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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε στην Παιδιατρική Κλινική του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, και στο Εργαστήριο Παθολογίας της 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η μελέτη αυτή δε θα είχε προχωρήσει 

χωρίς την καθοδήγηση, την ηθική συμπαράσταση και την επίβλεψη του κυρίου 

Εμμανουήλ Γαλανάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή Παιδιατρικής, τον οποίο θερμά 

ευχαριστώ. Ευχαριστώ επίσης τον κύριο Γουλιέλμο Γεώργιο, Επίκουρο Καθηγητή 

Γενετικής, στον οποίο οφείλω τη βαθμιαία εξοικείωσή μου με την έρευνα και τη 
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Πετράκη, η οποία βοήθησε στην πραγματοποίηση των πειραμάτων μου, και στην 

κυρία Σοφία Μαράκη, η οποία βοήθησε στις καλλιέργειες. Ευχαριστώ τον κύριο 

Μαμουλάκη Δημήτριο, Διευθυντή ΕΣΥ της Παιδιατρικής Κλινικής και υπεύθυνο του 

Εξωτερικού Παιδοδιαβητολογικού Ιατρείου, και τις νοσηλεύτριες του Ιατρείου για τη 

συνεργασία τους. Ευχαριστώ την Τριμελή Συμβουλευτική και την Επταμελή 

Εξεταστική Επιτροπή, για τη συμβολή τους στην ολοκλήρωση τούτης της μελέτης. 

Τέλος, ευχαριστώ τα παιδιά με διαβήτη και τις οικογένειές τους, για τη χαρά που μου 

έδωσαν να δουλέψω μαζί τους. 

 

 

Τη διδακτορική αυτή διατριβή αφιερώνω:   

Στον Καθηγητή μου κ. Ε. Γαλανάκη 

Στους γονείς μου 

Στη Σοφία 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο διαβήτης τύπου Ι είναι συχνό αυτοάνοσο νόσημα πολυπαραγοντικής αιτιολογίας, 

για το οποίο πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία υποδεικνύουν την ύπαρξη ισχυρής 

γενετικής προδιάθεσης. Μια ενδιαφέρουσα πρόσφατη γνώση είναι η σύνδεση της 

γενετικής προδιάθεσης του διαβήτη τύπου Ι με τους πολυμορφισμούς του υποδοχέα 

της βιταμίνης D. Έχουν μελετηθεί πιο εκτεταμένα 4 πολυμορφισμοί του γονιδίου του 

υποδοχέα της βιταμίνης D: FokI F>f (rs10735810), BsmI B>b (rs1544410), ApaI A>a 

(rs7975232), και TaqI T>t (rs731236). 

Ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος (S. aureus) είναι ένας μείζων παθογόνος 

μικροοργανισμός για τους ανθρώπους, με αυξανόμενη αντίσταση στα αντιβιοτικά. Οι 

πρόσθιες ρινικές θαλάμες είναι η πρωταρχική οικολογική δεξαμενή του 

σταφυλοκόκκου, και η ρινική φορία έχει συσχετισθεί με την πρόοδο σε 

σταφυλοκοκκική νόσο.  

Η περιοδοντική νόσος είναι μία από τις λοιμώδεις νόσους με τον μεγαλύτερο 

επιπολασμό παγκοσμίως, καθώς επηρεάζει μέχρι και το 90% του πληθυσμού και 

μέχρι το 50% των παιδιών σχολικής ηλικίας. Η περιοδοντική νόσος γενικά θεωρείται 

ότι έχει μεγαλύτερη επίπτωση σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 1.  

Στη μελέτη αυτήν διερευνήσαμε εάν οι τέσσερις πιο συχνά μελετημένοι 

πολυμορφισμοί στο γονίδιο του VDR, δηλαδή οι FokI, BsmI, ApaI, και TaqI, 

σχετίζονται ή όχι με τον αποικισμό και την επίμονη φορία από χρυσίζοντα 

σταφυλόκοκκο σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 1. Επίσης προσπαθήσαμε να 

καθορίσουμε τη συνεισφορά των πολυμορφισμών αυτών στην ευπάθεια σε διαβήτη 

τύπου 1 στον πληθυσμό της Κρήτης. Τέλος προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε τους 

πιθανούς παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη ουλίτιδας στον πληθυσμό αυτόν. 
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Η ομάδα μελέτης αποτελούνταν από 170 ασθενείς με διαβήτη τύπου 1, που 

παρακολουθούνταν στο εξωτερικό διαβητολογικό ιατρείο της Παιδιατρικής κλινικής 

του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Η ομάδα ελέγχου αποτελούνταν από 

96 παιδιά-κατοίκους της Κρήτης, χωρίς ιστορικό αυτοάνοσων ή άλλων χρόνιων 

παθήσεων 

Από δείγματα αίματος έγινε εκχύλιση DNA με τη χρήση του κατάλληλου kit 

(Puregene, Gentra) και στη συνέχεια ενίσχυση του DNA με τη μέθοδο της 

αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR).  

Δείγματα ρινικού επιχρίσματος λήφθησαν με την περιστροφή του κατάλληλου 

μάκτρου τέσσερις φορές και στους δύο ρώθωνες του κάθε συμμετέχοντος ασθενή. 

Ένα δεύτερο δείγμα για καλλιέργεια ελήφθη μετά από ελάχιστο διάστημα 3 μηνών.  

Η ουλίτιδα ορίσθηκε από την παρουσία αίματος κατά το βούρτσισμα των δοντιών ή 

κατά τη χρήση οδοντικού νήματος, και από την παρουσία ερυθρότητας, οιδήματος 

των ούλων και απώλειας πρόσφυσης των οδόντων.  

Η κατανομή των γονοτύπων VDR και οι συχνότητες των αλληλίων διέφεραν 

σημαντικά μεταξύ των ασθενών με διαβήτη τύπου 1 και της ομάδας ελέγχου και για 

τους τέσσερις γονοτύπους. Ο FokI FF γονότυπος και το αλλήλιο F, και ο ΒsmI BB 

γονότυπος και το αλλήλιο Β, ήταν λιγότερο συχνά σε ασθενείς με διαβήτη από ότι 

στην ομάδα ελέγχου. Ο ApaI AA γονότυπος και το αλλήλιο Α, και ο TaqI TΤ 

γονότυπος και το αλλήλιο Τ εμφανίζονταν πιο συχνά σε ασθενείς με διαβήτη από ότι 

στην ομάδα ελέγχου. 

Όσον αφορά στη σχέση μεταξύ των πολυμορφισμών στο γονίδιο του VDR και της 

ρινικής φορίας για τον χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο, φάνηκε ότι ο ρινικός αποικισμός 

ήταν πιο συχνός σε ασθενείς με το αλλήλιο ΤaqI T από το αλλήλιο t, και οι TaqI TT 

ομοζυγώτες ήταν περισσότερο αποικισμένοι από τον χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο από 
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ότι οι ασθενείς με τους γονοτύπους TaqI tt και Tt. Επιπλέον οι ApaI AA ομοζυγώτες  

ήταν λιγότερο αποικισμένοι από ότι οι γονότυποι ApaI aa και Αα. Δεν 

παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές για τους γονοτύπους BsmI και FokI. 

 Η επίμονη ρινική φορία για τον χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο ήταν πιο συχνή σε 

ασθενείς με το αλλήλιο TaqI T από ότι με το αλλήλιο t (29,3% έναντι 17%), αν και σε 

οριακά σημαντικό επίπεδο. Επίσης οι ομοζυγώτες ΤΤ αποικίζονταν επίμονα από τον 

σταφυλόκοκκο περισσότερο από αυτούς με γονότυπο tt και Tt. Oι ομοζυγώτες ΑΑ για 

τον πολυμορφισμό ApaI ήταν λιγότερο επίμονοι φορείς από ότι αυτοί με τους 

γονοτύπους αα και Αα.  

Από τους 112 ασθενείς στους οποίους προσδιορίσθηκε η παρουσία ουλίτιδας, οι 52 

ήταν θετικοί για ουλίτιδα, δηλαδή ένα ποσοστό 46%. Μάλιστα, στους ασθενείς με 

ουλίτιδα συνυπήρχε σε μεγάλο ποσοστό η ρινική φορία χρυσίζοντα σταφυλοκόκκου. 

Η συχνότητα της ουλίτιδας σχετιζόταν με τη διάρκεια του διαβήτη, και με την ηλικία. 

Έχει τέλος αποδειχθεί ότι ο πολυμορφισμός TaqI του γονιδίου του VDR είναι ένας 

χρήσιμος δείκτης ευπάθειας σε περιοδοντίτιδα. 

Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι δύο πολυμορφισμοί στο γονίδιο του υποδοχέα 

της βιταμίνης D,  οι TaqI  και ApaI, σχετίζονται με τον αποικισμό και την επίμονη 

ρινική φορία του χρυσίζοντα σταφυλοκόκκου σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 1. Tα 

ευρήματά μας υποδεικνύουν σχέση μεταξύ και των τεσσάρων πολυμορφισμών που 

μελετήθηκαν, δηλαδή των FokI, BsmI, ApaI, και TaqI, με την ευπάθεια στον διαβήτη 

τύπου 1, σε ένα νησί της ανατολικής Μεσογείου με πολύ χαμηλή επίπτωση διαβήτη 

τύπου 1.  

Η μελέτη αυτή δεν επιβεβαίωσε οποιαδήποτε σχέση μεταξύ της φλεγμονής των 

ούλων και του γλυκαιμικού ελέγχου σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 1. Ένα άλλο 
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εύρημα που δεν έχει αναφερθεί είναι η πολύ σημαντική σχέση μεταξύ της ουλίτιδας 

και του ρινικού αποικισμού από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο.  

Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής βασίζονται σε ένα σχετικά μικρό πληθυσμό, και 

πρέπει να επιβεβαιωθούν σε μεγαλύτερες μελέτες. Όμως, καθώς συμπεριλάβαμε την 

πλειοψηφία των ασθενών με διαβήτη  τύπου 1 στο νησί της Κρήτης, η μελέτη μας 

παρέχει τα οφέλη μιας καλά καθορισμένης περιοχής και ενός πληθυσμού με 

επιπολασμό διαβήτη τύπου 1 από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη.  

