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Γενικά : Ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ2) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 
προβλήματα της δημόσιας υγείας . Υπολογίζεται ότι ο επιπολασμός  της νόσου παγκοσμίως για το 
2014 ανήλθε στο 9% του ενήλικου πληθυσμού(1) ενώ η θνητότητα από τη νόσο για το 2012 
ανήλθε σε 1,5 εκατομμύρια ασθενείς (2). Σύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες (3), η αντιμετώπιση 
του ΣΔ2 απαιτεί συνεχή ιατρική παρακολούθηση , συστηματική προσέγγιση και συνεργασία 
ειδικών [γίνεται κυρίως από ιατρούς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας , με περιοδική διαβούλευση 
(consultation) με εξειδικευμένους παθολόγους/ενδοκρινολόγους και νευρολογική , νεφρολογική , 
καρδιολογική , οφθαλμολογική κλπ εκτίμηση επί ύπαρξης επιπλοκών , ενώ η ομάδα 
συμπληρώνεται από  ειδικά εκπαιδευμένους νοσηλευτές, διαιτολόγους, ψυχολόγους και λοιπούς 
επαγγελματίες υγείας] . Η παρακολούθηση των ασθενών σε διαβητολογικά κέντρα , είτε πρόκειται 
για εξειδικευμένα εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων είτε για δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
(κέντρα υγείας, πολυϊατρεία κ.α.) μπορεί να βελτιώσει την αντιμετώπισή τους , ώστε να επιτύχουν 
τη μέγιστη δυνατή συμμόρφωση , η οποία αντανακλά στους αντικειμενικούς στόχους της 
θεραπείας .  Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της οργανωμένης παρακολούθησης των ασθενών , της 
συστηματοποίησης και καταγραφής της μακροχρόνιας παρακολούθησης , της διεπαγγελματικής 
συνεργασίας των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων και της διαρκούς μετεκπαίδευσής τους καθώς και 
του συνεχούς ποιοτικού ελέγχου των εφαρμοζόμενων διαδικασιών (4).  

Μέθοδος : Προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας τέτοιων δομών 
στην Ελλάδα , ελέγχθηκε αναδρομικά η επίτευξη συγκεκριμένων θεραπευτικών στόχων σε 
ασθενείς που εντάχθηκαν και παρακολουθήθηκαν σε Διαβητολογικό Κέντρο . Ως δείκτες 
αξιολόγησης της ρύθμισης χρησιμοποιήθηκαν η Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη Αίματος (HbA1c) 
και ο Δείκτης Μάζας Σώματος (Body Mass Index - BMI). Αναζητήθηκαν οι τιμές των παραπάνω 
δεικτών κατά την ένταξη ενηλίκων ασθενών με διαγνωσμένο Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 στο 
Διαβητολογικό Κέντρο της Β’ Παθολογικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών -Π.Γ.Ν. Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»- κατά το έτος 2012, καθώς και οι 
αντίστοιχες τιμές μετά την ολοκλήρωση του πρώτου και δεύτερου χρόνου παρακολούθησης (2013 
και 2014 αντίστοιχα). Εξαιρέθηκαν από τη μελέτη ασθενείς με νεοδιαγνωσθέντα ΣΔ2, 
νοσηλευόμενοι ασθενείς καθώς και ασθενείς που δεν ολοκλήρωσαν τουλάχιστον ένα χρόνο 
παρακολούθησης με πλήρη καταγραφή. 



Αποτελέσματα : 122 ασθενείς πληρούσαν τα κριτήρια εισόδου. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 62,8 
έτη και η αναλογία αντρών/γυναικών 56,6% / 43,4%. 85,2% ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι και 
53,3% ήταν εκτός του στόχου HbA1c≤7% κατά την πρώτη τους επίσκεψη στο Κέντρο. Μετά τον 
πρώτο χρόνο παρακολούθησης, ενώ δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική μείωση του ΒΜΙ, 71,3% 
των ασθενών κατόρθωσαν να έχουν καλή γλυκαιμική ρύθμιση με μέσο όρο HbA1c 
6,8%(p=0,001). Κατά το δεύτερο έτος παρακολούθησης δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές. 

Συμπεράσματα : Η ανάλυση της αναδρομικής μελέτης παρατήρησης έδειξε ότι σημαντικό 
ποσοστό ασθενών με ΣΔ2 επωφελήθηκαν από την παρακολούθησή τους από το Κέντρο , 
επιτυγχάνοντας στατιστικά σημαντική μείωση των επιπέδων HbA1c , που διατηρήθηκε και κατά 
το δεύτερο χρόνο παρακολούθησής τους . Παρόλα αυτά , δε διαπιστώθηκε ανάλογη μείωση στα 
επίπεδα του ΒΜΙ . 

 

Λέξεις-κλειδιά : Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 , Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη , BMI , 
αξιολόγηση . 
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General : Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM)  is one of the major public health issues . It is 
estimated that the prevalence of the disease worldwide in 2014 amounted to 9% of the adult 
population(1) while mortality from the disease in 2012 amounted to 1.5 million patients(2). 
According to current guidelines(3) , the treatment of T2DM requires constant medical supervision , 
systematic approach and cooperation of specialists (is mainly done by primary care physicians 
with periodic consultation from expert internists/endocrinologists and assessment by neurologist , 
nephrologist , cardiologist , ophthalmologist , etc. in case of complications while the group should 
be completed with specially trained nurses , dieticians , psychologists and other health specialists) . 
Monitoring of patients in centres specialized on Diabetes, whether these are outpatient hospital 
clinics or primary health care units improves their treatment in order to achieve maximum patient 
compliance , which reflects to the objectives of the treatment . This is achieved through organized 
monitoring of patients , systematization and recording of long-term follow-up , through 
interprofessional cooperation of stakeholders involved , continuous post-graduate training of the 
personnel and continuous appraisal and performing quality control procedures(4). 
Method : In order to appraise the effectiveness of units providing specialized health services to 
patients with T2DM in Greece , according to clinical excellence gyidelines , the aim of the study 
was to evaluate the achievement of specific therapeutic goals in patients seeking medical services 
and monitoring from the Centre specialized on Diabetes of the 2nd Department of Internal 
Medicine of the National and Kapodistrian University of Athens . HbA1c and Body Mass Index 
(BMI) were used as indicators . Measures for these indicators of patients with type 2 Diabetes 
visiting the Centre for the first time during the year 2012 were sought and compared with the 
corresponding measures after the completion of the first and second year of follow-up (2013 and 
2014 respectively) . Patients with newly diagnosed T2DM , hospital patients and patients  that had 
not completed at least one year of follow-up with complete data recording were excluded from the 
study . 
Results : 122 patients met the inclusion criteria . The mean age of the patients was 62.8 years and 
the male/female ratio 56.6% / 43.4% . 85.2% were overweight or obese and 53.3 % did not meet 
HbA1c target of ≤7.0% at their first visit to the Centre . After the first year of follow-up , while 
there was no significant lowering of BMI levels , 71,3% of the patients managed to achieve 



glycaemic control with a mean HbA1c of 6.8%(p=0.001). During the second year of follow-up no 
statistically significant differences were observed. 
Conclusions: The analysis of this retrospective study showed that a significant percentage of 
T2DM patients achieved glycaemic target levels  after the first year of monitoring, preserving it 
during the second year of follow up. However, no significal change in BMI levels was found. 
 
 
Key words : Type 2 Diabetes Mellitus ; Glycosylated hemoglobin  ; Body Mass Index ; appraisal . 
 
 

 

 

  



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Ορισμός , επιδημιολογικά και στατιστικά δεδομένα 
 

  Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι ένα σύνδρομο με ετερογενές και πολυπαραγοντικό 
υπόστρωμα , χαρακτηριζόμενο από διαταραχή του μεταβολισμού υδατανθράκων , λιπών και 
πρωτεϊνών η οποία οφείλεται σε σχετική ή πλήρη έλλειψη ινσουλίνης . Ως σχετική 
χαρακτηρίζεται η έλλειψη ινσουλίνης όταν , παρά τα αυξημένα επίπεδά της στο αίμα , δεν 
επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του μεταβολισμού , λόγω παρεμπόδισης της δράσης της 
στους περιφερικούς ιστούς (αντίσταση στην ινσουλίνη) . Η κύρια έκφραση της διαταραχής του 
μεταβολισμού στο ΣΔ είναι η αύξηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα (1). 

 

Η παρακάτω ταξινόμηση , ισχύουσα από το 1997 , κατατάσσει το ΣΔ σε κατηγορίες(1) : 

 Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 (ΣΔ1) : Οφείλεται σε καταστροφή των β-κυττάρων με 
αποτέλεσμα συνήθως την πλήρη έλλειψη ινσουλίνης 

 Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ2) : Οφείλεται σε προοδευτική έκπτωση της 
επαρκούς ανταπόκρισης του β-κυττάρου για την έκκριση της απαιτούμενης για την 
αντιμετώπιση των μεταβολικών αναγκών ινσουλίνης . Περιλαμβάνει ένα φάσμα 
συνδυασμών , από την κατ’εξοχήν αντίσταση στην ινσουλίνη με σχετικά μικρή έλλειψη 
ινσουλίνης μέχρι τη σημαντική μείωση της έκκρισης ινσουλίνης με μικρότερη αντίσταση 

 Σακχαρώδης Διαβήτης Κύησης (ΣΔΚ) : Ορίζεται ως η διαταραχή του μεταβολισμού 
των υδατανθράκων που διαπιστώνεται κατά την έναρξη της κύησης ή εμφανίζεται κατά 
τη διάρκεια αυτής και χαρακτηρίζεται από γλυκόζη νηστείας >92mg/dl , υπό την 
προϋπόθεση ότι δε διαγιγνώσκεται κατά την έναρξη της κύησης ή ύπαρξη επίσημου ΣΔ2 
(γλυκόζη νηστείας>126mg/dl), καθώς και η παθολογική έκβαση της Δοκιμασίας ανοχής 
στη γλυκόζη (Oral Glucose Tolerance Test -OGTT) της διενεργούμενης την 24η-28η 
εβδομάδα κύησης 

 Ειδικοί τύποι Σακχαρώδους Διαβήτη : οφείλονται σε αίτια όπως γενετικές διαταραχές 
συνδεόμενες με τη λειτουργικότητα του β-κυττάρου ή τη δράση της ινσουλίνης , 
νοσήματα της εξωκρινούς μοίρας του παγκρέατος , έκθεση σε χημικές ουσίες , τοξίνες , 
φάρμακα κ.α . Από αυτούς , ιδιαίτερης σημασίας είναι ο Οψίμου έναρξης διαβήτης των 
νέων (Maturity Onset Diabetes of the Young – MODY) που φαίνεται να αφορά το 1-
2% των περιπτώσεων ΣΔ(10). 
 

