22 και CTLA-
4 είναι οι πιο σημαντικοί. Ειδικότερα, το γονίδιο insulin
VNTR, που εντοπίζεται στο βραχύ σκέλος του χρωμο-
σώματος 11 και περιλαμβάνει μια περιοχή διαδοχικών
επαναλήψεων (Variable Number Tandem Repeats,
VNTR), κοντά στην περιοχή που κωδικοποιεί την
προϊνσουλίνη, απαντά σε συχνότητα 10% σε ασθενείς
με ΣΔτ1 και αποτελεί την ισχυρότερη γονιδιακή συ-
σχέτιση εκτός μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατό-
τητας. Αλλαγή ενός αμινοξέος σε μια ειδική για τα λεμ-
φοκύτταρα τυροσινική φωσφατάση (protein tyrosine
phosphatase non-receptor type 22, PTPN22) σχετίζε-
ται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης ΣΔτ1 σε διάφο-
ρους πληθυσμούς. Το γονίδιο που κωδικοποιεί τον υ-
ποδοχέα CTLA-4, γνωστό και ως IDDM12, σχετίζεται
επίσης με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη. 

Ο ρόλος των αυτοαντισωμάτων
Η ανίχνευση αυτοαντισωμάτων έναντι αυτοαντιγό-
νων-στόχων των β-παγκρεατικών κυττάρων αποτελεί
βασικό χαρακτηριστικό του ΣΔτ1. Τα αυτοαντιγόνα
που σχετίζονται με το διαβήτη είναι κυτταροπλασμα-
τικά ένζυμα των νησιδιακών κυττάρων. Eιδικότερα,
ως αυτοαντιγόνα δρουν η αποκαρβοξυλάση του
γλουταμικού οξέος (GAD) και η IA2 (μια τυροσινική
φωσφατάση), ο ZnT8 (ένας μεταφορέας ψευδαργύ-
ρου στο β-κύτταρο) και η ίδια η ινσουλίνη. Η αναζή-
τηση των αυτοαντισωμάτων με ειδικές ραδιοανοσο-
λογικές μεθόδους υψηλής ευαισθησίας έχει τόσο δια-
γνωστική, όσο και προγνωστική αξία. 

Κατά τη διάγνωση στην πλειοψηφία των ασθενών
ανιχνεύονται ένα ή περισσότερα αυτοαντισώματα έ-
ναντι αυτοαντιγόνων του παγκρέατος. Η ανίχνευσή
τους μπορεί να είναι παροδική, ωστόσο, υψηλοί τίτλοι
σε πολλαπλά αυτοαντισώματα σπάνια αρνητικοποι-
ούνται. Τα συνήθη αυτοαντισώματα είναι τα εξής: 

1. Τα αντινησιδιακά αντισώματα (ICAs, Islet cell

autoantibodies) που ανιχνεύονται με ανοσοφθορισμό
στο 85% των ασθενών με νεοδιαγνωσθέντα ΣΔτ1, α-
ποτελούν μάλλον ένα μίγμα αυτοαντισωμάτων έναντι
GAD και πολλαπλών κυτταροπλασματικών αντιγόνων.
Πρόκειται για αντισώματα έναντι του κυτταροπλά-
σματος όλων των  τύπων των νησιδιακών κυττάρων,
χωρίς ειδικότητα για τα β-κύτταρα. Πιθανολογείται
ότι αποτελούν ανοσολογικό επιφαινόμενο, καθώς στε-
ρούνται κυτταροτοξικότητας. Βέβαια, η απουσία α-
ντινησιδιακών αυτοαντισωμάτων σε παιδιά με ΣΔτ1
κατά τη στιγμή της διάγνωσης δεν έχει επίπτωση στο
βαθμό της μεταβολικής απορρύθμισης. Ωστόσο, έχει
παρατηρηθεί ότι η ανίχνευση αντισωμάτων («οροθε-
τικός» ΣΔτ1) σχετίζεται με επιταχυνόμενη καταστροφή
των νησιδίων του παγκρέατος και αυξημένη ανάγκη
για εξωγενή χορήγηση ινσουλίνης από το δεύτερο έ-
τος της κλινικής νόσου. 

Επιπρόσθετα, στους ασθενείς με ΣΔτ1 ανιχνεύο-
νται συχνά αυτοαντισώματα κατά αντιγόνων που
βρίσκονται στην επιφάνεια των β-κυττάρων (ICSA,
Islet cells surface antibodies), που διαθέτουν εκλε-
κτικότητα για τα β-κύτταρα και κυτταροτοξική δράση. 

