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Άρθρα Ανασκόπησης 

Σακχαρώδης Διαβήτης. 
Επιπλοκές, Διάγνωση και 
Θεραπεία μιας κοινής ασθένειας.
Επιδημιολογία

Περίληψη

 Ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) χαρακτηρίζεται πλέον όχι μόνο ως μία χρόνια νόσος, αλλά 
ως η πανδημία του σύγχρονου πολιτισμού, αφού σύμφωνα με επιδημιολογικές μελέτες, το 
ποσοστό των ατόμων που πάσχουν από ΣΔ είναι μεγαλύτερο από τις σχετικές προβλεπόμε-
νες εκτιμήσεις. Επιπρόσθετα ο ΣΔ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο ενός συνόλου νοσημά-
των, που στο σύνολό τους αποτελούν τους εκφραστές του μεταβολικού συνδρόμου. Οι χρό-
νιες επιπλοκές του ΣΔ προσβάλλουν το σύνολο των συστημάτων του ανθρώπινου οργανι-
σμού και αφορούν κυρίως το αγγειακό δίκτυο. Συγκεκριμένα, η αθηρωμάτωση των στεφα-
νιαίων αγγείων με αποτέλεσμα την εμφάνιση της στεφανιαίας νόσου, τα αγγειακά εγκεφα-
λικά επεισόδια, η διαβητική νεφροπάθεια και αμφιβληστροειδοπάθεια,  αποτελούν εκδηλώ-
σεις των χρόνιων επιπλοκών του διαβήτη και αποδεικνύουν την αναγκαιότητα της έγκαιρης 
διάγνωσης του διαβήτη σε πρώιμα στάδια εμφάνισής του, δηλαδή στο στάδιο του προδια-
βήτη. Εξάλλου, νεοεμφανιζόμενες επιπλοκές, όπως η διαβητική νευροπάθεια και η ύπαρξη 
ασθενών με διαβητικά έλκη στα κάτω άκρα, τονίζουν επίσης τη σημαντικότητα της έγκαιρης 
διάγνωσης και της χορήγησης της κατάλληλης αντιδιαβητικής αγωγής με σκοπό την βέλ-
τιστη γλυκαιμική ρύθμιση και την καλύτερη πρόγνωση του διαβήτη. Συμπερασματικά, ανα-
γκαία κρίνεται η εφαρμογή προγραμμάτων πολιτικής της υγείας, που αφορούν την πρώϊμη 
ανίχνευση, διάγνωση και θεραπεία των ασθενών με ΣΔ. 
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Summary

Diabetes mellitus (DM) is considered as a chronic disease but also as a pandemic of the 
modern civilization. Indeed, according to epidemiological studies, the percentage of people 
suffering from diabetes was greater than the relevant projected estimates. Additionally, 
DM constitutes the cornerstone of a complex of diseases, which all are the components of 
the metabolic syndrome. Chronic complications of DM affecting all organ systems of the 
body and mainly the vascular network. Specifically, the atherosclerosis of coronary arter-
ies resulting in coronary heart disease, stroke, diabetic nephropathy and retinopathy are 
manifestations of the chronic complications of diabetes and demonstrates the need for the 
early prediction of diabetes in the early stages of his appearance at the stage of prediabe-
tes. Moreover, emerging complications, such as diabetic neuropathy and the existence of 
patients with diabetic foot ulcers, also emphasize the importance of early diagnosis and ad-
ministration of appropriate antidiabetic therapy to optimal glycemic control and to improve 
the prognosis. In conclusion, it is considered necessary by the implementation of health 
policy programs related to early detection, diagnosis and treatment of patients with DM.

Εισαγωγή
Ο ΣΔ βάση στατιστικών δεδομένων της μελέτης 

WHO(World Health Organization) βρίσκεται στην 
τέταρτη θέση αιτίας θανάτου παγκοσμίως, ενώ εν-
δεικτικά για την Ευρώπη, στη Γερμανία ο επιπολα-
σμός  ξεπερνά το 9% των ενηλίκων.¹ Συγκεκριμένα 
το 2012, το 7,2% του πληθυσμού είχε διαγνωσμένο 
ΣΔ, ενώ το 2,1% ήταν αδιάγνωστο, συνολικά 9,3% 
του πληθυσμού και αφορά ηλικίες 19-79 ετών. Πα-
ρατηρήθηκε επίσης μεγάλη διακύμανση των μετα-
βολικών διαταραχών ανά περιοχή και πιο συγκεκρι-
μένα, στα ανατολικά κρατίδια το ποσοστό που έπα-
σχε ήταν 12%, ενώ στα νότια κρατίδια 5,8%.¹