Τα ευρήματα από τη μελέτη αυτήν προτείνουν ότι οι γενετικές παραλλαγές στο 

γονίδιο του υποδοχέα της βιταμίνης D μπορούν να επηρεάσουν το ρινικό αποικισμό 

από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 1, και συμβάλλουν 

στην κατανόηση του ανοσορυθμιστικού ρόλου της βιταμίνης D στην απάντηση του 

ανθρώπινου ξενιστή και την ευπάθεια στις λοιμώξεις. Απαιτείται περισσότερη έρευνα 

στο μέλλον για να διερευνηθούν γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που 

ενισχύουν ή αναστέλλουν αυτόν το ρόλο της βιταμίνης D στον διαβήτη τύπου 1, 

όπως και τη συμβολή της υπεριώδους ακτινοβολίας και άλλων περιβαλλοντικών 

ρυθμιστών των επιπέδων της βιταμίνης D.  

Τέλος, δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των αποικισμένων και 

των μη αποικισμένων ασθενών για καμία λοίμωξη από αυτές που μελετήσαμε 

(λοιμώξεις αναπνευστικού, ουροποιητικού, δέρματος και μαλακών μορίων, 

δυσπεπτικά ενοχλήματα, και άλλες λοιμώξεις). 
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SUMMARY 
 
Background. Diabetes mellitus type 1 (T1D) is a common immune-mediated 

multifactorial disease, on which recent epidemiological data suggest a strong genetic 

susceptibility. Recent interesting knowledge is the association between the genetic 

susceptibility to type 1 diabetes and vitamin D Receptor polymorphisms. Four 

polymorphisms in the VDR gene have been extensively studied: i.e., FokI F>f 

(rs10735810), BsmI B>b (rs1544410), ApaI A>a (rs7975232), and TaqI T>t 

(rs731236). Staphylococcus aureus is a major pathogen for humans with increasing 

resistance to antibiotics. The anterior nares are the primary ecological reservoir of S. 

aureus, and nasal carriage has been related to progress to staphylococcal disease. 

Periodontal disease is one of the most prevalent infectious diseases worldwide, 

affecting up to 90% of the population and up to 50% of school-aged children. 

Periodontal disease is generally considered to be more prevalent in individuals with 

type 1 diabetes (T1D). 

Objectives. In this study we tried to assess the contribution of VDR polymorphisms to 

the susceptibility to T1D in the population of Crete. We also investigated whether the 

four most commonly studied polymorphisms in the VDR gene are associated with 

colonization by and persistent carriage of S. aureus in individuals with T1D. Finally 

we tried to investigate the potential risk factors of gingivitis in our population.  

Population and methods. The study group consisted of a cohort of 170 T1D patients, 

followed up at the outpatient diabetic clinic of the Department of Pediatrics, 

University Hospital of Heraklion, Crete, Greece. The control group consisted of 96 

unrelated children-residents of Crete with no history of autoimmune or other chronic 

diseases. Whole blood was collected and genomic DNA was isolated from blood 

leucocytes by using the kit Puregene, Gentra, and amplified with standard PCR 

 11



techniques. Nasal specimens were obtained by rotating a sterile fiber-tipped swab four 

times in both anterior nares of each enrolled individual. A second nasal swab culture 

was obtained after a minimum interval of 3 months. Gingivitis was defined by the 

presence of easily bleeding with brushing or flossing and the presence of gingival 

redness, swelling and loss of contour. 

Results. Distribution of VDR genotype and allele frequencies differed significantly 

between patients with T1D and controls in all four genotypes. FokI FF genotype and 

F allele, and BsmI BB genotype and B allele were less frequent in individuals with 

T1D. On the other hand, ApaI AA genotype and A allele, as well as TaqI TT genotype 

and T allele were more frequent in individuals with T1D. 

 Regarding to the association between VDR polymorphisms and S. aureus nasal 

carriage, S. aureus nasal colonization was more common in individuals with TaqI T 

than t allele, and TaqI TT homozygotes were more colonized by S. aureus than 

genotypes TaqI tt and Tt combined. Furthermore, ApaI AA homozygotes were less 

colonized than ApaI aa and Aa genotypes combined. No significant differences were 

observed for BsmI and FokI genotypes. S. aureus persistent nasal colonization was 

more common in individuals with TaqI T than t allele (29,3% vs. 17,0%), although at 

a marginally significant level. Furthermore TaqI TT homozygotes were persistently 

colonized by S. aureus more than genotypes TaqI tt and Tt combined. ApaI AA 

homozygotes were less persistent carriers than ApaI aa and Aa genotypes combined. 

Gingivitis was present in 52/112 (46%) patients and gingivitis frequency was 

associated with the duration of diabetes, and with age. Furthermore, individuals with 

gingivitis were more often colonized by S. aureus. 

Discussion. Our findings point to relationship between VDR polymorphisms FokI, 

BsmI, ApaI, and TaqI and susceptibility to T1D in a Mediterranean island with one of 
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the lowest T1D incidence rates in Europe. Our findings also suggest that two VDR 

polymorphisms, TaqI and ApaI, are related to colonization by and persistent nasal 

carriage of S. aureus in individuals with T1D. Our study failed to confirm association 

between gingivitis and glycaemic control in individuals with type 1 diabetes. Another 

finding, which has not been reported up to date, is the significant relationship between 

gingivitis and nasal colonisation of S. aureus. Finally, previous observations suggest 

that the VDR gene TaqI polymorphism is a useful risk marker for periodontitis, a 

finding which was not confirmed in our study..  

Our cohort was not large enough, and the results need to be confirmed in larger 

studies. Hence, as we managed to enroll the majority of patients with T1D on the 

island of Crete, our study provides the benefits of a well-defined area, and of a 

population with one of the lowest T1D prevalence in Europe. Our findings suggest 

that genetic variation in the vitamin D receptor gene affects nasal colonization by S. 

aureus in individuals with type 1 diabetes, and further contribute to the understanding 

of the immunoregulatory role of vitamin D in the host’s response and susceptibility to 

infection. Further work is required to explore genetic and environmental factors that 

potentially enhance or inhibit this role of VDR polymorphisms in T1D, such as the 

contribution of ultraviolet radiation exposure and other environmental determinants of 

vitamin D status. 

Finally, we did not prove any significant difference in the frequency of the infections 

we investigated between S. aureus colonized and non-colonized patients. 
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 
Άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, τόσο με τύπου 1 διαβήτη όσο και τύπου 2 διαβήτη, 

γενικά θεωρούνται ότι είναι περισσότερο επιρρεπή σε ορισμένες λοιμώξεις με όρους 

συχνότητας, βαρύτητας και κινδύνου για επιπλοκές (Breen, 1995). Αυτή η κοινή 

πεποίθηση, όμως, δεν υποστηρίζεται πάντα από επαρκή δεδομένα, ειδικά σε ασθενείς 

με επαρκή μεταβολικό έλεγχο. Μια ποικιλία παθογόνων μικροοργανισμών που 

σχετίζονται με αυξημένο επιπολασμό σε ασθενείς με διαβήτη έχουν αναφερθεί, 

συμπεριλαμβανομένου του χρυσίζοντα σταφυλοκόκκου (Staphylococcus aureus).  

 

Πιθανοί παθογενετικοί μηχανισμοί της ευπάθειας στον S. aureus στο διαβήτη 

Τόσο ο διαβήτης τύπου 1 όσο και ο τύπου 2 είναι ως επί το πλείστον ανοσο-

μεσολαβούμενες πολυπαραγοντικές νόσοι και τουλάχιστον για τον διαβήτη τύπου 1 

έχει προταθεί από μακρόν σημαντική συνεισφορά λοιμώξεων στην αιτιοπαθογένειά 

του. Από το άλλο μέρος, η λοίμωξη στον άνθρωπο επηρεάζεται δραματικά από 

γενετικούς παράγοντες οι οποίοι ρυθμίζουν την ανοσία και την ανοσολογική 

απάντηση απέναντι σε παθογόνους μικροοργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του 

Staphylococcus aureus.  

O  Staphylococcus aureus είναι ένας μείζων παθογόνος μικροοργανισμός για τον 

άνθρωπο. Ένα ευρύ φάσμα αμυντικών μηχανισμών του ξενιστή ενέχονται στην 

άμυνα έναντι του Staphylococcus, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν την εγγενή ανοσία 

(επιθήλια, συμπλήρωμα), την μη-ειδική κυτταρική ανοσία (φαγοκυττάρωση από 

ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα, μακροφάγα και ΝΚ-κύτταρα), και περισσότερο 

ειδικά χυμικά συστήματα, όπως αντισώματα τα οποία παράγονται από Β-

λεμφοκύτταρα. Ορισμένοι από αυτούς τους μηχανισμούς μπορεί να είναι 

ελαττωματικοί στον σακχαρώδη διαβήτη (Harrison, 1994). 

 14



H ευπάθεια στον διαβήτη τύπου 1 σχετίζεται συγκεκριμένα με τα αντιγόνα του 

μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας HLA-DR3, 4 και τα σχετιζόμενα αλλήλια 

DQ2, 8. Δεδομένου ότι τα μόρια αυτά παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην παρουσίαση 

πεπτιδικών αντιγόνων μετά την ενδοκυτταρική παρουσίαση στα CD4 T 

λεμφοκύτταρα (Levin, 2003), και συνεπώς ένα σημαντικό ρόλο στην απάντηση του 

ξενιστή στη λοίμωξη, είναι λογικό να υποτεθεί ένα κοινό υπόβαθρο για την ευπάθεια 

τόσο στον τύπου 1 διαβήτη, όσο και σε αρκετές λοιμώξεις. 

 

Επιθηλιακοί φραγμοί 

Οι ασθενείς τόσο με διαβήτη τύπου 1, όσο και τύπου 2, βρίσκονται σε χρόνια και 

στενή επαφή με μονάδες υγείας, και συνεπώς είναι λογικά περισσότερο εκτεθειμένοι 

σε επαγγελματίες υγείας και σε περιβάλλοντα με αυξημένη επίπτωση S. aureus. Η 

χρόνια αγγειοπάθεια καταλήγει σε ελαττωματική επούλωση βλαβών του δέρματος 

και άρα προκαλεί μια κατάσταση αυξημένης ευπάθειας σε λοιμώξεις μαλακών 

μορίων. Οι ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 πιο συγκεκριμένα έχουν ανάγκη 

καθημερινών ενέσεων με ινσουλίνη, και αυτός ο χειρισμός λογικά εγκαθιστά έναν 

παράγοντα κινδύνου για επιμόλυνση με S. aureus της θέσης των ενέσεων. 