Τα διαγνωστικά κριτήρια του ΣΔ(2) αναφέρονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα : 

 

 



Πινακας 1. Κριτήρια για τη διάγνωση του Σακχαρώδους Διαβήτη                                                        .  

 Τιμή γλυκόζης νηστείας ≥126mg/dl (7.0mmol/l)  , όταν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον σε μια 
επόμενη μέτρηση. 

 Θετική δοκιμασία ανοχής στη γλυκόζη με τιμή γλυκόζης πλάσματος ≥200mg/dl (11.1mmol/l) 2 
ώρες μετά την από του στόματος χορήγηση 75 gr γλυκόζης. 

 Τυχαία τιμή γλυκόζης πλάσματος ≥200mg/dl (11.1mmol/l) και συμπτώματα υπεργλυκαιμίας. Ως 
τυχαία χαρακτηρίζεται η τιμή γλυκόζης που μετρήθηκε σε αίμα ληφθέν οποιαδήποτε ώρα της 
ημέρας και ανεξάρτητα από το χρόνο παρέλευσης από τη λήψη γεύματος , ενώ στη 
συμπτωματολογία αξιολογούνται η πολυδιψία , η πολυουρία και η ανεξήγητη απώλεια βάρους. 

Επί αμφιβολίας για τη διάγνωση τελικό κριτήριο είναι η Δοκιμασία ανοχής στη γλυκόζη (OGTT)(1) 

  

 Ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της 
δημόσιας υγείας παγκοσμίως , ένα από τα τέσσερα μείζονα μη μεταδιδόμενα νοσήματα (NCDs) 
και κύριο παράγοντα της επιβάρυνσης της Ευρώπης από νόσο(6) . Υπολογίζεται από τον Π.Ο.Υ. 
ότι o επιπολασμός της νόσου παγκοσμίως για το 2014 ανήλθε στο 9% του ενήλικου πληθυσμού (3) 
– ή αλλιώς 422 εκατομμύρια ενήλικοι(18) - ενώ η θνητότητα από τη νόσο για το 2012 ανήλθε σε 
1,5 εκατομμύρια ασθενείς (4). Από την άλλη , κατά τον IDF , περίπου 175 εκατομμύρια ή σχεδόν 
το ήμισυ (46%) των πασχόντων είναι αδιάγνωστοι επί μακρόν , αγνοώντας τις μακροπρόθεσμες 
συνέπειες της νόσου(5). 

Σχήμα 1. Πάσχοντες από ΣΔ2 ανά τον κόσμο  ( η αναπαραγωγή έγινε με άδεια του IDF ) . 

 



 Πιο συγκεκριμένα , σύμφωνα με τον IFD(10) 56,3 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ενήλικες μεταξύ 20 
και 79 ετών ζούσαν με/νοσούσαν από Σακχαρώδη Διαβήτη το 2013 – ποσοστό που ανέρχεται στο 
8,5% του ενηλίκου πληθυσμού της περιοχής . Έτι ανησυχητικότερο είναι το γεγονός ότι ο αριθμός 
αυτός αναμένεται να αυξηθεί (Σχήμα 2) . Συγκεκριμένα , έως το 2035 υπολογίζεται να φτάσει τα 
68,9 εκατομμύρια , ανεβάζοντας τον επιπολασμό στην Ευρώπη σε ποσοστό άνω του 10% . Κάτι 
αντίστοιχο φαίνεται να ισχύει και σε παγκόσμια κλίμακα , στοιχείο που ισοδυναμεί με διάγνωση 3 
νέων περιστατικών κάθε 10 δευτερόλεπτα (Σχήμα 3) . 

        

 Σχήμα 2. Εκτιμώμενος αριθμός πασχόντων απο ΣΔ2 το 2035 ( η αναπαραγωγή έγινε με άδεια του IDF ) . 

 

  Περιττό ίσως να αναφερθεί ότι δεν πρόκειται απλά για μια κλινική οντότητα , μα λαμβάνοντας 
επιδημικές διαστάσεις , αποτελεί αιτία κοινωνικοοικονομικής ανησυχίας . Η ίδια η νόσος και οι 
επιπλοκές της οδηγούν σε αύξηση  της πρόωρης θνητότητας , σε δια βίου αναπηρίες και έκπτωση 
της ποιότητας ζωής των νοσούντων , καθιστώντας τους ανίκανους για προσφορά και ενεργό ρόλο 
στην κοινωνία , και κατ’ επέκταση σε απώλεια παραγωγικότητας συνδυασμένη με εκτόξευση του 
κόστους υγειονομικής περίθαλψης (Σχήμα 3) . 

 Εκτιμάται σύμφωνα με υπολογιστικά μοντέλα ότι ο ΣΔ ήταν η αιτία 5,1 εκατομμυρίων θανάτων 
ενηλίκων ηλικίας από 20 ως 79 ετών στην Ευρώπη το 2013 - κάθε 6 δευτερόλεπτα ένας θάνατος 
εξαιτίας της νόσου (6) – που αντιπροσωπεύουν το 8,4% της θνητότητας από κάθε αιτία 
παγκοσμίως , για την προαναφερθείσα ηλικιακή ομάδα . Ποσοστό 48% των θανάτων αυτών 
αφορούν άτομα ηλικίας κάτω των 60 ετών (Σχήμα 3) . Παρόλο που ο υπολογισμός της 
θνητότητας βασίζεται σε υπολογιστικά μοντέλα και θα πρέπει να ερμηνεύεται με περίσκεψη , 
εντούτοις πιθανότατα οδηγεί σε ρεαλιστικότερα συμπεράσματα από αυτά που προκύπτουν από τις 
συνήθεις πηγές στατιστικών της υγείας , οι οποίες υποεκτιμούν , ακριβώς διότι ο ΣΔ συνηθέστερα 
παραλείπεται ως η υποκείμενη αιτία στα πιστοποιητικά θανάτου . 

Μέσα από προγράμματα  και δράσεις δημόσιας υγείας που θα στόχευαν στην κοινότητα και θα 
αφορούσαν πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη του ΣΔ2 σημαντικό ποσοστό των θανάτων 



αυτών θα μπορούσε να αποφευχθεί(7)(11). Παρά την αξιοσημείωτη πρόοδο όσον αφορά το 
σχεδιασμό στρατηγικών για καταπολέμηση  της παχυσαρκίας , εκστρατείες κατά του καπνίσματος 
και της επικίνδυνης χρήσης αλκοοόλ και την προώθηση υγιεινής διατροφής και άσκησης από τις 
αρμόδιες αρχές του συνόλου σχεδόν των ευρωπαϊκών χωρών , τα κονδύλια για την πρόληψη 
υπολείπονται . Μόνο 9 στις 35 χώρες αναφέρουν προϋπολογισμούς για πολιτικές και εκστρατείες 
πρόληψης(10), ενώ υπάρχουν ελλείψεις στην έκταση , το περιεχόμενο , την εφαρμογή , την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των στρατηγικών πρόληψης , ελλείψεις που θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν προκειμένου να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη απάντηση στην απειλή του 
ΣΔ2 . 

 

 

Σχήμα 3. Εκτίμηση της πρόωρης θνητότητας & του κόστους το 2013 και της αύξησης του επιπολασμού ως το 2035 
( η αναπαραγωγή έγινε με άδεια του IDF ) . 



   Από τα 383 εκατομμύρια ή περίπου 8,3% του ενήλικου πληθυσμού της γης που νοσούν , 
ποσοστό 80% διαβιούν σε  χώρες με χαμηλό ή μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα (Σχήμα 5) , ενώ το 
50% όσων πάσχουν από ΣΔ είναι ηλικίας μεταξύ 40 και 59 ετών . Φαίνεται να υπάρχει 
αριθμητική και ποσοστιαία υπεροχή των ανδρών έναντι των γυναικών (Σχήμα 4) και των 
κατοίκων αστικών περιοχών έναντι των αγροτικών περιοχών , αν και τα ποσοστά στις τελευταίες 
διαπιστώνονται αυξημένα σε χώρες με χαμηλό και μέσο εισοδημα(5) . 

 

 

Σχήμα 4. Επιπολασμός (%) των 
ασθενών με ΣΔ2 κατά ηλικία και φύλο 
το 2013 ( η αναπαραγωγή έγινε με άδεια 
του IDF ) . 

 

 

 

 

 

Παράλληλα , οφείλουμε να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας και την εθνικότητα/φυλετική 
επιβάρυνση που αποδεικνύεται να έχει ισχυρή συσχέτιση(12)(19) καθώς υπάρχουν άτομα που 
εμφανίζουν ως και διπλάσιο επιπολασμό στην ίδια ηλικία σε σχέση με το γενικό πληθυσμό , 
ανάλογα με τον τόπο καταγωγής τους(13). Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται πλέον με 
διαφοροποίηση στον υπολογισμό του κινδύνου , στις κατευθυντήριες οδηγίες και στις τιμές-
στόχους που αφορούν σε άτομα με καταγωγή από τη Νοτιοανατολική Ασία , την Κίνα , περιοχές 
της Αφρικής ,  έγχρωμους από χώρες της Καραϊβικής σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες , όπως πχ 
στο Ηνωμένο Βασίλειο (14)(15). Το NICE συνιστά τη χρήση χαμηλότερων ορίων BMI ως έναυσμα 
για παρέμβαση και αποτροπή της νόσου στις ομάδες αυτές (16) ενώ μελέτες δείχνουν ότι  σε σχέση 
με λευκούς ηλικίας 40-69 ετών οι μη λευκοί εμφανίζουν τη νόσο 2 ως 4 φορές συχνότερα(17). 