Αναφορικά με τη συνταγογράφηση των αντιδια-
βητικών σκευασμάτων, προκύπτουν κάποιες διαφο-
ρές ακόμη και στην ίδια χώρα. Από την ίδια δημοσί-

ευση, προκύπτει ότι στη Γερμανία η χρήση αντιδια-
βητικών σκευασμάτων από το στόμα είναι πολύ συ-
χνότερη στο νότο με ποσοστό 57%, σε αντίθεση με 
τον βορρά, με 46%. Αντίθετα τα ποσοστά που αφο-
ρά την αντιμετώπιση του ΣΔ με ινσουλινοθεραπεία, 
στο βορρά είναι 22% ,ενώ στο νότο 16%.¹

Μια μελέτη που διεξήχθη στην Πομερανία απέ-
δειξε την ύπαρξη στατιστικώς σημαντικής συσχέτι-
σης μεταξύ παχυσαρκίας και ΣΔ.²

Σύμφωνα με τη μελέτη SHIP-0 η οποία διεξή-
χθη από το 1997 μέχρι και το 2001 στην οποία 
συμμετείχαν 4308 άτομα και τη μελέτη SHIP trend 
η οποία διεξήχθη από το 2008 μέχρι το 2012 με 
4420 συμμετέχοντες, απεδείχθη αύξηση του επιπο-
λασμού της παχυσαρκίας από 25% σε 32% και συ-
γκεκριμένα αύξηση του δείκτη μάζας σώματος από 



Τεύχος 108: Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2015 223

26,7% σε 27,5%.² Επίσης στις παραπάνω μελέτες 
επισημαίνεται κι η ταυτόχρονη αύξηση της συχνό-
τητας του ΣΔ από 9,1% σε 13,8%.²

Οι αντίστοιχες κατευθυντήριες οδηγίες της Ελλη-
νικής Διαβητολογικής Εταιρείας (ΕΔΕ), όσον αφο-
ρά τον ΣΔ τύπου 2 παρουσιάζονται στο σχήμα 1.³

Η δραματική αυτή αύξηση της παχυσαρκίας και 
του σακχαρώδη διαβήτη συνηγορεί σε ένα ολοέ-
να αυξανόμενα διαταραγμένο μεταβολικό προφίλ 
στον γενικό πληθυσμό. Για αυτούς τους λόγους επι-
βάλλεται η χρησιμοποίηση νέων κι αποτελεσματι-
κών παρεμβάσεων από τα συστήματα υγείας.

Για το σκοπό αυτό, η Γερμανική Εταιρεία Ενδο-
κρινολογίας οργάνωσε μια καμπάνια πληροφόρη-
σης με τίτλο: ‘’Εξαρτώμενος από τις ορμόνες?’’, 
συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της αντίληψης για 
τις μεταβολικές ασθένειες που εμπλέκονται με το 
ΣΔ και συμβάλλοντας κατ’ επέκταση στην ανάγκη 
επεξήγησης, έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπι-
σης αυτών των παθήσεων. Τα έξι κύρια σημεία που 
αναγράφονται σε ένα άρθρο του ‘’Der Internist’’ 

προάγουν την εμβάθυνση , την ενημέρωση και την 
αντιμετώπιση των επιπλοκών του ΣΔ. 

Νέες διαγνωστικές μεθόδοι και θεραπείες έχουν 
αναδειχθεί από τους M.Hummel και P.Achenbach 
με γνώμονα την αναγκαιότητα της άμεσης πρόγνω-
σης και πρόληψης. Ο κίνδυνος εμφάνισης ΣΔ τύ-
που 1 μπορεί να οριστεί με ακρίβεια έτσι ώστε να 
αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Στην κατεύθυνση αυτή ο 
G.Freckmann αναφέρεται στην τεχνολογία της δια-
βητολογίας και ιδιαίτερα στη δημιουργία νέων μέ-
θοδων μέτρησης σακχάρου με συνεχή μέτρηση για 
την καλύτερη ρύθμιση του διαβήτη. Κύριο παρά-
δειγμα του νεωτερισμού αυτού είναι ο μηχανισμός 
‘’minimal invasive’’ με υποδοχή λεπτής βελόνης. 