 

Σηματοδότηση 

Οι Stewart et al μελέτησαν το επίπεδο έκφρασης τριών υποδοχέων της επιφάνειας 

των μονοκυττάρων σε επτά ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 με κετοξέωση. Μετά την 

αποκατάσταση του μεταβολικού ελέγχου, οι υποδοχείς των μονοκυττάρων που 

προσδένονται σε πολυσακχαρίτες (“lectin-like” receptors), oι οποίοι αναγνωρίζουν 

σάκχαρα του βακτηριακού κυτταρικού τοιχώματος, καθώς και υποδοχείς για τα 

συστατικά του συμπληρώματος, ήταν ελαττωμένοι στους ασθενείς συγκριτικά με την 
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ομάδα ελέγχου. Αυτές οι αλλαγές στους μηχανισμούς αναγνώρισης των 

μονοκυττάρων μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε αυξημένη ευπάθεια σε λοιμώξεις, 

και στην αυξημένη επίπτωση λοιμώξεων κατά τη διάρκεια της κετοξέωσης (Stewart 

et al, 1991).  

Αρκετά ένζυμα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στους μη-ειδικούς ανοσολογικούς 

μηχανισμούς αναλύθηκαν σε λευκά αιμοσφαίρια ασθενών με διαβήτη τύπου 2. H 

διπεπτιδυλ-πεπτιδάση Ι, η καθεψίνη Β και D και η επαγωγή οξειδωτικής έκρηξης 

βρέθηκαν αυξημένα. Αυτή η αύξηση δεν βρέθηκε να συσχετίζεται με τον γλυκαιμικό 

έλεγχο του ασθενούς. Τα ευρήματα των Llorente et al αναδεικνύουν μία ικανή 

κυτταροτοξική λειτουργία σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, και αντανακλούν μία 

υπερλειτουργία αυτού του συγκεκριμένου σκέλους της μη-ειδικής ανοσολογικής 

απόκρισης (Llorente et al, 2000). 

Τα δενδριτικά κύτταρα είναι γνωστό ότι συμπεριλαμβάνονται στους ανοσολογικούς 

μηχανισμούς του ξενιστή οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την εξουδετέρωση των 

παθογόνων μικροοργανισμών. Η διαβητική κατάσταση έχει αποδειχθεί ότι 

φυσιολογικά παραβλάπτει τη λειτουργία των δενδριτικών κυττάρων, με το να 

απεμπολεί την ικανότητα των κυττάρων αυτών να κατευθύνουν τα Τ κύτταρα προς 

μία Th-1 τύπου απάντηση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη επίπτωση και μια 

περισσότερο επιπλεγμένη πορεία των λοιμώξεων σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη 

(Summers et al, 2006). Η ανεπάρκεια στην έκκριση IFN-a από τα δενδριτικά κύτταρα 

μπορεί επίσης να προδιαθέτει έναν ασθενή με διαβήτη σε μια κατεσταλμένη 

ικανότητα ανταπόκρισης σε λοιμώξεις (Geerlings et al, 1999). 

 

Φαγοκυττάρωση 
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Τα ουδετερόφιλα παίζουν έναν ουσιώδη ρόλο στην άμυνα έναντι εισβάλλοντων 

μικροοργανισμών, ιδιαιτέρως σημαντικό εναντίον του S. aureus, και κλινικές 

καταστάσεις με ελαττωματική λειτουργία των ουδετεροφίλων είναι καλά γνωστό ότι 

προδιαθέτουν σε λοιμώξεις από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο. Η λειτουργία των 

ουδετεροφίλων γενικά θεωρείται ότι είναι ελαττωματική σε ασθενείς με σακχαρώδη 

διαβήτη, όμως η ακριβής βλάβη δεν είναι πλήρως κατανοητή. Προηγμένα παράγωγα 

του άκρου της γλυκοζυλίωσης (advanced glycation end products, AGEs), έχουν 

δειχθεί να ενεργοποιούν το αγγειακό ενδοθήλιο, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να 

τροποποιήσει τις λειτουργίες των ουδετεροφίλων (Collison et al, 2002). Πειράματα 

με ζωντανά βακτήρια αποκάλυψαν ότι η θεραπεία με AGEs μειώνει την ικανότητα 

των ουδετεροφίλων να εξουδετερώσουν τα ενιέμενα βακτήρια. Περαιτέρω, τα 

ουδετερόφιλα που εκτέθηκαν σε AGEs μπορεί και τα ίδια να συνεισφέρουν στην 

εξάπλωση της λοίμωξης, δημιουργώντας «ασφαλή καταφύγια», και με τον τρόπο 

αυτόν διευκολύνοντας χρόνιες, υποβόσκουσες, ή δύσκολες να ιαθούν λοιμώξεις 

(Collison et al, 2002). 

Η υπάρχουσα έρευνα έχει δείξει ότι σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 η ευπάθεια στη 

λοίμωξη από S. aureus μπορεί να σχετίζεται περισσότερο με την ελαττωματική 

ενδοκυτταρική εξουδετέρωση του σταφυλοκόκκου, παρά με ένα ελάττωμα στην 

έγχυση των μορίων (Niethammer et al, 1975). H ελαττωματική αναπνευστική 

δραστηριότητα των ουδετεροφίλων και οι εκσεσημασμένα ελαττωμένες 

φαγοκυτταρικές λειτουργίες σε διαβητικούς ασθενείς αποδείχθηκαν ξεκάθαρα ex 

vivo και in vitro, προτείνοντας λοιπόν ότι υπάρχουν ανασταλτικές επιδράσεις των 

αυξημένων συγκεντρώσεων γλυκόζης σε διάφορες πολυμορφοπυρηνικές λειτουργίες 

(Marnhoffer 1993).  
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Tα ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα ασθενών με διαβήτη τύπου 2 έδειξαν 

φυσιολογική ικανότητα φαγοκυττάρωσης σταφυλοκόκκων, αλλά ελαττωμένη 

ενδοκυττάρια βακτηριακή εξουδετέρωση, λόγω μιας βλάβης των οξυγονο-

εξαρτώμενων βακτηριοκτόνων μηχανισμών, συμπεριλαμβάνοντας την ελαττωματική 

παραγωγή διεγερμένου ανιόντος υπεροξειδίου (Ο2-) και υπεροξειδίου του υδρογόνου 

(Η2Ο2), και χαμηλή ενδοκυττάρια δραστικότητα μυελουπεροξειδάσης. Άλλα στοιχεία 

δείχνουν ότι το κυτταροπλασματικό Ca είναι αυξημένο σε διάφορα κύτταρα, 

συμπεριλαμβανομένων των πολυμορφοπυρήνων στον διαβήτη, και το υψηλό Ca 

επηρεάζει δυσμενώς τις κυτταρικές λειτουργίες όπως είναι η φαγοκυττάρωση 

(Wykretovicz et al, 1993). 

 

Προσαρμοστική (adaptive) ανοσία 

Η υπεργλυκαιμία στον διαβήτη τύπου 2 έχει συσχετισθεί με μία σημαντική αύξηση 

στα επίπεδα [Ca2+] των Β κυττάρων, και με μία ελάττωση στον πολλαπλασιασμό 

τους κατά τη μίτωση (Alexiewicz et al, 1997), ένα εύρημα το οποίο υποδηλώνει μία 

σχέση μεταξύ του κακού ελέγχου του διαβήτη και της ευπάθειας σε λοιμώξεις. Από 

το άλλο μέρος, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι οι ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 είναι 

ευπαθείς σε λοιμώξεις εξαιτίας βλάβης στον χυμικό ανοσολογικό μηχανισμό, και δεν 

υπήρχαν διαφορές στα επίπεδα των IgA, IgG, IgM και των παραγόντων του 

συμπληρώματος μεταξύ ασθενών με διαβήτη τύπου 1 και υγιών μαρτύρων 

(Liberatore et al, 2005). 

 

S. aureus αποικισμός και φορία 

Ο δερματικός και ρινικός αποικισμός θεωρούνται γενικά προαπαιτούμενοι 

παράγοντες για την εκδήλωση σταφυλοκοκκικής λοίμωξης. Οι ασθενείς με διαβήτη 
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οι οποίοι είναι αποικισμένοι με χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο είναι περισσότερο 

ευπαθείς να αναπτύξουν σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις σε βάθος χρόνου (Canario et al, 

2004), και στη μελέτη από τους Ahluwahlia et al, ένα υψηλότερο ποσοστό τρεχουσών 

δερματικών λοιμώξεων παρατηρήθηκε στους ασθενείς οι οποίοι είχαν ρινικό 

αποικισμό από σταφυλόκοκκο (Ahluwahlia et al, 2000). Eφόσον η φορία του 

χρυσίζοντα σταφυλοκόκκου μπορεί να έχει κλινικά σημαντικές συνέπειες, απόπειρες 

εκρίζωσης της φορίας σε επιλεγμένες ομάδες ασθενών θα μπορούσαν να είναι 

κατάλληλες (Lipsky et al, 1987). Όμως, από το 30% των ασθενών με διαβήτη οι 

οποίοι έφεραν χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο στη μελέτη των Lipsky et al, κανείς δεν 

είχε προηγούμενο ιστορικό κάποιας σοβαρής σταφυλοκοκκικής λοίμωξης, και μόνο 

ένας είχε μία τρέχουσα λοίμωξη (ήπια δοθιήνωση) κατά τη στιγμή της εξέτασης.  

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι τα ποσοστά φορίας του χρυσίζοντα σταφυλοκόκκου 

είναι υψηλότερα σε άτομα με διαβήτη από τις ομάδες ελέγχου. Μελέτες από τις 

δεκαετίες του ’60 και του ’70 είχαν ήδη αναφέρει ποσοστό ρινικής φορίας της τάξης 

του 76% σε παιδιά με διαβήτη έναντι 44% στους υγιείς συνομηλίκους τους (Smith et 

al, 1966). Παιδιά με διαβήτη τύπου 1 είχαν αυξημένη συχνότητα (p=0,049) ρινικού 

αποικισμού με χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο συγκρινόμενα τόσο με τα μέλη της 

οικογένειας τους και με τους υγιείς συνομηλίκους τους (24% και 9% αντίστοιχα). 