 Αναφορικά με τη χώρα μας , κατά IDF, με υπάρχον εθνικό σχέδιο κατά του ΣΔ2 , οργανωμένες 
στρατηγικές πρόληψης που αφορούν σε διακοπή του καπνίσματος , μείωση της παχυσαρκίας και 
της κατάχρησης αλκοόλ και προαγωγή υγιεινής διατροφής και άσκησης και παρά τη μείωση του 
προϋπολογισμού για τα παραπάνω από 933.000€ το 2010 σε 500.000 το 2013 , ο επιπολασμός της 
νόσου υπολογίστηκε για το 2013 στο 7,0% και εκτιμάται ότι το 2035 694.660 ενήλικοι θα 
πάσχουν από ΣΔ2 σε εκτιμώμενο συνολο 8.055.950 ενηλίκων κατοίκων της χώρας (≈8,1%)(10) . 
Με επίκληση των εθνικών δεδομένων , ο αυξανόμενος(45)(60)   επιπολασμός του ΣΔ2 για το 2013 
ανήλθε στο 10-12% (10). Τα αποτελέσματα της ATTICA study με την καταγραφή της δεκαετούς 
επίπτωσης ΣΔ2 σε τυχαία επιλεγμένο δείγμα 3042 φαινομενικά υγιών ενηλίκων ηλικίας 18-89 
ετών απλά επιβεβαίωσε την αυξανόμενη επίπτωση του ΣΔ2 και στη χώρα μας(40) η οποία κατά 
συνέπεια εκτοξεύει και το συνολικό κόστος του ΣΔ2 τόσο για τους ασθενείς όσο και για το 
ασφαλιστικό μας σύστημα (Μ.Ο. ετήσιου κόστους 7.111€/ασθενή αθροίζοντας στο θεραπευτικό 



κόστος και αυτό των επιπλοκών του διαβήτη και της συνοσηρότητας) (42). Θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι 1 στους 5 πάσχοντες από ΣΔ στην Ελλάδα αγνοεί ότι νοσεί(43) ενώ ισχύει και για την Ελλάδα 
ότι ο επιπολασμός της νόσου αυξάνει σε άτομα χαμηλής κοινωνικοοικονομικής τάξης(45)(53). 

 

 

Σχήμα 5. Συνοπτικές πληροφορίες για το φορτίο του ΣΔ παγκοσμίως το 2013 ( η αναπαραγωγή έγινε με άδεια του 
IDF ) . 



Σύμφωνα με τρέχουσες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες(8) σχετικά με την κλινική αριστεία 
(clinical excellence) η αντιμετώπιση του ΣΔ2 απαιτεί συνεχή ιατρική παρακολούθηση , 
συστηματική προσέγγιση και συνεργασία ειδικών . Γίνεται κυρίως από ιατρούς Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας(41)(46) με περιοδική διαβούλευση (consultation) με εξειδικευμένους 
παθολόγους/ενδοκρινολόγους(22) και νεφρολογική , νευρολογική , καρδιολογική , οφθαλμολογική 
κλπ εκτίμηση επί εμφάνισης επιπλοκών ενώ η ομάδα συμπληρώνεται από  ειδικά εκπαιδευμένους 
νοσηλευτές , διαιτολόγους , ψυχολόγους κ.α. 

  Η παρακολούθηση των ασθενών σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) - κέντρα 
υγείας, πολυϊατρεία κ.α. - είτε σε εξειδικευμένα εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων και 
διαβητολογικά κέντρα δύναται να βελτιώσει την αντιμετώπισή τους , ώστε να επιτύχουν τη 
μέγιστη δυνατή συμμόρφωση , η οποία μπορεί να αντανακλά στους αντικειμενικούς στόχους της 
θεραπείας . Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της οργανωμένης παρακολούθησης των ασθενών , της 
συστηματοποίησης και καταγραφής της μακροχρόνιας παρακολούθησης , της διαρκούς 
εκπαίδευσης του προσωπικού , της διεπαγγελματικής συνεργασίας των εμπλεκόμενων 
ειδικοτήτων καθώς και του συνεχούς ποιοτικού ελέγχου των εφαρμοζόμενων διαδικασιών (9)(22).  

  Μια πολυπαραγοντική παρέμβαση , η οποία στοχεύει βασικά στην υπεργλυκαιμία και στους 
λοιπούς παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά συμβάματα σε άτομα με ΣΔ2 φαίνεται να έχει τα 
καλύτερα αποτελέσματα . Συνιστώνται τόσο εξατομικευμένα μέτρα για τη φροντίδα , όσο και μια 
πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση των επιδόσεων των σχεδίων δράσης που λαμβάνονται σε εθνικό 
επίπεδο . 

  Η ποσοτικοποίηση των επιτευγμάτων  και των αλλαγών που προκύπτουν από την εφαρμογή 
τέτοιων δεσμών μέτρων , εξατομικευμένων ή ευρύτερων , είναι κριτικής σημασίας για τη 
διασφάλιση της αξιολόγησης και της προόδου στην αντιμετώπιση του ΣΔ2 , ενώ υποστηρίζει τη 
χάραξη πολιτικών βασισμένων σε ενδείξεις (evidence-based) . Βάσει μελετών(11) , η επίτευξη των 
παγκόσμιων στόχων του 2011 σε επιλεγμένους παράγοντες κινδύνου θα οδηγούσε μέχρι το 2025 
σε μείωση κατά 20% παγκοσμίως της πιθανότητας θανάτου από ένα από τα μείζονα NCDs . 

Από τα παραπάνω προκύπτει το ερώτημα : συμβάλλει η παρακολούθηση των ασθενών με ΣΔ2 
και στην Ελλάδα σε ιατρεία που ακολουθούν τις οδηγίες για την κλινική αριστεία σε καλύτερα 
αποτελέσματα όσον αφορά τη ρύθμισή τους ; Αυτό αποτελεί και το ερευνητικό ερώτημα της 
παρούσας εργασίας . 

 

 

1.2 Σκοπός και αντικειμενικοί στόχοι της μελέτης 
 

Προκειμένου να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας τέτοιων δομών στην Ελλάδα 
και ελλείψει οργανωμένων διαβητολογικών ιατρείων στην ΠΦΥ ελέγχθηκε αναδρομικά η 
επίτευξη επιλεγμένων θεραπευτικών στόχων σε εξωτερικούς ασθενείς που εντάχθηκαν και 
παρακολουθήθηκαν σε τακτική βάση σε διαβητολογικό κέντρο τριτοβάθμιου νοσοκομείου της 
Αθήνας.  



 Ως δείκτης αξιολόγησης της ρύθμισης των ασθενών με ΣΔ2 αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθούν 
οι μεταβολές στις τιμές της Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης Αίματος (HbA1c) κάθε ασθενούς 
κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης , ενώ καταγράφηκαν και οι αλλαγές στο Δείκτη Μάζας 
Σώματος (Body Mass Index-BMI) των ασθενών αυτών , δίχως όμως να αξιολογηθεί η 
συμμόρφωσή τους στις συστάσεις των θεραπόντων για αλλαγές στον τρόπο ζωής που θα 
οδηγούσαν σε μείωση του ΒΜΙ (διαιτητικές συνήθειες, φυσική άσκηση) . 

 

1.2.1 HbA1c ως δείκτης 

 Είναι θεμιτό να αναλυθεί γιατί επιλέχθηκε η μεταβολή στην HbA1c των ασθενών ως δείκτης 
αποτελεσματικότητας της ρύθμισης και αξιολόγησης των παρεχομένων υπηρεσιών(25)(26). Οι 
επιπλοκές του ΣΔ συνδέονται παθογενετικά με την υπεργλυκαιμία μέσω διαταραχής μεταβολικών 
δρόμων των πολυολών , της εξοζαμίνης , της αυξημένη παραγωγής και εναπόθεσης προϊόντων 
προχωρημένης γλυκοζυλίωσης , της υπερπαραγωγής ελευθέρων ριζών και του ακόλουθου 
οξειδωτικού stress, με λίαν δυσμενή δράση στο αγγειακό ενδοθήλιο(1). Από μελέτες παρατήρησης 
έχει προκύψει ότι  1% αύξηση της HbA1c σχετίζεται με αύξηση του κινδύνου για καρδιαγγειακά 
συμβάματα (ΚΑ) της τάξης του 18% , για οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου (ΟΕΜ) κατά 19% και για 
θάνατο από κάθε αιτία 12-14%(27)(28)(29). 

Παρόλα αυτά η συσχέτιση της υπεργλυκαιμίας με τις μικροαγγειακές επιπλοκές είναι σαφώς 
ισχυρότερη , με 37% αύξηση στον κίνδυνο για αμφιβληστροειδοπάθεια ή χρόνια νεφρική 
νόσο(ΧΝΝ)(30) για κάθε 1% αύξηση της HbA1c . Η συσχέτιση της συχνότητας 
μικροαγγειοπάθειας με το βαθμό γλυκαιμίας, εκφραζόμενης μέσω τιμών HbA1c, παρουσιάζεται 
ως καμπύλη μορφής υπερβολής. Ευρήματα μικροαγγειοπάθειας εμφανίζονται ήδη επί μικρής 
αύξησης της HbA1c άνω του φυσιολογικού , ενώ περαιτέρω αύξηση , ιδίως άνω του 7%, είναι 
αιτία εκθετικής αύξησης της επίπτωσης(1). 