Η θεραπεία του ΣΔ τύπου 2 με φαρμακευτικά 
σκευάσματα περιγράφεται από τον E.Zikel με με-
γάλη κλινική σημασία να δίνεται στην ανάγκη ελα-
χιστοποίησης του κινδύνου εμφάνισης υπογλυκαι-
μίας και μείωσης του σωματικού βάρους. Ο καθο-
ρισμός κι η διαφοροποίηση της HbA1c στον κάθε 
ασθενή κι η δημιουργία διαφόρων θεραπευτικών 
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μοντέλων βάση αυτής, αποτελεί ένα από τα μεγα-
λύτερα βήματα για τη θεραπεία του ΣΔ.

Αναφορικά με τις κυριότερες επιπλοκές του ΣΔ η 
νευροπάθεια και το διαβητικό πόδι δεν αποτελούν 
μόνο επιπλοκές αυτού , αλλά και μια πρόκληση για 
τον θεράποντα ιατρό. Ο R.Lobmann περιγράφει 
δύο κατηγορίες πρόληψης, πρωτοπαθής και δευ-
τεροπαθής, με σκοπό να ελαχιστοποιήσει το υψηλό 
ποσοστό ακρωτηριασμών. 

Άλλωστε η εντόπιση κι η σταδιοποίηση της δυ-
σλειτουργίας του αυτόνομου νευρικού συστήμα-
τος στο διαβητικό πληθυσμό είναι ένα χρήσιμο δια-
γνωστικό εργαλείο, διότι μπορεί να ανιχνεύσει τους 
ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης όψιμων 
επιπλοκών του διαβήτη.⁴

Εξάλλου σε μια Ελληνική μελέτη έχει βρεθεί θε-
τική συσχέτιση μεταξύ του ΒΜΙ και της αυτονόμου 
νευροπάθειας στους διαβητικούς ασθενείς. Από το 
άρθρο αυτό αποδεικνύεται η άρρηκτη σχέση μετα-
ξύ παχυσαρκίας, ΣΔ και αυτονόμου νευροπάθειας. ⁵

H χρόνια υπεργλυκαιμία εμπλέκεται σε ποικίλα 
βιοχημικά μονοπάτια που σχετίζονται με τη μετα-
βολική κι οξειδοαναγωγική κατάσταση του κυττά-
ρου, τα οποία προκαλούν διαταραχή της διαπερα-
τότητσς των νευρώνων, συμβάλλοντας στην ανά-
πτυξη και την εξέλιξη των επιπλοκών του ΣΔ. 

Η νευροπάθεια εμφανίζεται πρώτα στις μακριές 
ίνες κι οι πρώιμες εκδηλώσεις της στο διαβήτη τεί-
νουν να σχετίζονται με την απονεύρωση των παρα-
συμπαθητικών νευρώνων. Η απονεύρωση των συ-
μπαθητικών νευρώνων ακολουθεί αργότερα ξεκι-
νώντας από την κορυφή των κοιλιών και προοδευ-
τικά επεκτείνεται προς τη βάση. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι νωρίς κατά 
την εξέλιξη της αυτόνομης νευροπάθειας παρατη-
ρείται αντιρροπιστική αύξηση του καρδιακού συ-
μπαθητικού τόνου ως απάντηση στην υποκλινική 
περιφερική απονεύρωση.

Η εμπειρία του Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού του 
Διαβητολογικού Κέντρου της Α’Προπαιδευτικής 
Παθολογικής Κλινικής του ΑΠΘ στο νοσοκομείο 
ΑΧΕΠΑ, καθορίζει και τον τρόπο πρόληψης, συνι-
στώντας στον διαβητικό ασθενή να φροντίζει με 
επιμέλεια τα άκρα του με την χρήση κατάλληλων 
υποδημάτων διαβητικού, με την αποφυγή έκθεσης 
του ποδιού σε ακραίες θερμοκρασίες, με το κατάλ-
ληλο και προσεγμένο κόψιμο ονύχων, με την απο-
μάκρυνση ξένων σωμάτων, με το πλύσιμο και την 

περιποίηση των κάτω άκρων, με τη συχνή επίσκεψη 
στον ποδολόγο, με τη χρήση ειδικής κάλτσας και τη 
διενέργεια πελματογραφήματος.