2. Η ανίχνευση αντι-ινσουλινικών αντισωμάτων
(ΙΑΑ, Ιnsulin autoantibodies) πριν από την έναρξη
ινσουλινοθεραπείας σε ασθενείς με ΣΔτ1 αφορά πε-
ρισσότερους από τους μισούς ασθενείς. Μελέτες τόσο
με πειραματόζωα, όσο και μελέτες πρόληψης σε παι-
διά μητέρων με ΣΔτ1, αποδεικνύουν τον κεντρικό ρό-
λο της προϊνσουλίνης ως πρωταρχικό αυτοαντιγόνο
στο ΣΔτ1 (Πίν. 14.3). Τα αντι-ινσουλινικά αυτοαντισώ-
ματα είναι τα πρώτα αντισώματα που ανιχνεύονται
και ο τίτλος τους έχει χρησιμοποιηθεί για την πρόβλε-
ψη του χρόνου εμφάνισης του διαβήτη σε παιδιά η-
λικίας κάτω των πέντε ετών. 

3. Αντισώματα έναντι της τυροσινικής φωσφα-
τάσης ή αντισώματα έναντι ΙΑ-2 (insulinoma asso -
ciated autoantigen-2, IA-2). Η ΙΑ-2 είναι νευροενδο-
κρινική πρωτεΐνη που σχετίζεται με την πρωτεϊνική
τυροσινική-φωσφατάση (PTP) και δρα καταλυτικά
προάγοντας τη μεταγραφή των γονιδίων της ινσου-
λίνης. Σε μία μελέτη τα αντισώματα έναντι αυτού του
αυτοαντιγόνου ανιχνεύθηκαν στο 58% των ασθενών
με νεοδιαγνωσθέντα ΣΔτ1. Τα αυτοαντισώματα έναντι
ΙΑ-2 έπονται των αυτοαντισωμάτων έναντι της ινσου-
λίνης και της GAD και σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό
με την έκφραση πολλαπλών αυτοαντισωμάτων κατά
των νησιδίων.  

4. Τα αυτοαντισώματα έναντι της γλουταμικής α-
ποκαρβοξυλάσης (αντι-GAD αντισώματα) ανιχνεύ-
ονται σε ποσοστό 75-85% κυρίως σε HLADR3+ ασθε-
νείς με ΣΔτ1 πρόσφατης έναρξης και τείνουν να πα-
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ραμείνουν θετικά για περισσότερο χρόνο. Πρωτοα-
νιχνεύθηκαν σε ασθενείς με μια βαριά νευορολογική
νόσο, το stiff man syndrome, και η σημασία τους στην
παθογένεια του ΣΔτ1 είναι ακόμη υπό έρευνα.

5. Τα αντισώματα έναντι του μεταφορέα ψευδαρ-
γύρου (ΖnT8, zinc transporter-8), ενός αυτοαντιγόνου
των νησιδιακών κυττάρων με άγνωστη προς το παρόν
λειτουργία, διαπιστώθηκε ότι είναι θετικά σε ποσοστό
60-80% των ασθενών με νεοδιαγνωσθέντα ΣΔτ1. Εμ-
φανίζονται αργότερα σε σχέση με τα αντιινσουλινικά
αυτοαντισώματα και εξαφανίζονται ταχύτατα μετά
την κλινική εκδήλωση του διαβήτη. 

Οι τέσσερις ανοσολογικοί δείκτες (IAA, anti-GAD,
anti-ZnT8, ΙΑ2) αποτελούν ισχυρούς προγνωστικούς
δείκτες για την κλινική εκδήλωση του ΣΔτ1. Έχει ση-
μασία τόσο ο αριθμός, όσο και ο τίτλος των αυτοα-
ντισωμάτων για την πρόβλεψη της εμφάνισης του
ΣΔτ1. Η ανίχνευση ενός μεμονωμένου αυτοαντισώ-
ματος συνδέεται με οριακή αύξηση του κινδύνου εμ-
φάνισης ΣΔτ1 ανεξαρτήτως οικογενειακού ιστορικού.
Η ανεύρεση υψηλών τίτλων για περισσότερους από
δύο διαφορετικούς τύπους αυτοαντισωμάτων σχετί-
ζεται με αυξημένο κίνδυνο κλινικής εκδήλωσης ΣΔτ1
(κατά 60-100%) εντός της επόμενης δεκαετίας. Οι με-
λέτες παρακολούθησης ατόμων υψηλού κινδύνου
(συγγενών πρώτου βαθμού ασθενών με ΣΔτ1) χρη-
σιμοποιούν αυτούς τους ανοσολογικούς δείκτες σε
συνδυασμό με γενετικούς και μεταβολικούς δείκτες. 