Σύμφωνα με τους Canario et al, ο αποικισμός από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο είναι 

κοινός σε ινσουλινοεξαρτώμενους ενήλικες ασθενείς με διαβήτη (Canario et al, 

2004). Σε μια άλλη μελέτη από τους Ahluwahlia et al, η οποία συμπεριλάμβανε 

ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2, βρέθηκε τετραπλάσιο ποσοστό ρινικής 

φορίας χρυσίζοντα σταφυλοκόκκου στους ασθενείς με διαβήτη από ότι στην ομάδα 

ελέγχου (56,6% των ασθενών με διαβήτη και 14,8% της ομάδας ελέγχου) 

(Ahluwahlia et al, 2000). 
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Όσον αφορά στον διαβήτη τύπου 2, τα συνολικά ποσοστά του δερματικού και ρινικού 

αποικισμού είχε αποδειχθεί ήδη από τη δεκαετία του 1980 ότι ήταν σημαντικά 

υψηλότερα για τους ενήλικες ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 από ότι για τους μάρτυρες 

(30,5% έναντι 11,4%) (Lipsky et al, 1987), και πιο πρόσφατα οι Chandler et al 

έδειξαν ότι οι ασθενείς με διαβήτη είχαν σημαντικά υψηλότερο ποσοστό θετικών 

ρινικών καλλιεργειών για τον χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο σε σύγκριση με τους υγιείς 

μάρτυρες, και ότι τα ποσοστά φορίας της Candida albicans και του β-αιμολυτικού 

στρεπτοκόκκου της ομάδας Α ήταν επίσης αυξημένα (Chandler et al, 1977).  

Οι ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 οι οποίοι συστηματικά χρησιμοποιούν ινσουλίνη 

έχουν υψηλότερα  ποσοστά φορίας χρυσίζοντα σταφυλοκόκκου από τους ασθενείς με 

διαβήτη οι οποίοι χρησιμοποιούν από του στόματος αγωγή (Breen et al, 1995). Στη 

μελέτη από τους Smith et al, 53% των ενηλίκων ασθενών με διαβήτη οι οποίοι 

χρησιμοποιούσαν ινσουλίνη ήταν ρινικοί φορείς χρυσίζοντα σταφυλοκόκκου, ενώ τα 

ποσοστά φορίας για τους ασθενείς με διαβήτη οι οποίοι χρησιμοποιούσαν αγωγή από 

του στόματος, και για τους υγιείς, ήταν σημαντικά χαμηλότερα (35% και 34%, 

αντίστοιχα) (Smith et al, 1966). Οι Ahluwahlia et al έδειξαν ότι τα ποσοστά ρινικής 

φορίας χρυσίζοντα σταφυλοκόκκου ήταν υψηλότερα στους χρήστες ινσουλίνης 

έναντι αυτών που λάμβαναν από του στόματος αγωγή (ο λόγος πιθανοτήτων των 

ρινικών φορέων εάν ο ασθενής λάμβανε ινσουλίνη ήταν 3,03) (Ahluwahlia et al, 

2000). Όμως, στη μελέτη από τους Lipsky et al, δεν υπήρχε διαφορά στα ποσοστά 

φορίας μεταξύ των ασθενών με διαβήτη οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ινσουλίνη και 

αυτών οι οποίοι δεν χρησιμοποιούσαν (Lipsky et al, 1987).  

Όσον αφορά στους προδιαθεσικούς παράγοντες, ο κακός μεταβολικός έλεγχος, ο 

οποίος εκφράζεται σαν υψηλή τιμή γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης και υψηλά 

επίπεδα γλυκόζης νηστείας, έχει συσχετισθεί με αυξημένη συχνότητα αποικισμού από 
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χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο (Chandler et al, 1977 και Lipsky et al, 1987), παρόλο που 

καμία συσχέτιση μεταξύ ρινικού αποικισμού με χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο σε 

πληθυσμό με διαβήτη τύπου 1 και της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης HbA1C δεν 

έχει τεκμηριωθεί αλλού (Canario et al, 2004).  

Όσον αφορά στην ευπάθεια σε στελέχη χρυσίζοντα σταφυλοκόκκου, οι Smith et al 

έδειξαν ότι ανάμεσα στους ασθενείς με διαβήτη οι οποίοι ήταν αποικισμένοι με 

χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο, ο ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη χρυσίζων σταφυλόκοκκος 

(MRSA) απομονώθηκε από το 18,2%, ένα υψηλότερο ποσοστό από αυτό των 

χρηστών μη ενδοφλεβίων ναρκωτικών ουσιών. Σε μια άλλη μελέτη όμως, 13% (4/30) 

της ομάδας μελέτης ήταν ρινικά αποικισμένοι από ευαίσθητο στη μεθικιλλίνη 

χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο (MSSA), και κανένας δεν ήταν αποικισμένος από 

ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο (Canario et al, 2004).  

 

Διεισδυτική νόσος 

Ο διαβήτης θεωρείται από μακρόν ότι αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα για 

σταφυλοκοκκική βακτηριαιμία, και ήταν παρών σαν υποκείμενη νόσος στο 8 ως 36% 

των ασθενών με σταφυλοκοκκική βακτηριαιμία (Libman et al, 1984, Musher et al, 

1977). Ανάμεσα σε ασθενείς με διαβήτη χωρίς προφανή πηγή βακτηριαιμίας, ο 

χρυσίζων σταφυλόκοκκος ήταν υπεύθυνος για το 20% των εντοπίσεων στο αίμα, ενώ 

ανάμεσα σε υγιείς χωρίς προφανή εστία λοίμωξης, ήταν υπεύθυνος για το 12% 

(Ρ<0,05) (Leibovici et al, 1991). Όμως αυτή η αυξημένη ευπάθεια των ασθενών με 

διαβήτη δεν έχει τεκμηριωθεί από μελέτες ελέγχου (Breen et al, 1995). Ένας αριθμός 

μελετών αναφέρουν συννοσηρότητα μεταξύ βακτηριαιμίας από χρυσίζοντα 

σταφυλόκοκκο και σακχαρώδη διαβήτη, και επίσης ότι υψηλότερα ποσοστά 

θνησιμότητας σχετίζονται με σταφυλοκοκκική βακτηριαιμία σε ασθενείς με διαβήτη 
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σε σύγκριση με υγιείς. Σύμφωνα με τους Cooper et al, οι ασθενείς με διαβήτη που 

είχαν σταφυλοκοκκική βακτηριαιμία ήταν πιο πιθανό από αυτούς οι οποίοι δεν είχαν 

διαβήτη να έχουν ενδοκαρδίτιδα παρουσία μιας πρωτοπαθούς εστίας, αλλά δεν 

σημειώθηκε αύξηση στη θνησιμότητα (Cooper et al, 1982). Σε μία σειρά 40 ασθενών 

με ενδοκαρδίτιδα από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο οι οποίοι αξιολογήθηκαν από τους 

Watanakunakorn et al, η θνησιμότητα ήταν 56% στους ασθενείς με διαβήτη έναντι 

35% στους ασθενείς χωρίς διαβήτη, αναδεικνύοντας ότι ο διαβήτης ήταν ένας 

αρνητικός προγνωστικός παράγοντας σε ασθενείς με σταφυλοκοκκική ενδοκαρδίτιδα. 

(Watanakunakorn et al, 1977). Παρομοίως, ο διαβήτης δεν φαίνεται να επηρεάζει 

σημαντικά κλινικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά, καθώς και την έκβαση της 

λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας (Bishara et al, 2004). Eνδιαφέρον παρουσιάζει το ότι ο 

διαβήτης, σε αντίθεση με τη σύγχυση, την οξεία νεφρική ανεπάρκεια, και το σηπτικό 

σοκ, δεν έχει βρεθεί ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για μία κακή έκβαση της 

βακτηριαιμίας από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο, πιθανώς λόγω καλύτερης πρόσβασης 

σε υπηρεσίες υγείας (Willcox et al, 1998).  

 

Εστιακές λοιμώξεις 

Οι πρωτοπαθείς εστίες λοίμωξης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη 

συμπεριλαμβάνουν έλκη κάτω άκρων, οστεομυελίτιδα, λοιμώξεις χειρουργικού 

τραύματος, ενδοφλέβιους καθετήρες, αρτηριοφλεβική επικοινωνία για αιμοδιύλιση, 

και πνευμονία. Οι χρόνιες λοιμώξεις μαλακών μορίων και οστών μπορεί να 

καταλήξουν σε διαλείπουσα βακτηριαιμία (Breen et al, 1995). 

O σακχαρώδης διαβήτης μπορεί να είναι παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη 

πυομυοσίτιδας οφειλόμενης στο χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο. Ανάμεσα σε 84 

περιπτώσεις πυομυοσίτιδας που αναφέρθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεκατρείς 
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(15%) αφορούσαν ασθενείς με διαβήτη: από αυτές τις 13 περιπτώσεις, εννιά ασθενείς 

είχαν σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, και τέσσερεις ασθενείς σακχαρώδη διαβήτη 

τύπου 2. 56% των περιστατικών είχαν προκληθεί από το χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο 

(Walling et al, 1991). 

Oι ασθενείς με διαβήτη είχαν αναφερθεί ότι παρουσιάζονται με σημαντικά 

περισσότερη οστεομυελίτιδα (35 έναντι 13%, p<0,01) από τους ασθενείς που δεν 

είχαν διαβήτη, και μολύνονταν από περισσότερους μικροοργανισμούς. Ο χρυσίζων 

σταφυλόκοκκος ήταν περισσότερο κοινός στις οστικές (p<0,001) και στις λοιμώξεις 

μαλακών μορίων (p<0,001) των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το εύρημα ότι η Pseudomonas aeruginosa αποτελούσε την περισσότερο 

κοινή αιτία οστεομυελίτιδας ανάμεσα σε ασθενείς που δεν είχαν διαβήτη (p<0,001) 

(Lavery et al, 1995). 

H επούλωση των πληγών στους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη είναι συνήθως αργή 

και επιπλέκεται από υψηλά ποσοστά λοιμώξεων, ειδικά σε ασθενείς με κακό έλεγχο 

του διαβήτη (Qiu et al, 1998). Οι υποκείμενοι μηχανισμοί της επιδείνωσης της 

επούλωσης είναι πολλαπλοί και όχι καλά κατανοητοί, και συμπεριλαμβάνουν  

μειωμένη διήθηση από, και πιθανώς ελαττωματική λειτουργία των ουδετεροφίλων 

και μακροφάγων, μειωμένο πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών και των ενδοθηλιακών 

κυττάρων, και ελαττωμένη συσσώρευση του επανορθωτικού ιστού του κολλαγόνου. 