Αυτόνομη νευροπάθεια θεωρείται ο κύριος αιτι-
οπαθογενετικός μηχανισμός του διαβητικού ποδιού 
που προσβάλλει την αυτόνομη νεύρωση του δέρ-
ματος του άκρου ποδός και επάγει την κλινική εκ-
δήλωση της επιπλοκής αυτής  με  προβληματισμό 
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων κατά την αρχι-
κή διάγνωση για δυνητικό ακρωτηριασμό.⁶

Η διαβητική νεφροπάθεια αποτελεί μία δεύτε-
ρη σημαντική επιπλοκή μικροαγγειοπάθειας κι έναν 
μείζον παράγοντα εμφάνισης χρόνιας νεφρικής 
ανεπάρκειας(ΧΝΑ). Στην κατεύθυνση πρόληψης,μια 
έγκαιρη διάγνωση μικρολευκωματουρίας μπορεί να 
αποτελέσει μια τελεσφόρο προγνωστική στρατηγι-
κή.⁷ 

Ιδιαίτερη σημασία επίσης θα πρέπει να αποδο-
θεί στον κίνδυνο που ενέχει η μικρολευκωματουρία 
όσον αφορά την εμφάνιση μικροαγγειακών επιπλο-
κών και καρδιαγγειακών παθήσεων. Επίσης η αρ-
τηριακή πίεση στην διαβητική νεφροπάθεια χρήζει 
ρύθμισης μέσω RΑAS αποκλειστών, που είναι κι η 
θεραπεία εκλογής.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της διαβητικής νε-
φροπάθειας περιλαμβάνει ταυτόχρονα την άριστη 
ρύθμιση του ΣΔ, την αντιυπερτασική αγωγή (κατά 
προτίμηση με αναστολείς ΜΕΑ) και τη δίαιτα με χα-
μηλά λευκώματα.⁸

Η μείωση της συστολικής και διαστολικής ΑΠ εί-
ναι αντίστοιχη του φαρμάκου που χορηγείται. Ως 
εκ τούτου, έχοντας υπόψη ότι ο στόχος της ΑΠ εί-
ναι χαμηλότερος σε διαβητικούς, κρίνεται αναγκαί-
ος ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων φαρμάκων 
όπως αναδείχθηκε σε αρκετές μελέτες. Συγκεκρι-
μένα, η μελέτη ΗΟΤ έδειξε ότι τρία ή περισσότερα 
φάρμακα ήταν αναγκαία για την επίτευξη διαστολι-
κής ΑΠ (<80mmHg). Αυξημένη ηλικία, ΔΜΣ και μι-
κρολευκωματινουρία δυσχαιρένουν τον ικανοποιη-
τικό έλεγχο της ΑΠ. 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στη ΧΝΑ συνήθως 
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οι ανάγκες σε ινσουλίνη μειώνονται, διότι λόγω 
της περιορισμένης νεφρικής λειτουργίας η ινσου-
λίνη δεν καταβολίζεται από τους νεφρούς και πα-
ράλληλα η νεφρική νεογλυκογένεση ελαττώνεται. 
Η θνητότητα της ΔΝ είναι αυξημένη, ενώ παράλλη-
λα παρατηρείται ότι το 25% των αιμοκαθαιρόμε-
νων ασθενών στα κέντρα αιμοκάθαρσης είναι δια-
βητικοί.  

Η συνεχής περιτοναϊκή κάθαρση ή η αιμοκά-
θαρση θα πρέπει να ξεκινάει έγκαιρα, με κρεατινί-
νη  ορού 6-7 mg/dl, ενώ η δανική θεραπεία είναι η 
μεταμόσχευση νεφρού, εφόσον όμως η ηλικία του  
ασθενούς είναι η επιτρεπτή (μέχρι 60 ετών).

Αναφορικά με τις μακροαγγειακές επιπλοκές και 
τη σχέση ΣΔ κι αρτηριοσκλήρυνσης, υπάρχει σίγου-

ρα μία συσχέτιση μεταξύ των δύο, η οποία περι-
λαμβάνει πολύπλοκους μηχανισμούς που εμπλέ-
κουν αγγειακές και φλεγμονώδεις αιτίες. Η έγκαι-
ρη διάγνωση και πρόληψη της αρτηριοσκλήρυνσης 
επιφέρει αύξηση του μέσου όρου ζωής.

Εν κατακλείδι,με βάση τα προαναφερόμενα,α-
παιτείται έγκαιρη εφαρμογή μέτρων πρόληψης, 
ενώ σε επίπεδο θεραπείας,πέραν της εφαρμογής 
των εκάστοτε κατευθυντήριων οδηγιών απαιτείται 
η αντιμετώπιση των ασθενών που στην περίπτωση 
της μελέτης STENO-2 είχε ως αποτέλεσμα , μέσω 
της επιθετικής συνδυασμένης αντιμετώπισης παρα-
γόντων κινδύνου σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 2, την 
μείωση κινδύνου καρδιαγγειακών επιπλοκών κατά 
53% των μικροαγγειακών επιπλοκών κατά 63%.
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