Ένας σημαντικός δείκτης πρόβλεψης της εκδήλω-
σης ΣΔτ1 είναι ο δείκτης ABRS (Auto-antibody Risk
Score), όπου λαμβάνεται υπόψη τόσο ο αριθμός, όσο
και ο τίτλος των αυτοαντισωμάτων ICA, anti-GAD, IAA,
ΙΑ2 και έναντι ZnT8. Η παρουσία πολλαπλών αυτοα-
ντισωμάτων θεωρείται ότι αυξάνει σημαντικά τον κίν-

δυνο κλινικής εκδήλωσης διαβήτη. Ειδικότερα στα
παιδιά, η ανίχνευση πολλαπλών αυτοαντισωμάτων ο-
δηγεί αναπόφευκτα στη νόσο, κάτι που στους ενήλι-
κες δεν αποτελεί κανόνα. 

Διαγνωστικά η επιβεβαίωση της αυτοανοσίας με
την ανίχνευση αυτοαντισωμάτων συνήθως δεν είναι
απαραίτητη στα παιδιά, στα οποία η νόσος εισβάλλει
κατά κανόνα με την εικόνα της διαβητικής κετοξέω-
σης. Πάντως, η απουσία νησιδιακών αυτοαντισωμά-
των σε παιδιά πρέπει να εγείρει υποψία για την πιθα-
νότητα μονογονιδιακού διαβήτη (maturity-onset dia -
betes of the young, MODY). Σε άτομα μεγαλύτερης
ηλι κίας με δυσχέρεια ταξινόμησης του τύπου του δια-
βήτη ο ορολογικός έλεγχος έχει διαγνωστική αξία και
βοηθά στην ανίχνευση ασθενών με λανθάνοντα αυ-
τοάνοσο διαβήτη (LADA).

Προτεινόμενο μοντέλο
παθοφυσιολογίας
Ειδική ανοσιακή απόκριση και
κυτταρική ανοσία
Ο ΣΔτ1 οφείλεται στην αυτοάνοση καταστροφή των
ινσουλινοπαραγωγών β-κυττάρων των νησιδίων του
Langerhans από CD4+ και CD8+ κυτταροτοξικά Τ-λεμ-
φοκύτταρα. Σε μικρότερο βαθμό συμμετέχει η διή-
θηση των ινσουλινοπαραγωγικών κυττάρων από μα-
κροφάγα, ΝΚ-κύτταρα (Natural killer cells, NK) και
CD20+ B-λεμφοκύτταρα, φαινόμενο που χαρακτηρί-
ζεται ως νησιδιίτιδα (insulitis). H αυτοάνοση αυτή δια-
δικασία πυροδοτείται από την παρουσίαση αυτοαντι-
γόνων μέσω αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων και
επιβεβαιώνεται με την ανίχνευση αυτοαντισωμάτων
που παράγονται από τα Β-λεμφοκύτταρα.
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Πίνακας 14.3 Στοιχεία που αποδεικνύουν τον κεντρικό ρόλο της προϊνσουλίνης ως πρωταρχικό αυτοαντιγόνο 
στον ΣΔτ1.

• Ειδικότητα για το β-κύτταρο (εκτός από τον θύμο αδένα)
• Ο δεύτερος ισχυρότερος γενετικός επίτοπος των αλληλίων της ινσουλίνης (IDDM2) συσχετίζεται με τη μεταγραφή

της προϊνσουλίνης στον θύμο αδένα
• H προϊνσουλίνη αποτελεί πρώιμο αυτοαντιγόνο-στόχο στον άνθρωπο και σε ποντικούς (ΝΟD-non obese diabetic

mice)
• Κυρίαρχος στόχος των Τ-λεμφοκυττάρων που απομονώνονται από τα παγκρεατικά νησίδια ασθενών με ΣΔτ1

και ΝΟD ποντίκια 

Πειράματα σε ΝΟD ποντίκια έδειξαν ότι:

• Η διαγονιδιακή έκφραση της προϊνσουλίνης (όχι όμως της GAD) στα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα προλαμ-
βάνει τη νησιδιίτιδα/διαβήτη

• Η μεταφορά αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (hemopoietic stem cells) που κωδικοποιούν την προϊνσουλίνη
στα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, προλαμβάνει τον διαβήτη

• Knockout της προϊνσουλίνης ΙΙ (που εκφράζεται στον θύμο αδένα) επιταχύνει τον διαβήτη 
• Η επαγωγή ανοχής του βλεννογόνου στην προϊνσουλίνη προλαμβάνει τον διαβήτη