Τα παραπάνω δε σημαίνουν ότι 1% μείωση της HbA1c αποφέρει ανάλογη μείωση του 
καρδιαγγειακού κινδύνου (ΚΑΚ) . Παρά την ισχυρή συσχέτιση μεταξύ υπεργλυκαιμίας και ΚΑΚ, 
οι ενδείξεις ότι αυστηρός γλυκαιμικός έλεγχος μειώνει τον ΚΑΚ είναι περιορισμένες σε σύγκριση 
με την καλά αποδεδειγμένη ελάττωση του κινδύνου για ανάπτυξη μικροαγγειακών επιπλοκών(31). 
Στη UKPDS φάνηκαν λίαν στατιστικά σημαντικές μειώσεις από 25 ως 70% σε μικροαγγειακές 
επιπλοκές (αμφιβληστοειδοπάθεια , νεφροπάθεια , νευροπάθεια) ως αποτέλεσμα εντατικού 
ελέγχου της γλυκαιμίας , αλλά δε φάνηκε στατιστικά σημαντική μείωση του κινδύνου για θάνατο 
από ΚΑ κατά την περίοδο της τυχαιοποιημένης παρέμβασης , ενώ διαπιστώθηκε μη στατιστικά 
σημαντική μείωση 16%(p=0.052) στα ΟΕΜ στην ομάδα της εντατικής ρύθμισης (HbA1c 7% 
έναντι 7,9%) 10 έτη μετά τη λήξη της παρέμβασης . Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε επιβράδυνση 
του αυξανόμενου ρυθμού εμφάνισης ΚΑΝ και μικροαγγειοπαθητικών επιπλοκών στην ομάδα 
καλής ρύθμισης , παρόλο που κατά το 10ετές follow-up είχαν λιγότερο καλή ρύθμιση . Αντίθετα 
στην ομάδα μαρτύρων, με την όχι καλή γλυκαιμική ρύθμιση , παρά τη βελτίωση αυτής κατά τη 
10ετή παρακολούθησης δεν παρατηρήθηκε μείωση της συχνότητας εμφάνισης ΚΑ συμβαμάτων . 
Υπάρχουν συνεπώς ενδείξεις ότι μακρά περίοδος καλής ρύθμισης προσφέρει κάποιο βαθμό 
προστασίας , ακόμη κι αν ακολουθήσει απορρύθμιση μεταγενέστερα στην εξέλιξη της νόσου (1). 



To 2008 μια σειρά από RCTs (ACCORD,ADVANCE,VADT) ήρθαν να περιπλέξουν τα 
πράγματα και να προσθέσουν στον προβληματισμό, μια και επισημάνθηκαν παράγοντες όπως η 
ταχύτητα μείωσης της HbA1c , η HbA1c αφετηρίας , η αύξηση του βάρους (ΒΣ) , τα επεισόδια  
υπογλυκαιμίας , η χρήση συγκεκριμένων αντιδιαβητικών ή συνδυασμών αυτών , η χρήση 
ινσουλίνης , η διάρκεια της νόσου(32)(33)(34)(35). Σε post-hoc αναλύσεις , διαχωρίστηκαν υποομάδες 
στις οποίες HbA1c≤6,5% θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιπλέον μείωση κινδύνου σε ασθενείς με 
μικρότερη διάρκεια ΣΔ2 , νεαρότερη ηλικία και απουσία επιπλοκών ενώ μπορούσε να αυξήσει 
τον κίνδυνο σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας , με σοβαρές επιπλοκές και μακρά διάρκεια κακής 
γλυκαιμικής ρύθμισης , μικρό προσδόκιμό επιβίωσης , συνοσηρότητες και συχνές , σοβαρές 
υπογλυκαιμίες(1). 

Οι μεταναλύσεις δε βοηθούν περαιτέρω(36)(37)(38).Μεταναλύσεις(37)(38) σε RCTs αυστηρού 
γλυκαιμικού ελέγχου , όπως οι προαναφερθείσες , κατέληξαν στο ότι η ευγλυκαιμία ίσως οδηγεί 
σε μέτρια μα στατιστικά σημαντική μείωση στα μείζονα ΚΑ συμβάματα , πρωτίστως σε μη 
θανατηφόρα ΟΕΜ , χωρίς όμως στατιστικά σημαντική μείωση της θνητότητας. Σε κάθε 
περίπτωση , όποιο κι αν είναι το  όφελος από τη μείωση της γλυκαιμίας στη μείωση του ΚΑΚ 
αυτό υποσκελίζεται από τη θεραπευτική παρέμβαση στους υπολοίπους παράγοντες κινδύνου . 

Έτσι οι συστάσεις όσον αφορά τις τιμές-στόχους της HbA1c αναφέρονται συνοπτικά 
παρακάτω(1)(39): 

 Επιδιωκόμενος στόχος για τους ενήλικες η επίτευξη και διατήρηση τιμής HbA1c<7% . 
Για να επιτευχθεί η τιμή πρέπει η μετρούμενη γλυκόζη τριχοειδικού αίματος κατά την 
αυτομέτρηση να είναι προγευματικά ≤130mg/dl και μεταγευματικά ≤180mg/dl . Αν κατά 
τη διάγνωση του ΣΔ2 η τιμή HbA1c είναι εντός του παραπάνω στόχου επιδιώκεται να 
διατηρηθεί εκεί , ενώ αν βρίσκεται εντός φυσιολογικών ορίων επιδιώκεται να παραμείνει 
σε αυτό το επίπεδο.                                                                                                             Α 

 Σε ειδικές ομάδες ασθενών μπορεί να επιδιωχθεί αυστηρότερη γλυκαιμική ρύθμιση με 
HbA1c<6,5% . Αυτοί είναι ασθενείς με μικρή διάρκεια ΣΔ2 , μεγάλο προσδόκιμο 
επιβίωσης, χωρίς ΚΑ νόσο -αρκεί η θεραπευτική αγωγή να μη δυσχεραίνει τους ασθενείς 
και να μην προκαλεί υπογλυκαιμίες .                                                                          C   
Όποτε επιτυγχάνεται ρύθμιση σε χαμηλότερες τιμές,επιδιώκεται διατήρησή της σε αυτές. 

 

Σχήμα 6. Προσέγγιση της 
εξατομικευμένης ρύθμισης της 
υπεργλυκαιμίας (Πήγη: 
Management of hyperglycemia 
in type 2 diabetes,2015:a 
patient-centered approach: 
update to a position statement of 
the American Diabetes 
Association and the European 
Association for the Study of 
Diabetes.Diabetes Care 2015.Η 
αναπαραγωγή έγινε με άδεια του 
συγγραφέα Silvio Inzucchi). . 



 Σε ασθενείς προχωρημένης ηλικίας , με σημαντικού βαθμού επιπλοκές και επί μακρόν 
κακή ρύθμιση , μικρό προσδόκιμο επιβίωσης ή που εμφανίζουν ανεπίγνωστες 
υπογλυκαιμίες οι τιμές-στόχοι μπορούν να κυμανθούν από 7-7,5% ώς και <8%(39).      Β  
Σε αυτούς κύριο μέλημα αποτελεί η αποφυγή της σακχαρουρίας και άρα της 
συμπτωματολογίας . Έτσι περιορίζεται ο κίνδυνος εμφάνισης υπογλυκαιμιών . 

 Σε περιπτώσεις που οι στόχοι δε μπορούν να επιτευχθούν , κάθε βελτίωση της τιμής της 
HbA1c θεωρείται ευεργετική .                                                                                            C 

 Για την επιλογή του γλυκαιμικού στόχου και του θεραπευτικού σχήματος που θα 
απαιτηθεί για την επίτευξη αυτού, σημαντική αξία έχει η εκτίμηση της ικανότητας, 
δυνατότητας και επιθυμίας του ασθενούς για την εφαρμογή των οδηγιών (Σχήμα 6) . 

 

1.2.2 ΒMI ως δείκτης 

   Γνωρίζουμε τη συσχέτιση της παχυσαρκίας με το ΣΔ2 . Το αυξημένο ΒΣ είναι ο βασικός 
τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου για ανάπτυξη ΣΔ2(63) ενώ και η διάρκεια της παχυσαρκίας 
έχει βρεθεί να αυξάνει τον κίνδυνο(64). Η παχυσαρκία σε συνδυασμό με την έλλειψη φυσικής 
άσκησης είναι μεταξύ των βασικών αιτίων για την αύξηση του επιπολασμού του ΣΔ2(1). Η 
πιθανότητα εμφάνισης και η σοβαρότητα της νόσου σχετίζονται στενά με το ΒΜΙ , καθώς 
υπάρχει 7 φορές μεγαλύτερος κίνδυνος για εμφάνιση ΣΔ2 σε παχύσαρκα άτομα σε σχέση με 
νορμοβαρή , με τριπλάσια αύξηση του κινδύνου εμφάνισης στους υπέρβαρους(62). Ο κίνδυνος 
εμφάνισης ΣΔ2 σε άτομα με σοβαρή παχυσαρκία αυξάνει 93 φορές στις γυναίκες και 42 στους 
άνδρες σε σχέση με άτομα με φυσιολογικό ΒΣ , ενώ από τα άτομα που πάσχουν από ΣΔ2 το 80-
85% έχουν ΒΜΙ>25(1). 

   Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ο έλεγχος της παχυσαρκίας καθυστερεί την εξέλιξη του 
προδιαβήτη σε ΣΔ2 και ωφελεί την αντιδιαβητική θεραπεία . Σε υπέρβαρους και παχύσαρκους 
ασθενείς με ΣΔ2 μέτρια απώλεια ΒΣ της τάξης του 5% του αρχικού , βελτιώνει τον γλυκαιμικό 
έλεγχο και το λιπιδαιμικό προφίλ , ενώ μειώνει τις ανάγκες αντιδιαβητικής αγωγής. 
Παρατεταμένη απώλεια ΒΣ της τάξης του 7% είναι η βέλτιστη(39). 