Σε έλκη των κάτω άκρων των ασθενών με διαβήτη, ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος έχει 

βρεθεί να είναι ο περισσότερο κοινός παθογόνος μικροοργανισμός (28,8% έως 79%), 

και τα στελέχη του σταφυλοκόκκου ήταν συχνά ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη 

χρυσίζων σταφυλόκοκκος (30,2% έως 40%). Ο επιπολασμός του ανθεκτικού στη 

μεθικιλλίνη χρυσίζοντα σταφυλοκόκκου περαιτέρω σχετιζόταν με προηγούμενη 
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χρήση αντιβιοτικών και με παρατεταμένους χρόνους επούλωσης ελκών  (Tentolouris 

et al, 1999, Dang et al, 2003). 

Τα εγκαύματα των κάτω άκρων φαίνονται ότι είναι κοινά σε ασθενείς με σακχαρώδη 

διαβήτη σε σύγκριση με ενήλικες ασθενείς που δεν έχουν διαβήτη, και παρόλο που οι 

λοιμώξεις των εγκαυμάτων των ασθενών με διαβήτη είναι συχνά πολυμικροβιακές, 

συμπεριλαμβάνοντας Streptococcus, Proteus, Pseudomonas, και είδη Candida, ο 

χρυσίζων σταφυλόκοκκος ήταν ένας μείζων λοιμογόνος παράγοντας με αξιοσημείωτη 

συχνότητα ανθεκτικού στη μεθικιλλίνη χρυσίζοντα σταφυλοκόκκου (Memmel et al, 

2004). 

 

Διαβήτης συνδυαζόμενος με άλλες καταστάσεις 

Αιμοδιύλιση: Τουλάχιστον το 25% των ασθενών με διαβήτη τύπου 1 αναπτύσσουν 

χρόνια νεφρική ανεπάρκεια λόγω της νεφροπάθειας, και απαιτούν κάποιον τύπο 

διύλισης. Οι αγγειακές προσβάσεις είναι ευάλωτες σε λοιμώξεις, και σε μια μεγάλη 

σειρά ασθενών που ήταν σε αιμοδιύλιση, οι λοιμώξεις που σχετίζονταν με τις 

αγγειακές προσβάσεις αντιστοιχούσαν στο 70% όλων των λοιμώξεων και στο 10% 

των θανάτων (Keane et al, 1977). Το 70% των ασθενών στη μονάδα αιμοδιύλισης 

ταυτοποιήθηκαν σαν ρινικοί φορείς του χρυσίζοντα σταφυλοκόκκου, και λοιμώξεις 

από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο οι οποίες συμπεριλάμβαναν βακτηριαιμία, λοιμώξεις 

των αγγειακών προσβάσεων, υποδόρια αποστήματα, και άλλες λοιμώξεις μαλακών 

μορίων αναπτύχθηκαν στο 46% των φορέων οι οποίοι δεν λάμβαναν προφυλακτική 

θεραπεία, σε σύγκριση με το 11% των φορέων οι οποίοι λάμβαναν τέτοια θεραπεία 

(p<0,02) (Υu et al, 1986). Σε μια άλλη μελέτη, όμως, η ρινική φορία του χρυσίζοντα 

σταφυλοκόκκου ανάμεσα σε ασθενείς οι οποίοι βρίσκονταν υπό αιμοδιύλιση δεν ήταν 

αυξημένη στους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, και επίσης δεν βρέθηκε σημαντική 
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συσχέτιση σχετικά με τη ρινική φορία του χρυσίζοντα σταφυλοκόκκου μεταξύ των 

αιμοκαθαιρόμενων ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη και των ατόμων με σακχαρώδη 

διαβήτη στην ομάδα ελέγχου (Duran et al, 2006). 

Η συχνότητα της βακτηριαιμίας σε μια ομάδα χρόνιων αιμοκαθαιρόμενων ασθενών 

ήταν σημαντικά υψηλότερη σε αυτούς οι οποίοι είχαν διαβήτη από ό,τι σε αυτούς οι 

οποίοι δεν είχαν (p<0,001), και η συσκευή της αγγειακής πρόσβασης ήταν η 

πρωταρχική πηγή της λοίμωξης στο 74% των ασθενών με βακτηριαιμία. Ο χρυσίζων 

σταφυλόκοκκος προκαλεί το 40 έως 70% των βακτηριαιμιών που σχετίζονται με την 

αγγειακή πρόσβαση, όπως και την εκπληκτική πλειοψηφία των τοπικών λοιμώξεων. 

Ανάμεσα σε χρόνιους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς οι οποίοι αναπτύσσουν 

βακτηριαιμία από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο που σχετίζεται με τις αγγειακές 

προσβάσεις, τα ποσοστά θνητότητας και ο κίνδυνος λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας ήταν 

σχετικά χαμηλά (4-8%). Όμως, οι μεταστατικές επιπλοκές όπως είναι η σηπτική 

πνευμονική εμβολή, η οστεομυελίτιδα, η μηνιγγίτιδα, ή τα σπλαχνικά αποστήματα 

αφορούν το 10 έως 30% των βακτηριαιμικών λοιμώξεων που σχετίζονται με τις 

αγγειακές προσβάσεις (Quarles et al, 1985). Ανάμεσα σε 30 ασθενείς υπό χρόνια 

περιτοναϊκή κάθαρση, 8 από τα 25 επεισόδια περιτονίτιδας προκλήθηκαν από τον 

χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο, όπως και 12 από τις 20 λοιμώξεις της αγγειακής 

πρόσβασης. Οι χρόνιοι φορείς του χρυσίζοντα σταφυλοκόκκου βρίσκονταν σε πολύ 

μεγαλύτερο κίνδυνο και για τα δύο αυτά είδη λοίμωξης σε σύγκριση με τους μη 

φορείς. Σε κάθε μία από τις οκτώ περιπτώσεις περιτονίτιδας, το στέλεχος του 

χρυσίζοντα σταφυλοκόκκου που προκαλούσε λοίμωξη ήταν πανομοιότυπο με αυτό 

της ρινικής ή δερματικής φορίας του ασθενούς  (Sewell et al, 1982). Σε μια άλλη 

μελέτη, μία ομάδα 60 ασθενών με διαβήτη τύπου 1 που βρίσκονταν υπό χρόνια 

περιτοναϊκή κάθαρση συγκρίθηκε με 60 μάρτυρες οι οποίοι δεν είχαν διαβήτη, και ο 
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σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 δεν βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντικός 

παράγοντας κινδύνου για τις λοιμώξεις που σχετίζονται με τον καθετήρα (Holley et 

al, 1991). 

Τόσο τα πειραματικά όσο και τα κλινικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι ο σακχαρώδης 

διαβήτης προδιαθέτει σε ευπάθεια στον αποικισμό και τη λοίμωξη από χρυσίζοντα 

σταφυλόκοκκο. Παρόλο που οι ακριβείς μηχανισμοί παραμένουν ως επί το πλείστον 

αδιευκρίνιστοι, και παρόλο του ότι πολλαπλοί παράγοντες έχουν δειχθεί ότι 

συμβάλλουν σε αυτήν την ευπάθεια, ο κακός μεταβολικός έλεγχος φαίνεται να είναι 

ένας υποκείμενος παράγοντας ο οποίος συμβάλλει σε αυτήν την ευπάθεια, και οι 

ασθενείς με καλά ελεγχόμενο διαβήτη δεν φαίνονται να διατρέχουν σημαντικό 

κλινικό κίνδυνο. Περισσότερο ενδελεχής διερεύνηση αυτών των μηχανισμών είναι 

βέβαιο ότι απαιτείται. 

Το ενδοκρινικό σύστημα της βιταμίνης D έχει πλειοτρόπα αποτελέσματα σε διάφορες 

διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων της απορρόφησης ασβεστίου και της βιολογίας 

των οστών, της κυτταρικής ανάπτυξης και διαφοροποίησης, και της τροποποίησης 

του ανοσολογικού συστήματος (Deluca et al, 2001, Uitterlinden et al, 2004). Η 

βιταμίνη D μεσολαβεί τις δράσεις της μέσω πρόσδεσης στον υποδοχέα της βιταμίνης 

D (VDR), o oποίος είναι μία διαλυτή πρωτεϊνη που είναι παρούσα σε διάφορους 

ιστούς και σε Τ- και Β- λεμφοκύτταρα, μονοκύτταρα και μακροφάγα. 

Πολυμορφισμοί στον υποδοχέα του ανθρώπινου γονιδίου του VDR έχουν 

συσχετισθεί με αρκετές νόσους συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη τύπου 1 (Marti et 

al, 2004, Guja et al, 2002, Pani et al, 2000), και με την ευπάθεια σε αρκετές 

βακτηριακές και ιογενείς λοιμώξεις (Selvaraj et al, 2008, Goulart et al, 2006, Roth et 

al, 2008, Tachi et al, 2003, de Brito Junior et al, 2004). Το σύστημα της 1,25-
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διυδροξυ-βιταμίνης D παίζει τέλος σημαντικό ρόλο στην ομοιόσταση της στοματικής 

κοιλότητας, και η δυσλειτουργία του μπορεί να οδηγήσει σε περιοδοντική νόσο. 

Ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος είναι ένας μείζων παθογόνος μικροοργανισμός για τους 

ανθρώπους, με αυξανόμενη αντοχή στα αντιβιοτικά. Οι πρόσθιες ρινικές θαλάμες 

είναι η πρωταρχική οικολογική δεξαμενή του σταφυλοκόκκου, και η ρινική φορία 

έχει συσχετισθεί με την πρόοδο σε σταφυλοκοκκική νόσο (Wertheim et al, 2005, van 

den Akker et al, 2006, Canario et al, 2004, Ahluwalia et al, 2000, Claassen et al, 2005, 

Cole et al, 2001, Kluytmans et al, 1997, Peacock et al, 2001). Η απόκριση του ξενιστή 

φαίνεται να είναι καίριας σημασίας στον ρινικό αποικισμό και τη φορία του 

χρυσίζοντα σταφυλοκόκκου, αλλά λίγα είναι γνωστά στο πεδίο αυτό (Peacock et al, 

2001). Οι μεταβολίτες της βιταμίνης D είναι γνωστό ότι επηρεάζουν την 

ενεργοποίηση των μακροφάγων, και τα ουδετερόφιλα έχουν αποδειχθεί ότι 

εκφράζουν λειτουργικούς VDR (Roth et al, 2008, Takahashi et al, 2002), εφόσον οι 

πολυμορφισμοί του VDR μπορεί να επηρεάσουν τον αποικισμό και τη λοίμωξη από 

μικροοργανισμούς όπως ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος, που σε κάποιες περιπτώσεις 

μπορεί να συμπεριφερθεί σαν ενδοκυττάριο παθογόνο.  

Ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 θεωρούνται ότι είναι επιρρεπείς σε λοιμώξεις στα 

πλαίσια συχνότητας, βαρύτητας, και επιπλοκών, συμπεριλαμβανομένων λοιμώξεων 

από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο (Wertheim et al, 2005, Canario et al, 2004, 

Ahluwahlia et al, 2000, Breen et al, 1995). Παρόλο που οι πολυμορφισμοί του 

υποδοχέα της βιταμίνης D σχετίζονται τόσο με τον διαβήτη τύπου 1 όσο και με την 

ευπάθεια σε λοιμώξεις, και ο διαβήτης τύπου 1 περαιτέρω σχετίζεται με τη λοίμωξη 

από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο, καμία μελέτη ως σήμερα δεν έχει διερευνήσει 

πιθανές σχέσεις μεταξύ των πολυμορφισμών του VDR από το ένα μέρος, και 

σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και φορίας ή νόσου από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο από 
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το άλλο μέρος. Διερευνήσαμε εάν οι τέσσερεις πιο συχνά μελετημένοι 

πολυμορφισμοί του γονιδίου του VDR, δηλαδή οι FokI F>f, BsmI B>b, ApaI A>a και 

TaqI T>t, σχετίζονται με τον αποικισμό και την επίμονη φορία από χρυσίζοντα 

σταφυλόκοκκο σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. 

Η βιταμίνη D είναι ένας ισχυρός ανοσομετατροπέας, ρυθμιστής της κυτταρικής 

διαφοροποίησης και του κυτταρικού πολλαπλασιασμού, ενεργοποιητής των 

λεμφοκυττάρων και διεγέρτης της παραγωγής κυτοκινών (Uitterlinden et al, 2004). Η 

χορήγηση βιταμίνης D έχει δειχθεί ότι προστατεύει έναντι του διαβήτη τύπου 1 σε 

ζώα (Mathieu et al, 1994), και μελέτες σε ανθρώπους έχουν δείξει ότι η χορήγηση 

βιταμίνης D στην πρώιμη παιδική ηλικία ελαττώνει τον κίνδυνο για σακχαρώδη 

διαβήτη τύπου 1, και ότι η πρόσληψη της βιταμίνης D στην εγκυμοσύνη μπορεί να 

αποτρέψει την εμφάνιση των αυτοαντισωμάτων έναντι των νησιδίων του παγκρέατος 

στο νεογνό (Εurodiab Substudy 2 Study Group, 1999, Hypponen et al, 2001, 

Fronczak et al, 2003). 

Η ενεργή μορφή της βιταμίνης D, η 1,25-υδροξυβιταμίνη D, ασκεί τις επιδράσεις της 

μέσω του υποδοχέα της βιταμίνης D (VDR). Τέσσερεις νουκλεοτιδικοί 

πολυμορφισμοί (Single Nucleotide Polymorphisms ή SNPs) στο γονίδιο του VDR 

έχουν διερευνηθεί, και συγκεκριμένα οι FokI F>f (rs10735810), BsmI B>b 

(rs1544410), ApaI A>a (rs7975232) και TaqI T>t (rs731236). Το αλλήλιο F του 

πολυμορφισμού FokI δημιουργεί ένα εναλλακτικό κωδικόνιο έναρξης στο εξόνιο 2 

που οδηγεί σε μία πρωτεϊνη VDR, η οποία είναι μακρύτερη κατά τρία αμινοξέα. Οι 

ApaI, BsmI και TaqΙ πολυμορφισμοί εντοπίζονται κοντά στο 3’ άκρο του γονιδίου 

του VDR. Οι BsmI και ApaI πολυμορφισμοί εντοπίζονται και οι δύο στο ιντρόνιο 8, 

και ο TaqI είναι ένας σιωπηλός πολυμορφισμός στο εξόνιο 9. Αυτοί οι 

πολυμορφισμοί του VDR έχουν συσχετισθεί με ανθρώπινη νόσο, 
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συμπεριλαμβάνοντας τον καρκίνο του προστάτη, τη νόσο Graves, τη θυρεοειδίτιδα 

Hashimoto, και τη νόσο του Addison (Valdivielso et al, 2006). 

Ο ρόλος των πολυμορφισμών του VDR στην παθογένεια του σακχαρώδη διαβήτη 

τύπου 1 παραμένει ασαφής. Αρκετές μελέτες έχουν προτείνει σχέση μεταξύ ενός ή 

περισσότερων από αυτούς τους πολυμορφισμούς και του διαβήτη τύπου 1, ενώ άλλες 

μελέτες δεν έχουν επιβεβαιώσει αυτό το εύρημα (McDermott et al, 1997, Motohashi 

et al, 2003, Turpeinen et al, 2003, Lemos et al, 2008, Ban et al, 2001). Πολύ 

πρόσφατα, αυτή η έλλειψη συμφωνίας αποδόθηκε σε περιβαλλοντικούς παράγοντες 

οι οποίοι δυνητικά αλληλεπιδρούν με τον γονότυπο του VDR, όπως είναι η 

υπεριώδης ακτινοβολία (Ponsonby et al, 2008). Ο σκοπός της μελέτης μας ήταν να 

προσδιορίσουμε τη συνεισφορά των πολυμορφισμών του VDR στην ευπάθεια στον 

σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 στον γενετικά ομοιογενή πληθυσμό της Κρήτης, του 

νοτιότερου σημείου της Ευρώπης, το οποίο είναι γνωστό για την μεσογειακή δίαιτα, 

την περιρρέουσα ηλιοφάνεια, και τα χαμηλά ποσοστά διαβήτη τύπου 1 (Mamoulakis 

et al, 2003, Tzima et al, 2007, Challa et al, 2005). 

Η περιοδοντική νόσος προκαλείται από το βακτηριακό biofilm το οποίο 

συσσωρεύεται ως πλάκα στα παρακείμενα στα ούλα δόντια, και αποτελεί μια από τις 

λοιμώδεις νόσους με τη μεγαλύτερη επίπτωση παγκοσμίως, επηρεάζοντας μέχρι και 

το 90% του πληθυσμού (Pihlstrom et al, 2005, Clerehugh et al, 2000), και έως το 50% 

των παιδιών σχολικής ηλικίας (Clerehugh et al, 2000). Περιβαλλοντικοί και γενετικοί 

παράγοντες, όπως και βακτηριακοί παθογόνοι μικροοργανισμοί, είναι γνωστό ότι 

συνεισφέρουν στην ανάπτυξη περιοδοντικής νόσου. Η λοίμωξη των περιοδοντικών 

ιστών από βακτήρια, συμπεριλαμβάνοντας τα Porphyromonas gingivalis, Tannerela 

forsythia, Prevotella inermedia και Agregatibacter acgtinomycetemcomitans 

συνοδεύεται από την απελευθέρωση βακτηριακών λευκοτοξινών, κολλαγονασών, 
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ινωδολυσινών και άλλων πρωτεασών, οι οποίες περαιτέρω συμβάλλουν στην 

εγκατάσταση περιοδοντικής νόσου (Pihlstrom et al, 2005, Clerehugh et al, 2000, 

Skaleric et al, 2006). Η περιοδοντική νόσος γενικά θεωρείται ότι έχει μεγαλύτερη 

επίπτωση σε άτομα με διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2 (Pihlstrom et al, 2005, Clerehugh 

et al, 2000, Siudikiene et al, 2005, Sandholm et al, 1989, Novaes et al, 1991, De 

Pommereau et al, 1992, Pinson et al, 1995, Lalla et al, 2006, Lalla et al, 2007). Αυτή 

η ευπάθεια έχει συσχετισθεί με εκσεσημασμένη μονοκυτταρική απόκριση σε 

περιοδοντικά παθογόνα, ελαττωματική ουδετεροφιλική απόκριση και ελαττωματική 

επούλωση των πληγών (Katz et al, 2005, Schmidt et al, 1996), αλλά δεν είναι πολλοί 

οι γνωστοί παράγοντες οι οποίοι προδιαθέτουν σε ουλίτιδα στο διαβήτη. Ο κακός 

μεταβολικός έλεγχος έχει συσχετισθεί με την ουλίτιδα, αλλά το εύρημα αυτό είναι 

αμφιλεγόμενο (Gislen et al, 1980, Rosenthal et al, 1987), και με τη συσσώρευση μη-

αναστρέψιμα γλυκοζυλιωμένων πρωτεϊνών, που ονομάζονται προχωρημένα 

παράγωγα τέλους γλυκοζυλίωσης (AGEs) σε ιστούς, συμπεριλαμβανομένου του 

περιοδοντίου (Clerehugh et al, 2000, Katz et al, 2005). Καθώς τα μονοκύτταρα και τα 

μακροφάγα έχουν υποδοχείς για τα AGEs, αυτή η συσσώρευση ενισχύει τη 

φλεγμονώδη απάντηση σε περιοδοντικά παθογόνα και ενεργοποιεί την πρωτεϊνική 

κινάση C, οδηγώντας σε οξειδωτικό στρες (Skaleric et al, 2006, Schmidt et al, 1996). 

Όμως, η σχέση μεταξύ μεταβολικού ελέγχου και ουλίτιδας παραμένει αμφιλεγόμενη 

(Siudikiene et al, 2005, De Pommereau et al, 1992, Pinson et al, 1995, Schmidt et al, 

1996, Gislen et al, 1980, Rosenthal et al, 1987), και μελέτες σε παιδιά με διαβήτη 

τύπου 1 είναι σπάνιες (Lalla et al, 2007, Meyle et al, 2001). H ουλίτιδα είναι η 

ηπιότερη μορφή, και δεν επηρεάζει τις υποκείμενες υποστηρικτικές δομές των 

οδόντων (Nguyen et al, 2008), αλλά η χρόνια φλεγμονή των ούλων μπορεί να 

οδηγήσει σε αυτόματη αιμορραγία και τελικά σε καταστροφή του περιοδοντικού 
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συνδέσμου και του φατνιακού οστού (Dietrich et al, 2005). Επιπρόσθετα με τα 

βακτηριακά παθογόνα, περιβαλλοντικοί και γενετικοί παράγοντες είναι γνωστό ότι 

συνεισφέρουν στην ανάπτυξη περιοδοντικής νόσου (Pihlstrom et al, 2005, Clerehugh 

et al, 2000). 