 Σε άτομα με ΣΔ2 η έστω και μέτρια απώλεια ΣΒ έχει ευμενή επίδραση στη γλυκαιμική 
ρύθμιση .                                                                                                                              Α 

 Σε κάθε συνάντηση με τον ασθενή να υπολογίζεται και να καταγράφεται το ΒΜΙ            Β 
 Δίαιτα, φυσική άσκηση και συμπεριφορική θεραπεία με στόχο να επιτευχθεί 5% μείωση 

ΒΣ για υπέρβαρους και παχύσαρκους ασθενείς με ΣΔ2 που είναι έτοιμοι γι’αυτό .           Α 
 Τέτοιες παρεμβάσεις πρέπει να είναι συνεχείς (≥16 συναντήσεις /6μηνο) και να εστιάζουν 

στην τροποποίηση των υγιεινοδιαιτητικών συμπεριφορών .                                               Α 
 Δίαιτες με περιορισμό θερμίδων είναι εξίσου αποτελεσματικές στον έλεγχο του ΣΒ, 

ανεξάρτητα από την αναλογία υδ/κων, πρωτεϊνών και λιπών στη σύνθεσή τους .              Α 
 Η απώλεια βάρους μπορεί να υποβοηθηθεί από φαρμακευτικά σκευάσματα . Αν μετά την  

προσθήκη ορλιστάτης  δεν επιτευχθεί απώλεια 5% του ΒΣ εντός 3μηνών, η χορήγησή της 
διακόπτεται και εξετάζονται άλλες εναλλακτικές .                                                              Α 

 Οι βαριατρικές επεμβάσεις σε ασθενείς με ΣΔ2 και ΒΜΙ>35kg/m2 οδηγούν σε μεγάλη 
απώλεια ΣΒ και βελτίωση ή/και υποστροφή του ΣΔ2.                                                        Α 



2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

2.1 Τόπος διεξαγωγης - Είδος μελέτης - Πληθυσμός μελέτης 
 

 Χρησιμοποιώντας τους φακέλους παρακολούθησης ενηλίκων ασθενών με ΣΔ του 
Διαβητολογικού Κέντρου της Β’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Ν.Α. “Ιπποκράτειο”) έγινε καταγραφή όλων των 
ασθενών με ήδη διαγνωσμένο ΣΔ2 οι οποίοι εντάχθηκαν στο ιατρείο για παρακολούθηση κατά τη 
διάρκεια του έτους 2012 . Η επιλογή του συγκεκριμένου έτους έγινε προκειμένου να υπάρχει 
δυνατότητα καταγραφής δεδομένων μετέπειτα παρακολούθησης επί δύο χρόνια από την ένταξη , 
τουλάχιστον για τους ασθενείς που παρέμειναν συνδεδεμένοι με το Κέντρο . 

Η παρούσα μελέτη εγκρίθηκε από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Γ.Ν.Α."ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" 
μετά από θετική εισήγηση της Επιτροπής Έρευνας και Πρωτοκόλλων (Αρ.Πρωτ: Ε.Σ.68/15-7-
2015) . 

 Για κάθε έναν από τους ασθενείς έγινε καταγραφή της τιμής της HbA1c και του ΒΜΙ  κατά την 
ένταξη και κατόπιν μετά την ολοκλήρωση του πρώτου (2013) και , εάν είχαν παραμείνει υπό 
παρακολούθηση , και του δεύτερου έτους (2014). Επιλέχθηκαν μόνο ασθενείς με  γνωστό 
ιστορικό ΣΔ2 , προκειμένου οι προσδοκώμενες μεταβολές στους δείκτες-στόχους της θεραπείας 
να αντανακλούν την επίδραση της παρακολούθησης από το συγκεκριμένο ιατρείο. Επίσης για την 
ομοιογένεια του δείγματος μελέτης αποφασίστηκε να μελετηθούν αποκλειστικά ασθενείς με ΣΔ2 .  

_____________________________________________________________________________ 
╚►Σημείωση : Σκόπιμο είναι να αναφερθεί στο σημείο αυτό το πρωτόκολλο που τηρεί το Διαβητολογικό 
Κέντρο για την παρακολούθηση των ασθενών με ΣΔ2, ακολουθώντας τις διεθνείς οδηγίες(47). Συγκεκριμένα 
τουλάχιστον σε ένα ραντεβού κατ’έτος γίνονται τα ακόλουθα : 
- Έλεγχος γλυκόζης νηστείας και HbA1c 
- ΗΚΓ, έλεγχος ΑΠ, σφύξεων, μέτρηση ΒΣ και υπολογισμός ΒΜΙ 
- Βασικός βιοχημικός έλεγχος νηστείας και γενική αίματος 
- Λεπτομερής λήψη ιστορικού με έμφαση στη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν, τον έλεγχο των 
μετρήσεων που προσκομίζουν, το ιστορικό υπογλυκαιμιών, τις διατροφικές συνήθειες, τη φυσική άσκηση και 
την εμβολιαστική κάλυψη 
- Βυθοσκόπηση μετά μυδρίαση και σύσταση για οφθαλμολογική εκτίμηση 
- Φυσική εξέταση που περιλαμβάνει και μέτρηση περιφέρειας μέσης και ισχίων, έλεγχο κάτω άκρων, 
τενόντιων αντανακλαστικών και περιφερικών αγγείων και χρήση Doppler όπου κρίνεται απαραίτητο 
- Έλεγχος με βιοθεσιόμετρο 
- Προσαρμογή της φαρμακευτικής αγωγής και των συστάσεων για υγιεινοδιαιτητικές συνήθειες ανάλογα με 
τα ευρήματα του κλινικοεργαστηριακού ελέγχου και σύσταση για εκτίμηση από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων 
επί υποψίας επιπλοκών του ΣΔ ή έτερων προβλημάτων υγείας 
- Συστάσεις για διακοπή καπνίσματος, περιορισμό κατανάλωσης αλκοόλ και παρότρυνση για φυσική άσκηση 
- Εκπαίδευση επί αλλαγής της αγωγής 
- Ορισμός επόμενου ραντεβού.  
_____________________________________________________________________________ 



2.2 Κριτήρια επιλεξιμότητας και αποκλεισμού 
 

Κριτήρια επιλεξιμότητας 

Περιλαμβάνονται στη μελέτη ασθενείς ηλικίας άνω των 18 ετών με γνωστό ΣΔ2 από 3μήνου 
τουλάχιστον ,  που εντάχθηκαν για παρακολούθηση στο ιατρείο κατά τη διάρκεια του έτους 2012 
και ολοκλήρωσαν τουλάχιστον ένα έτος παρακολούθησης .  

 

Κριτήρια αποκλεισμού 

Αποκλείονται από τη μελέτη:            

• ασθενείς ηλικίας κάτω των 18 ετών.  
• ασθενείς με νεοδιαγνωσθέντα ΣΔ2 (<3μήνες) 
• ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1/LADA 
• ασθενείς με προδιαβήτη (IFG, IGT) 
• νοσηλευόμενοι ασθενείς με ατομικό αναμνηστικό ΣΔ2 για τους οποίους ζητήθηκε 

εκτίμηση από το διαβητολογικό ιατρείο 
• ασθενείς που παρακολουθούνταν προ της εντάξεώς τους και παραπέμπονταν από άλλη 

αντίστοιχη δομή 
• ασθενείς που δεν συνέχισαν την παρακολούθηση για τουλάχιστον ένα έτος 
• ασθενείς για τους οποίους για οιονδήποτε λόγο δεν καταγράφηκαν κατά την ένταξη στο 

ιατρείο τιμές της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης αίματος και σωματομετρικά δεδομένα 
για τον υπολογισμό του ΒΜΙ . 

    Η αυστηρότητα των κριτηρίων αποκλεισμού είχε στόχο να επιλεγεί ένα δείγμα πληθυσμού 
ανάλογο με αυτό που θα απευθυνόταν σε δομή ΠΦΥ . 

 

2.3 Ανάλυση δεδομένων 
 

   Μελετήθηκαν συνολικά 286 φάκελοι ασθενών οι οποίοι εντάχθηκαν στο προαναφερθέν κέντρο 
κατά τη διάρκεια του έτους 2012 . Από το αρχικό δείγμα από τη μελέτη αποκλείστηκαν 164 
άτομα με βάση τα παραπάνω κριτήρια αποκλεισμού. Συγκεκριμένα: 

- 17 ασθενείς για τους οποίους δεν τεκμηριώθηκε διάγνωση ΣΔ2 ή βρέθηκαν πάσχοντες από 
προδιαβήτη (IFG/IGT) 

- 5 ασθενείς οι οποίοι παραπέμπονταν από άλλα εξειδικευμένα ιατρεία (Ιατρείο μαστού , 
Αιματολογικό , Ηπατολογικό , Ιατρείο ΑΥ) 

- 11 πάσχοντες από ΣΔ1/LADA 
- 1 διπλή εγγραφή 



- 21 ασθενείς στους φακέλους των οποίων δεν είχαν καταγραφεί κατά την ένταξη τιμή HbA1c 
και ΒΣ ή ύψος για τον υπολογισμό του BMI ή είχαν ανεπαρκή στοιχεία 

- 16 νοσηλευόμενοι ασθενείς με ατομικό αναμνηστικό ΣΔ2 για τους οποίους ζητήθηκε 
εκτίμηση από το Διαβητολογικό Ιατρείο 

- 10 ασθενείς των οποίων οι φάκελοι δεν ανευρέθηκαν 
- 81 ασθενείς οι οποίοι δε συνέχισαν την παρακολούθηση για τουλάχιστον 1 έτος 
- 2 ασθενείς με μόλις διαγνωσθέντα ΣΔ2 (<3 μήνες) . 