. Σκοπός της μελέτης μας ήταν να διερευνήσουμε τη συχνότητα και πιθανούς 

παράγοντες κινδύνου για ουλίτιδα σε νεαρούς ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 σε μία 

καλά καθορισμένη περιοχή, το νησί της Κρήτης, στην Ελλάδα. 
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

Ασθενείς 

Κατά τη διάρκεια μίας περιόδου 22 ετών, 1985-2007, 170 άτομα διαγνώσθηκαν με 

τύπου 1 σακχαρώδη διαβήτη και παρακολουθήθησαν στο Εξωτερικό 

Παιδοδιαβητολογικό Ιατρείο της Παιδιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού 

Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, του μοναδικού τέτοιου αντίστοιχου ιατρείου στο 

νησί της Κρήτης. Η διάγνωση του διαβήτη τύπου 1 έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες της 

Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας (American Diabetes Association, 2003). 

Αυτά τα 170 άτομα (89 άρρενες, 81 θήλεα) ήταν ηλικίας 1,8 έως 31,2 ετών (μέση 

τιμή 13,4 έτη, διάμεση τιμή 13,3 έτη), και η διάρκεια του διαβήτη από τη διάγνωση 

κυμαινόταν από 0,1 έως 26,7 έτη (μέση τιμή 5,4 έτη, διάμεση τιμή 4,0 έτη). Η ομάδα 

ελέγχου αποτελείτο από 96 παιδιά-κατοίκους της Κρήτης (52 άρρενες και 44 θήλεα), 

χωρίς συγγενική σχέση με τα άτομα της μελέτης, τα οποία δεν είχαν ιστορικό 

αυτοάνοσων ή άλλων χρόνιων παθήσεων. Η Κρήτη είναι το νοτιότερο σημείο της 

Ευρώπης (εντοπίζεται 25ο Ε και 35ο Ν), με περίπου 650,000 κατοίκους και ετήσιο 

ποσοστό επίπτωσης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 στο 6,1 ανά 100,000 (Mamoulakis 

et al, 2003).  Το πρωτόκολλο της μελέτης είχε λάβει την έγκριση από τις αντίστοιχες 

επιστημονικές επιτροπές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και του 

τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
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Πίνακας 1. Κλινικά και επιδημιολογικά χαρακτηριστικά ασθενών (Οι τιμές 

αναφέρονται στον αριθμό των ασθενών (%) ή στις μέσες τιμές + SEM.) 

 

Ηλικία (έτη) 13,4 + 0,5 

Άρρεν φύλο 88 (52,1) 

Ηλικία διάγνωσης (έτη) 8,3 + 0,3 

Μέση τιμή HbA1c 8,1 + 0,1 

Μέση τιμή LDL 103,0 + 2,4 

Μέση τιμή Trg 83,5 + 6,6 

Φορία S. aureus 41 (33,6) 

Παρουσία ουλίτιδας 52 (46,4) 

Δείκτης DMFI 3,1 + 0,3 

Παρουσία λοιμώξεων αναπνευστικού/έτος 34 (33,7) 

Παρουσία λοιμώξεων ουροποιητικού/έτος 3 (3,0) 

Παρουσία λοιμώξεων δέρματος/έτος 7 (7,0) 

Παρουσία δυσπεπτικών ενοχλημάτων/έτος 19 (19,0) 

IgA ορού 161,8 + 10,6 

IgG ορού 1131 + 35,3 

ΙgM ορού 115,4 + 6,0 

IgE ορού 129,1 + 31,2 

 

Φορία S. aureus 

Ρινικά δείγματα λήφθησαν περιστρέφοντας αποστειρωμένο μάκτρο τέσσερις φορές 

και στους δύο πρόσθιους ρώθωνες του κάθε συμμετέχοντος στη μελέτη ατόμου. Τα 
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μάκτρα αμέσως τοποθετούνταν σε μέσο μεταφοράς Amies (BioMerieux, Marcy 

L’Etoile, France) και διατηρούνταν στους 4ο C πριν ενοφθαλμιστούν σε άγαρ 

μαννιτόλης και Columbia άγαρ με 5% αίμα προβάτου. Οι καλλιεργητικοί δίσκοι 

επωάζονταν στους 36 οC για 48 ώρες. Ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος ταυτοποιούνταν 

με βάση τη μορφολογία της αποικίας, τη χρώση κατά Gram, τις δοκιμασίες 

καταλάσης και κοαγκουλάσης, και το σύστημα API 20 Staph system (Biomerieux). 

Ένα δεύτερο ρινικό δείγμα για καλλιέργεια λαμβανόταν μετά από ελάχιστο διάστημα 

3 μηνών. Οι συμμετέχοντες ταξινομούνταν ως επίμονοι φορείς εάν και οι δύο 

καλλιέργειες ήταν θετικές, ως μη-φορείς εάν και οι δύο καλλιέργειες ήταν αρνητικές, 

και ως διαλείποντες φορείς σε περιπτώσεις όπου η μία καλλιέργεια ήταν θετική και η 

άλλη ήταν αρνητική (Wertheim et al, 2005, Canario et al, 2004, Claassen et al, 2005, 

Cole et al, 2001, Kluytmans et al, 1997, Peacock et al, 2001, Nouwen et al, 2004). Οι 

ασθενείς με ένα μόνο διαθέσιμο ρινικό δείγμα αποκλείονταν από την περαιτέρω 

ανάλυση της επίμονης φορίας.  

 

Εκτίμηση της περιοδοντικής νόσου 

Σε όλους τους ασθενείς έγινε εκτίμηση της περιοδοντικής νόσου από το ιστορικό και 

την κλινική εξέταση (Clerehugh et al, 2000, Nguyen et al, 2008, Lalla et al, 2007, 

Petersen et al, 2004, Blicher et al, 2005, Karjalainen et al, 1996). O ορισμός της 

ουλίτιδας γινόταν από την παρουσία εύκολης αιμορραγίας με το βούρτσισμα ή το 

οδοντικό νήμα, και από την παρουσία ερυθρότητας, οιδήματος των ούλων και την 

απώλεια πρόσφυσης. Σε όλα τα άτομα υπολογίστηκε ο δείκτης DMFT (decayed-

missing-filled teeth).  

Πληροφορίες σχετικά με το φύλο, την ηλικία, την ηλικία κατά τη διάγνωση και τη 

διάρκεια του διαβήτη (έτη από τη διάγνωση) καταγράφονταν. Γινόταν λήψη ιατρικού 
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ιστορικού από τους ασθενείς και/ή τους γονείς τους, προκειμένου να προσδιοριστεί 

το ιστορικό  αναπνευστικών, ουροποιητικών, γαστρεντερικών, δερματικών, ή άλλων 

λοιμώξεων κατά τους τελευταίους 12 μήνες, και περισσότερο λεπτομερείς 

πληροφορίες λαμβάνονταν από ιατρικά αρχεία, εάν αυτό κρινόταν απαραίτητο. Οι 

ασθενείς ήταν υπό θεραπεία με πολλαπλές καθημερινές ενέσεις ινσουλίνης, και 

παρακολουθούνταν τακτικά κάθε 3 μήνες για κλινική αξιολόγηση και μέτρηση της 

γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c), και κάθε 6-12 μήνες  για μια περισσότερο 

εκτεταμένη διερεύνηση, που συμπεριλάμβανε HbA1c, ανοσοσφαιρίνες ορού, 

λιπιδαιμικό προφίλ, και αξιολόγηση της θυρεοειδικής λειτουργίας και της 

λευκωματουρίας. Υπολογίστηκε μέση τιμή για την γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη 

HbA1c, την LDL και τα τριγλυκερίδια, οι οποίες βασίστηκαν στις τιμές τους κατά τη 

διάρκεια μίας περιόδου 12 μηνών πριν από την αξιολόγηση της ουλίτιδας. Η μέτρηση 

της αρτηριακής πίεσης γινόταν στο δεξί χέρι, με τον ασθενή σε καθιστή θέση, μετά 

από 5 λεπτά ανάπαυσης. Χρησιμοποιούνταν ένα κατάλληλο σφυγμομανόμετρο 

υδραργύρου με την κατάλληλη περιχειρίδα για το μέγεθος του βραχίονα του 

ασθενούς. Όλες οι μετρήσεις λαμβάνονταν δύο φορές. Οι καταγραφές στην πρώτη 

και πέμπτη φάση Korotkoff θεωρούνταν ως συστολική και διαστολική αρτηριακή 

πίεση και ο μέσος όρος των δύο μετρήσεων της αρτηριακής πίεσης καταγραφόταν και 

συμπεριλαμβανόταν στην ανάλυση. Η αρτηριακή υπέρταση ορίσθηκε ως μέση 

συστολική αρτηριακή πίεση και/ή διαστολική πίεση >95η εκατοστιαία θέση για το 

φύλο, την ηλικία και το ύψος των ασθενών σε >3 μετρήσεις. Η προϋπέρταση 

ορίσθηκε ως μέση συστολική πίεση και/ή διαστολική πίεση >90η εκατοστιαία θέση, 

αλλά <95η εκατοστιαία θέση για το φύλο, την ηλικία και το ύψος των ασθενών σε >3 

μετρήσεις. Η εκτίμηση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας γινόταν από 

έμπειρους οφθαλμιάτρους. 
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Ερωτηματολόγιο ασθενών 
 

• Παθαίνει συχνά λοιμώξεις αναπνευστικού (βήχας,  απόχρεμψη, δύσπνοια, 
πυρετός)? 

      Αν ναι, πόσο συχνά? (πόσες φορές τον τελευταίο χρόνο?) 
      Έχει πάρει αντιβιοτικά τον τελευταίο χρόνο για λοίμωξη αναπνευστικού? 
      Έχει ποτέ μπει σε Νοσοκομείο για λοίμωξη αναπνευστικού? 
 
• Παθαίνει συχνά ουρολοιμώξεις (δυσουρία, συχνουρία, πόνος, πυρετός, ρίγος, 

ευαισθησία στην οσφυική χώρα)? 
      Αν ναι, πόσο συχνά? (πόσες φορές τον τελευταίο χρόνο?) 
      Έχει πάρει αντιβιοτικά τον τελευταίο χρόνο για ουρολοίμωξη? 
      Έχει ποτέ μπει σε Νοσοκομείο για ουρολοίμωξη?             
 