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας πληρούσαν 122 ασθενείς. 

 

 2.4 Στατιστική ανάλυση 
 

   Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 19.1.  

   Ο έλεγχος της κανονικότητας των δεδομένων έγινε με τη χρήση του κριτηρίου Shapiro-Wilk . 

   Οι συγκρίσεις μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής ελέγχου με τις ανεξάρτητες συνεχείς 
παραμετρικές μεταβλητές έγιναν χρησιμοποιώντας τα κριτήρια t-Student ενώ για τις μη 
παραμετρικές αναλύσεις των δεδομένων  χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος αθροίσματος των διατάξεων 
του Wilcoxon . 

Τα αποτελέσματα αναφέρονται ως μέσες τιμές ± σταθερή απόκλιση. Το όριο στατιστικής 
σημαντικότητας τέθηκε σε  <0.05 .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

   Η καταγραφή των δεδομένων των ασθενών έγινε αναδρομικά  από τις καρτέλες που τηρούνται 
για κάθε ασθενή που εντάσσεται και παρακολουθείται στο Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο του 
Διαβητολογικού Κέντρου  της Β΄ Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

  Καταγράφηκαν στοιχεία ασθενών που πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και εντάχθηκαν 
για παρακολούθηση στο Κέντρο κατά το έτος 2012 , έχοντας τουλάχιστον μία επανεξέταση κατά 
το επόμενο έτος 2013 . Τα κριτήρια πληρούσαν 122 ασθενείς που εντάχθηκαν τελικά στη μελέτη 

 

3.1 Φάση ένταξης στη μελέτη  
 

Τα δημογραφικά δεδομένα των ασθενών κατά την πρώτη επίσκεψη και ένταξη στο ιατρείο το 
2012 αποτυπώνονται στον πίνακα 2. 

 

Πίνακας 2. Στοιχεία ασθενών 2012. 

 Ασθενείς (%) Ηλικία(sd) Ύψος(sd)  Βάρος(sd) ΒΜΙ(sd) Έτη ΣΔ HbA1c(sd) 

Σύνολο 122 (100) 62,8(10,4) 166(10) 83,3(16,8) 30,2 
(5,2) 

6,7(6,9) 7,53(1,81) 

Άνδρες  69 (56,6) 62,2(11,3) 172(7) 88,2(16,8) 29,6 
(4,8) 

6,2(6,7) 7,40(1,74) 

Γυναίκες 53 (43,4) 63,6(9,2) 158(5) 76,9(14,7) 30,9 
(5,7) 

7,2(7,3) 7,70(1,90) 

 

   Σύμφωνα με τα δημογραφικά στοιχεία κατά την ένταξη παρατηρήθηκε διαφορά στον αριθμό 
ανδρών και γυναικών ασθενών που πληρούσαν τα κριτήρια υπέρ των ανδρών . Η μέση ηλικία των 
ασθενών ήταν 62,8 έτη με τη μέση ηλικία των ανδρών (62,2) λίγο μικρότερη από αυτή των 
γυναικών(63,6)  κατά την ένταξη στη μελέτη .   

   Παρατηρήθηκε διαφορά στο ύψος υπέρ των ανδρών ασθενών με στατιστικά σημαντική διαφορά 
(p= 0.008) . Στο αρχικό βάρος των ασθενών υπήρχε επίσης στατιστικά σημαντική διαφορά με 
τους άνδρες να είναι βαρύτεροι κατ΄ απόλυτη τιμή (p= 0.001) . Όσον αφορά όμως το δείκτη 
μάζας σώματος (Body Mass Index- BMI) οι γυναίκες είχαν μεγαλύτερο από τους άνδρες και 
μάλιστα σε επίπεδα που τις ενέτασσαν κατά μέσο όρο στα επίπεδα παχυσαρκίας (ΒΜΙ>30). 
Αντίθετα , οι άνδρες είχαν κατά μέσο όρο χαμηλότερο ΒΜΙ σε τιμή κάτω από 30 (υπέρβαροι), 
χωρίς όμως η διαφορά από τις γυναίκες να φτάνει σε επίπεδα στατιστικά σημαντικά (p= 0.184). 



   Τα έτη από τη διάγνωση του ΣΔ2 κατά την έναρξη παρακολούθησης στο Κέντρο ήταν 6,7 κατά 
μέσο όρο. Μεταξύ ανδρών και γυναικών παρατηρήθηκε διαφορά υπέρ των γυναικών όσον αφορά 
τα έτη από τη διάγνωση κατά περίπου 1 έτος . 

    Οι τιμές γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης κατά την ένταξη των ασθενών ήταν κατά μέσο όρο 
εκτός στόχων  (μέση τιμή 7.53%). Οι γυναίκες έτειναν να έχουν υψηλότερες τιμές από τους 
άνδρες (μέση τιμή 7.70% έναντι 7.40% αντίστοιχα) χωρίς ωστόσο και αυτή η διαφορά να είναι 
στατιστικά σημαντική (p= 0.366). 

 

3.2 Πρώτο έτος παρακολούθησης (2013) 
 

   Κατά την επανεκτίμηση των ασθενών ένα έτος μετά την ένταξη συλλέχθηκαν εκ νέου δεδομένα 
για το σωματικό βάρος και συνεπώς και το BMI καθώς και την HbA1c . Αυτά αποτυπώνονται 
στον πίνακα 3.  

 

Πίνακας 3. BMI και HbA1c ασθενών 2013. 

 Ασθενείς (%) Βάρος(sd) ΒΜΙ (sd) HbA1c(sd) 
Σύνολο 122 (100) 83,3(17,3) 30,2 (5,6) 6,80 (0,97) 

Άνδρες  69 (56,6) 88,1(17,6) 29,6 (5,1) 6,70 (0,93) 

Γυναίκες 53 (43,4) 77,1(15,0) 31,0 (6,0) 6,92 (1,02) 

 

 Από την επεξεργασία των δεδομένων αυτών παρατηρήθηκε μια σημαντική μείωση των επιπέδων 
της HbA1c στο σύνολο του πληθυσμού της μελέτης . Οι διαφορές αυτές με μικρές αποκλίσεις 
παρατηρούνται και στα δύο φύλα , όπως φαίνεται και στον πίνακα 4 . Αντίθετα δεν βρέθηκαν 
στατιστικά σημαντικές διαφορές στο BMI των ασθενών , ούτε στις υποομάδες ανδρών και 
γυναικών ,  μεταξύ των ετών 2012 και 2013 (πίνακας 5).  

 

Πίνακας 4. Διαφοροποίηση HbA1c τον 1ο χρόνο παρακολούθησης. 

    ΤΙΜΕΣ 2012      ΤΙΜΕΣ 2013 p 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΘΕΝΩΝ 7,53 (1,81) 6,80 (0,97) 0,001* 

ΑΝΔΡΕΣ 7,40 (1,74) 6,70 (0,93) 0,001* 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 7,70 (1,90) 6,92 (1,02) 0,001* 

Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές σημειώνονται με αστερίσκο. 

 



Πίνακας 5.  Διαφοροποίηση BMI τον 1ο χρόνο παρακολούθησης. 

    ΤΙΜΕΣ 2012      ΤΙΜΕΣ 2013 p 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΘΕΝΩΝ 30,2 (5,2) 30,2 (5,6) 0,940 

ΑΝΔΡΕΣ 29,6 (4,8) 29,6 (5,1) 0,810 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 30,9 (5,7) 31,0 (6,0) 0,731 

Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές σημειώνονται με αστερίσκο. 

 

3.3 Δεύτερο έτος παρακολούθηση (2014) 
 

   Από  τους 122 ασθενείς που εντάχθηκαν αρχικά, μόνο οι 89 είχαν τουλάχιστον μια δεύτερη 
επίσκεψη κατά το έτος 2014 (ποσοστό 73,0%)( Πίνακας 6) . Από τους άνδρες συνέχισαν οι 52 
(ποσοστό 69,8%) και από τις γυναίκες οι 37 (ποσοστό 75,36%) χωρίς στατιστικά σημαντική 
διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα (p=0,494) . Για την ανάλυση των περαιτέρω αλλαγών στις 
παραμέτρους παρακολούθησης των ασθενών από τον πρώτο στο δεύτερο χρόνο παρακολούθησης 
χρησιμοποιήθηκαν μόνο τα στοιχεία αυτών των ασθενών που συνέχισαν να παρακολουθούνται 
και παρατίθενται στους πίνακες 7 και 8. 

 

Πίνακας 6. BMI και HbA1c ασθενών 2014. 

 Ασθενείς   ΒΜΙ (sd) HbA1c(sd) 
Σύνολο 89   30,2 (5,6) 6,71(0,79) 

Άνδρες  52   29,6 (5,1) 6,68(0,84) 

Γυναίκες 37   31,0 (6,0) 6,74(0,73) 

 

 

Πίνακας 7. Διαφοροποίηση HbA1c  τον 2ο χρόνο παρακολούθησης (2014). 

       ΤΙΜΕΣ 2013       ΤΙΜΕΣ 2014 p 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΘΕΝΩΝ 6,70(0,97) 6,71(0,79) 0,832 

ΑΝΔΡΕΣ 6,64(0,97) 6,68(0,84) 0,648 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 6,77(0,94) 6,74(0,73) 0,814 

Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές σημειώνονται με αστερίσκο. 

 



Πίνακας 8. Διαφοροποίηση ΒΜΙ τον 2ο χρόνο παρακολούθησης (2014). 

      ΤΙΜΕΣ 2013      ΤΙΜΕΣ 2014 p 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΘΕΝΩΝ 29,5 (4,82) 29,6 (7,69) 0,356 
ΑΝΔΡΕΣ 29,19 (4,51)  29,52 (4,51)  0,027* 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 29,95 (5,26) 29,79 (5,01) 0,537 

Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές σημειώνονται με αστερίσκο. 

   Παρατηρείται ότι όσον αφορά τις τιμές της HbA1c τα επίπεδα διατηρήθηκαν σταθερά χωρίς 
περαιτέρω μείωση αλλά ούτε και αύξηση σε σχέση με τον πρώτο χρόνο παρακολούθησης . Αυτό 
καταγράφηκε τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες που παρέμειναν συνδεδεμένοι με το 
ιατρείο. 

    Όσον αφορά το BMI , παρατηρήθηκε μία στατιστικά σημαντική αύξηση που αφορούσε μόνο 
τους άνδρες κατά το δεύτερο χρόνο παρακολούθησης , ενώ στο σύνολο η αύξηση αυτή φάνηκε να 
αμβλύνεται σε μη στατιστικά σημαντικά όρια .  

 

3.4 Εξέλιξη της γλυκαιμικής ρύθμισης ανάλογα με το BMI κατά την ένταξη 
 

   Ακολουθούν οι πίνακες της εξέλιξης των τιμών HbA1c  των ασθενών ανάλογα με το ΒΜΙ τους 
κατά την ένταξη στη μελέτη.  

 

Πίνακας 9. Τιμές HbA1c ανά κατηγορία ΒΜΙ κατά την ένταξη το 1ο έτος 
παρακολούθησης (2013).  

 Νο(%) 2012 2013                 p 
ΒΜΙ 18,5-24,9 18(15%) 7,32 (1,42) 6,75(0,90) 0,326  
ΒΜΙ  25-29,9 48(39%) 7,63(1,93) 6,67(0,75) <0,001* 
ΒΜΙ 30-34,9 36(30%) 7,10(1,72) 6,61(1,01) 0,251 

ΒΜΙ >35 20(16%) 8,24(1.82) 7,48(1,1) 0,005* 
Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές σημειώνονται με αστερίσκο. 

 

Πίνακας 10. Τιμές HbA1c ανά κατηγορία ΒΜΙ κατά την ένταξη για τα έτη 2013 και 
2014 (για όσους διατήρησαν τη σύνδεση με το Κέντρο). 

 Νο HbA1c 2013 HbA1c 2014 p 
ΒΜΙ 18,5-24,9 11 6,71(1,09) 7,07(0,89) 0,092 
ΒΜΙ 25-29,9 39 6,61(0,67) 6,65(0,73) 0,627 
ΒΜΙ 30-34,9 30 6,67(1,08) 6,68(0,88) 0,583 

ΒΜΙ >35 9 7,18(1,36) 6.63(0.55) 0,97 
Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές σημειώνονται με αστερίσκο. 



   Παρατηρήθηκε ότι σε ΒΜΙ κάτω από 25 (φυσιολογικό σωματικό βάρος) ούτε η μείωση της 
HbA1c του πρώτου χρόνου ήταν στατιστικά σημαντική ούτε η αύξηση του δεύτερου χρόνου 
(p=0.326 και p=0.092  αντίστοιχα) .  

   Σε ΒΜΙ μεταξύ 25-29,9  υπήρχε στατιστικά σημαντική μείωση της HbA1c τον πρώτο χρόνο 
παρακολούθησης , ενώ η πτωτική τάση δε διατηρήθηκε και το δεύτερο χρόνο . 

   Σε ΒΜΙ πάνω από 35 (ασθενείς με νοσογόνο παχυσαρκία) υπήρχε μεγαλύτερη βασική τιμή της 
HbA1c σε σύγκριση με τις άλλες ομάδες κατά την έναρξη της παρακολούθησης , χωρίς η 
διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική . Η ετήσια μείωση της HbA1c ήταν στατιστικά 
σημαντική στον πρώτο μα όχι το δεύτερο χρόνο (p=0,005 και 0,97 αντίστοιχα) χωρίς σημαντικές 
αλλαγές στο βάρος των ασθενών. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι λιγότεροι από τους μισούς 
ασθενείς σε αυτή την ομάδα παρέμειναν σε παρακολούθηση και το δεύτερο χρόνο, οι λιγότεροι 
από κάθε άλλη ομάδα κατανομής ανάλογα με το αρχικό ΒΜΙ.  

 

3.5 Εξέλιξη της γλυκαιμικής ρύθμισης ανάλογα με τα έτη από τη διάγνωση ΣΔ2 κατά 
την ένταξη 
 

   Στους ακόλουθους πίνακες απεικονίζεται η διακύμανση των τιμών της HbA1c στους ασθενείς 
ανάλογα με τα έτη από τη διάγνωση ΣΔ2 κατά την ένταξη στη μελέτη. 

 

Πίνακας 11. Τιμές HbA1c ανά έτη από διάγνωση ΣΔ2 κατά την ένταξη και το 2013. 

Έτη διάγνωσης ΣΔ2 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΣΘΕΝΩΝ 

HbA1c 2012 HbA1c 2013 p 

≥10 31 7,93(1,89) 7,24(1,32) 0,57 
<10 91 7,39(1,77) 6,65(0,77) <0,001* 

      p>0,05 p>0,05  
                 Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές σημειώνονται με αστερίσκο. 

 

Πίνακας 12. Τιμές HbA1c ανά έτη από διάγνωση ΣΔ2 για τα έτη 2013 και 2014 (για 
όσους διατήρησαν τη σύνδεση με το Κέντρο). 

Έτη διάγνωσης ΣΔ2 ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΣΘΕΝΩΝ 

HbA1c 2013 HbA1c 2014 p 

≥10 24 7,08(1,31) 7,10(0,91) 0,553 
<10 65 6,55(0,75) 6,56(0,69) 0,819 

Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές σημειώνονται με  αστερίσκο. 



    Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε αυτούς που είχαν λιγότερο από 10 έτη διαγνωσμένο ΣΔ2 και σε 
αυτούς που είχαν διάγνωση από 10 έτη και πάνω . Όσοι ασθενείς είχαν πάνω από 10 έτη διαβήτη, 
είχαν υψηλότερες τιμές γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης στην ένταξη . Τον πρώτο και δεύτερο 
χρόνο παρακολούθησης η διαφορά των τιμών με τους ασθενείς που είχαν λιγότερα χρόνια 
διαβήτη φάνηκε να αυξάνεται αλλά η αύξηση ήταν στατιστικά μη σημαντική (p<0,05) , όπως 
φαίνεται και στον πίνακα 12.  

   Η ομάδα ασθενών με τα περισσότερα έτη διαβήτη είχε οριακά μη στατιστικά σημαντική μείωση 
των επιπέδων της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης τον πρώτο χρόνο (p=0,057)  ενώ στο δεύτερο 
χρόνο η περαιτέρω μείωση ήταν αμελητέα (p=0,553) . 

   Αντίθετα , στην ομάδα με τα λιγότερα έτη ΣΔ2 καταγράφηκε η μεγαλύτερη μείωση της 
γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης τον πρώτο χρόνο (p<0,001) και ελάχιστη περαιτέρω μείωση τον 
δεύτερο (p=0,819).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

4.1 Κύριο εύρημα η επίτευξη γλυκαιμικής ρύθμισης 
 

   Στην παρούσα μελέτη καταγράφηκαν οι τιμές Hba1c και  BMI ασθενών με ιστορικό ΣΔ2 που 
εντάχθηκαν κατά το έτος 2012 στο τακτικό εξωτερικό ιατρείο του Διαβητολογικού Κέντρου της 
της Β΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών με στόχο την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ή μη της σύνδεσης των ασθενών με αυτό και την επίτευξη 
των θεραπευτικών στόχων σε HbA1c και BMI , όπως αυτοί ορίζονται από διεθνείς και εθνικές 
κατευθυντήριες οδηγίες . 

  Το κυριότερο εύρημα της εργασίας αυτής είναι ότι το Διαβητολογικό Κέντρο δικαιολόγησε το 
λόγο ύπαρξής του . Η παρακολούθηση σε αυτό πέτυχε στατιστικά σημαντική μείωση της 
γλυκαιμίας των ασθενών που προσήλθαν το 2012 , ανεξάρτητα από το πού παρακολουθούνταν 
προηγουμένως , τις όποιες υγιεινοδιαιτητικές παρεμβάσεις ή την αντιδιαβητική αγωγή που 
έλαβαν . Και μάλιστα η πλειοψηφία αυτών πέτυχαν το γλυκαιμικό στόχο του <7% HbA1c από το 
πρώτο ήδη έτος παρακολούθησης .  

   Ως προς την παράμετρο της γλυκαιμικής ρύθμισης , τα αποτελέσματα βρίσκονται σε συμφωνία 
με αυτά του ελληνικού σκέλους της πολυκεντρικής συγχρονικής μελέτης παρατήρησης Panorama 
study(44) . Η συλλογή στοιχείων σε αυτή έγινε , κατά τους συγγραφείς , από 25 δομές ΠΦΥ ανά 
την Ελλάδα και επιλέχθηκαν 375 ασθενείς άνω των 40 ετών με τουλάχιστον ένα έτος διαθέσιμου 
ιατρικού αρχείου από το φορέα παρακολούθησης . Στη μελέτη αυτή η μέση τιμή HbA1c βρέθηκε 
6,7±1% ενώ το 32,9% των ασθενών δεν βρέθηκε να πετυχαίνει τους στόχους για την HbA1c 
(≥7%). Όσον αφορά γενικότερες παρατηρήσεις σε σύγκριση με την προαναφερθείσα μελέτη, 
υπάρχει συμφωνία όσον αφορά το μέσο όρο ηλικίας των πληθυσμών των μελετών(μ.ο ηλικίας τα 
63,5 έτη) με διαφορές στην αναλογία αντρών/γυναικών(48,9% / 51,1%) και τη μέση διάρκεια από 
τη διάγνωση του ΣΔ2(9,7 έτη με το 63,5% των ασθενών να νοσούν για πάνω από 5 έτη) . Όσον 
αφορά την κατανομή ανά  κατηγορία BMI  παρατηρούνται μικρές διαφορές (18,5-25:17,6% , 25-
30: 39,6% , ≥30:42,8% ). 

   Σε αντίστοιχη μελέτη παρατήρησης που πραγματοποιήθηκε στο Ιατρείο Διαταραχών του 
Μεταβολισμού, Λιπιδίων και Παχυσαρκίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, σε 
δείγμα 211 ασθενών με ΣΔ2 που όμως είχαν διάρκεια παρακολούθησης  ≥3έτη στο ιατρείο, το 
54,4% αυτών είχε επίπεδα HbA1c<7% ενώ 26% <6,5%(48). 

 

4.2 Μη επίτευξη στόχων όσον αφορά στη μείωση του ΒΜΙ 
 

   Παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων, οι στόχοι για μείωση το ΒΣ κατά 5-10% κατ’επιταγή 
εθνικών και διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών δεν φαίνεται να επιτυγχάνονται . Όχι μόνο δε 



διαφαίνεται τάση μείωσης του ΒΜΙ , έστω και στατιστικά μη σημαντική , αλλά αντίθετα στους 
άνδρες ασθενείς που παρέμειναν για παρακολούθηση στο Κέντρο και το 2014 παρατηρείται 
στατιστικά σημαντική αύξηση του δείκτη μάζας σώματος . Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι η 
συμμόρφωση των ασθενών στις οδηγίες της θεραπευτικής ομάδας δεν ελέγχθηκε. 

   Όπως προαναφέρθηκε , τα ευρήματα είναι παρόμοια με αυτά της Panorama study(44) (18,5-
25:17,6% , 25-30: 39,6% , ≥30:42,8% ) . Εάν οι μικρές διαφορές που παρατηρούνται οφείλονται 
στην συμμετοχή και ατόμων από αγροτικές και ημιαστικές περιοχές στην πολυκεντρική αυτή 
μελέτη παρατήρησης(45) είναι στοιχείο που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης .  

   Σε αντίστοιχη μελέτη παρατήρησης(57) που πραγματοποιήθηκε στα διαβητολογικά ιατρεία των 
Γ.Ν. ”Ασκληπιείο Βούλας” και Γ.Ν. Κορίνθου τα αποτελέσματα όσον αφορά το BMI ήταν λίγο 
διαφορετικά , με το 57,3% των εξετασθέντων ασθενών να είναι υπέρβαροι και το 30,5% 
παχύσαρκοι ενώ 12,2% είχαν ΒΜΙ<25 κατά την ένταξη . Αυτό ίσως να μπορούσε να ερμηνευθεί 
από τον λίγο υψηλότερο μέσο όρο ηλικίας του δείγματος . Αντίθετα ο μέσος όρος τιμών HbA1c 
είναι σε συμφωνία και με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης , με το μέσο όρο τιμών HbA1c 
κατά την ένταξη των 319 διαβητικών ασθενών που μελετήθηκαν στο 7,73±1,95mg/dl . 

 

4.3 Περιορισμοί της παρούσας αναδρομικής μελέτης 
 

 Βασικός περιορισμός της μελέτης αυτής , όπως και κάθε αναδρομικής μελέτης παρατήρησης, 
είναι η προηγούμενη ελλιπής καταγραφή βασικών παραμέτρων , οι διαφοροποιήσεις των οποίων 
κατά τη παρακολούθηση των ασθενών και τις θεραπευτικές παρεμβάσεις σε αυτούς θα 
μπορούσαν να συμπεριληφθούν ως δείκτες αποτελεσματικότητας της ρύθμισής τους . Όπως 
προαναφέρθηκε , όποιο κι αν είναι το όφελος από τη μείωση της γλυκαιμίας στη μείωση του ΚΑΚ 
αυτό υποσκελίζεται από τη θεραπευτική παρέμβαση στους υπολοίπους παράγοντες κινδύνου . 
Δεδομένου ότι η βασική αιτία της πρόωρης θνητότητας των ασθενών με ΣΔ2 ανά τον κόσμο είναι 
το ΚΑ νοσήματα , είναι ατυχές το γεγονός ότι τα καταγεγραμμένα δεδομένα δεν αρκούσαν για να 
πιστοποιηθούν στατιστικά σημαντικές ή όχι διαφορές στην αρτηριακή πίεση , στο λιπιδαιμικό 
προφίλ , στις καπνιστικές συνήθειες , στη λήψη αντιαιμοπεταλιακών , στο λόγο περιμέτρου μέσης 
προς περίμετρο ισχίων(WHR) είτε να διαπιστωθούν διαφοροποιήσεις στις υγιεινοδιαιτητικές 
συνήθειες ,  τον αριθμό και τη βαρύτητα των αναφερόμενων υπογλυκαιμιών, τη στυτική 
δυσλειτουργία, την αυτονομία ή την ψυχολογική επιβάρυνση των ασθενών(52) – πχ μέσω 
σταθμισμένων ερωτηματολογίων(58)(59) - και να ποσοτικοποιηθούν αυτές , ώστε να αξιολογηθούν 
και να αξιοποιηθούν προς όφελος της αναδιαμόρφωσης των θεραπευτικών παρεμβάσεων σε 
ανάλογες δομές . 

Κατά δεύτερον , δεν έχουν καταγραφεί δεδομένα σχετικά με τη συνοσηρότητα , το είδος της 
θεραπευτικής αγωγής ή ακόμη και την ψυχική υγεία των ασθενών που ίσως βοηθούσαν στην 
ερμηνεία των αποτελεσμάτων . 



Επιπλέον , όπως προαναφέρθηκε, δεν ελέγχθηκε με χρήση ερωτηματολογίων η συμμόρφωση 
των ασθενών στις συστάσεις της θεραπευτικής ομάδας που αφορούσαν στη διατροφή , στην 
άσκηση ή και στη λήψη θεραπευτικής αγωγής . 

Τέταρτος σημαντικός περιορισμός είναι ο μεγάλος αριθμός ασθενών που αποσυνδέθηκαν από το 
ιατρείο μεταξύ του πρώτο και δεύτερου έτους παρακολούθησης (2013 και 2014 αντίστοιχα) . Η 
αδυναμία follow-up και η απώλεια του 27% των ασθενών που αρχικά εντάχθηκαν στη μελέτη 
αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο την ισχύ των όποιων συμπερασμάτων θα επιδιωκόταν να 
εξαχθούν , κυρίως όσον αφορά τη μη στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση του BMI και τις 
πιθανές αιτίες γι’αυτό.   

Τέλος , δε γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων με ομάδα ελέγχου , από άλλο φορέα παροχής 
υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς με ΣΔ2 .  

 

4.4 Συμπεράσματα και προτάσεις 
 

Η παρούσα εργασία δεν είναι παρά μια αναδρομική μελέτη παρατήρησης και τα αποτελέσματά 
της θα πρέπει να τύχουν κατάλληλης ερμηνείας . Δεν θα πρέπει να παραγνωριστεί ωστόσο ότι 
αποτελεί μια ένδειξη για την ανάγκη τήρησης θεραπευτικών πρωτοκόλλων κατά την 
παρακολούθηση των ασθενών με ΣΔ2 και σε επίπεδο ΠΦΥ. 

Αν και ο ΣΔ2 έχει λάβει και στην Ελλάδα επιδημικές διαστάσεις , όπως αποδεικνύει καθημερινά 
η κλινική πράξη , δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες στην ΠΦΥ που να πιστοποιούν το μέγεθος του 
προβλήματος , τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ασθενών και την αποτελεσματικότητα 
παρεμβάσεων όπως πχ η μετεκπαίδευση των Γενικών Ιατρών στην αντιμετώπιση του ΣΔ2(46) , η 
συστηματοποιημένη εκπαίδευση των ασθενών και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος , η 
στελέχωση των διαβητολογικών ιατρείων με νοσηλευτικό προσωπικό με εξειδίκευση στο ΣΔ , η 
χρήση μεθόδων(55) και εργαλείων(58)(59) όπως πχ motivational interviewing κα . 

Ελλείψει εθνικών αρχείων που να αφορούν στον ΣΔ , προοπτικές μελέτες παρατήρησης , ακόμη 
και πολυκεντρικές , αποτελούν απλή και οικονομική πρόταση για την ΠΦΥ στους ιδιαίτερα 
χαλεπούς καιρούς που διανύουμε . Θα έδιναν μια σαφέστερη εικόνα της ελληνικής 
πραγματικότητας , του προφίλ του διαβητικού ασθενούς στην Ελλάδα ,  σε αστικές, ημιαστικές 
είτε  αγροτικές περιοχές(45)  και θα οδηγούσαν σε ασφαλέστερα συμπεράσματα ως προς την 
καταλληλότητα των όποιων θεραπευτικών παρεμβάσεων συμβάλλοντας περαιτέρω στην 
κατάρτιση των εθνικών κατευθυντήριων οδηγιών . 

Εξάλλου ότι η θέση μας μέσα στην κοινότητα , επιτρέπει όχι μόνο να εντοπίσουμε εγκαίρως τα 
άτομα υψηλού κινδύνου(49) αναχαιτίζοντας την εξέλιξή τους σε ασθενείς με ΣΔ2 αλλά και να 
φροντίσουμε για μη κοστοβόρες παρεμβάσεις πρωτογενούς(56) και δευτερογενούς  
πρόληψης(51)(54). Από την άλλη , η αξιολόγηση και ενδεχόμενη πιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητας ανάλογων δομών στην ΠΦΥ θα μπορούσε να αποτελέσει μοχλό πίεσης για 
διεκδίκηση περισσότερων πόρων και άρα περισσότερων βελών στη φαρέτρα του Γενικού Ιατρού 
για την αντιμετώπιση της επιδημίας του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 στην Ελλάδα .  
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