• Παθαίνει λοιμώξεις του δέρματος (φυσαλίδες, φλύκταινες, ερυθρότητα, 

πυρετός, κακουχία)?  
      Αν ναι, πόσο συχνά? (πόσες φορές τον τελευταίο χρόνο?) 
      Έχει πάρει αντιβιοτικά τον τελευταίο χρόνο για δερματική λοίμωξη? 
      Έχει ποτέ μπει σε Νοσοκομείο για δερματική λοίμωξη?   
 
• Έχει πάθει κυτταρίτιδα στα κάτω άκρα (οίδημα, ερυθρότητα, πόνος)?  
      Αν ναι, πόσες φορές? (πόσες φορές τον τελευταίο χρόνο?) 
      Έχει πάρει αντιβιοτικά τον τελευταίο χρόνο για κυτταρίτιδα? 
      Έχει ποτέ μπει σε Νοσοκομείο για κυτταρίτιδα?   
 
• Έχει δυσπεπτικά ενοχλήματα (πόνος, αίσθημα οπισθοστερνικού καύσους)? 

Αν ναι, πόσες φορές? (πόσες φορές τον τελευταίο χρόνο?) 
Έχει πάρει θεραπεία τον τελευταίο χρόνο για τέτοια ενοχλήματα? 
Έχει ποτέ μπει σε Νοσοκομείο για τέτοια ενοχλήματα? 

 
• Έχει πάθει ποτέ άλλες σοβαρές λοιμώξεις (πχ οστεομυελίτιδα, ενδοκαρδίτιδα, 

φλεγμονή μυός-πυομυοσίτιδα?) 
      Αν ναι, πόσες φορές? (πόσες φορές τον τελευταίο χρόνο?) 
      Έχει πάρει θεραπεία τον τελευταίο χρόνο για τέτοιες λοιμώξεις? 
      Έχει ποτέ μπει σε Νοσοκομείο για τέτοιες λοιμώξεις? 
   
• Μήπως θυμάστε κάποιες άλλες οποιεσδήποτε λοιμώξεις? 
      Αν ναι, πόσες φορές? (πόσες φορές τον τελευταίο χρόνο?) 
      Έχει πάρει θεραπεία τον τελευταίο χρόνο για αυτές τις λοιμώξεις? 
      Έχει ποτέ μπει σε Νοσοκομείο για αυτές τις λοιμώξεις? 
   
GI: 
DMFI: 
Ρινικό: 
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Ανάλυση DNA 

 

Έγινε συλλογή ολικού αίματος σε σωληνάρια που περιείχαν EDTA, και απομόνωση 

του γενωμικού DNA από περιφερικά λευκά αιμοσφαίρια χρησιμοποιώντας το 

Puregene kit (Gentra Systems, Minnesota, USA). To εξαχθέν DNA αποθηκευόταν 

στους -20 οC έως την ανάλυση. Η ενίσχυση του DNA γινόταν με καθιερωμένες 

τεχνικές πολυμορφισμού μεγέθους περιοριστικών τμημάτων (PCR). Το cDNA της 

αλληλουχίας του ανθρώπινου VDR (υποδοχέας της 1,25-διυδροξυβιταμίνης D3 ) 

(GenBank accession number J03258) χρησιμοποιήθηκε για το σχεδιασμό εκκινητών 

για την ενίσχυση με PCR των τμημάτων, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.  

 

Πίνακας 2. Εκκινητές PCR σχεδιασμένοι για την ενίσχυση τεμαχίων που φιλοξενούν 

τους πολυμορφισμούς του υποδοχέα της βιταμίνης D.  

 

SNP PCR primer Fragment size 

ApaI Forward (5´-3´) CAG AGC ATG  GAC AGG GAG CAA 

Reverse (3´-5´) GCA ACT CCT CAT GGC TGA GGT  C  CTC 

740 bp uncleaved

530 bp, 210 bp 

BsmI Forward (5´-3´)  CAA CCA AGA CTA CAA GTA CCG CGT CAG TGA 

Reverse (3´-5´)  AAC CAG CGG GAA GAG GTC AAG GG 

825 bp uncleaved

650 bp,175 bp 

FokI Forward (5´-3´) AGC TGG CCC TGG CAC TGA CTC TGC TCT 

Reverse (3´-5´) ATG GAA ACA CCT TGC TTC TTC TCC CTC 

265 bp uncleaved

196 bp, 69 bp 

TaqI Forward (5´-3´) CAG AGC ATG  GAC AGG GAG CAA  

Reverse (3´-5´) GCA ACT CCT CAT GGC TGA GGT C  CTC 

740 bp uncleaved

495 bp, 245 bp or 

290 bp, 245bp 

and 205 bp 
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Τα προϊόντα της PCR οπτικοποιήθηκαν σε 2,5% gels αγαρόζης, χρωματισμένα με 

βρωμιούχο αιθίδιο. Οι γονότυποι καθορίσθηκαν σύμφωνα με την παρουσία ή την 

απουσία της αντίστοιχης θέσης περιορισμού, και τα αλλήλια καθορίστηκαν ανάλογα 

με την πραγματική αλλαγή των βάσεων σύμφωνα με το dbSNP 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/). Οι γονότυποι σημειώθηκαν τυφλά και 

επαναλήφθηκε η ανάλυση όλων των διφορούμενων δειγμάτων. Επιπρόσθετα, 10% 

των δειγμάτων αναλύθηκε δύο φορές, ώστε να βεβαιωθεί η ακρίβεια των 

αποτελεσμάτων. Η επιλογή των θέσεων των τεσσάρων ενζύμων ακολούθησε 

προηγούμενα πρωτόκολλα, και η καθιερωμένη ονοματολογία για τα αλλήλια των 

πολυμορφισμών των περιοριστικών τμημάτων χρησιμοποιήθηκε σε αυτήν τη μελέτη 

(Uitterlinden et al, 2004, Pani et al, 2000, Roth et al, 2008, Tachi et al, 2003, de Brito 

Junior et al, 2004, Cole et al, 2001). To αλλήλιο με μικρό γράμμα αναπαριστά την 

παρουσία της θέσεως περιορισμού (f: FokI, b: BsmI, a: ApaI, t: TaqI), και το αλλήλιο 

με κεφαλαίο γράμμα αναπαριστά την απουσία της θέσεως περιορισμού (F, B, A, ή Τ, 

αντίστοιχα) (Reis et al, 2005). Οι τύποι των αλληλίων, οι αριθμοί αναφοράς των 

SNPs, και οι συνθήκες της PCR για όλους τους πολυμορφισμούς που αναλύθηκαν 

φαίνονται στον Πίνακα 3. 
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Πίνακας 3:Τύποι αλληλίων, αριθμοί αναφοράς των SNPs, συνθήκες της PCR.  

 ApaI BsmI FokI TaqI 

Τύπος 

αλληλίου 

a αλλήλιο: Τ→G 

μεταστροφή στο 

ιτρόνιο 8 

b αλλήλιο: G→A 

μεταστροφή 

f αλλήλιο: C→T 

μεταστροφή στη 

συμβολή του 

ιντρονίου 1 και του 

εξονίου 2 

t αλλήλιο: σιωπηλή 

Τ→C μεταστροφή 

στο εξόνιο 9 

SNP 

αριθμός 

αναφοράς 

rs7975232 rs1544410 rs10735810 rs731236 

PCR 

συνθήκες 

Αποδιάταξη στους 

94o C για 5 min, 

ακολουθούμενη 

από την προσθήκη 

της πολυμεράσης, 

μετά τα δείγματα 

εκτέθηκαν σε 35 

κύκλους 

αποδιάταξης 

(στους 94ο C για 30 

sec), σύνδεσης 

εκκινητών (στους 

70º C για 30 sec), 

και επιμήκυνσης 

αλύσου (στους 72º 

C για 1 min), 

ακολουθούμενης 

από ένα τελικό 

βήμα επιμήκυνσης 

στους 72º C για 7 

min 

Αρχική θέρμανση 

στους 94º C για 5 

min, 

ακολουθούμενη 

από την προσθήκη 

της πολυμεράσης, 

και μετά 35 

κύκλους 

αποδιάταξης 

(στους 94º C για 15 

sec), σύνδεσης 

εκκινητών (στους 

60º C για 30 sec) 

και επιμήκυνσης 

αλύσου (στους 72º 

C για 30 sec), 

ακολουθούμενης 

από ένα τελικό 

βήμα επιμήκυνσης 

στους 72º C για 7 

min 

Αρχική θέρμανση 

στους 94º C για 5 

min, 

ακολουθούμενη 

από 35 κύκλους 

αποδιάταξης 

(στους 94º C για 15 

sec), σύνδεσης 

εκκινητών (στους 

60º C για 30 sec) 

και επιμήκυνσης 

αλύσου (στους 72º 

C για 30 sec), 

ακολουθούμενης 

από ένα τελικό 

βήμα επιμήκυνσης 

στους 72º C για 7 

min 

Αποδιάταξη στους 

94º C για 5 min, 

ακολουθούμενη 

από την προσθήκη 

της πολυμεράσης, 

μετά τα δείγματα 

εκτέθηκαν σε 35 

κύκλους 

αποδιάταξης 

(στους 94ο C για 30 

sec), σύνδεσης 

εκκινητών (στους 

70º C για 30 sec), 

και επιμήκυνσης 

αλύσου (στους 72º 

C για 1 min), 

ακολουθούμενης 

από ένα τελικό 

βήμα επιμήκυνσης 

στους 72º C για 7 

min 

 

 39



Ανάλυση του γονιδίου του VDR 

Έγινε συλλογή ολικού αίματος σε περιέχοντα EDTA σωληνάρια, και εξαγωγή του 

γενωμικού DNA από λευκά αιμοσφαίρια με τη χρήση του kit Puregene (Gentra 

Systems, Minnesota, USA). To DNA αποθηκεύθηκε στους -20 οC έως την ανάλυση, 

και η ενίσχυση έγινε με τις καθιερωμένες τεχνικές PCR, τις οποίες ακολούθησε στη 

συνέχεια η τεχνική RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphisms, 

πολυμορφισμοί μεγέθους περιοριστικών τμημάτων). Το cDNA της ανθρώπινης 

αλληλουχίας του VDR (υποδοχέας της 1,25-διυδροξυβιταμίνης D3) (GenBank 

accession number J03258) χρησιμοποιήθηκε για το σχεδιασμό εκκινητών για την  

ενίσχυση με PCR των τμημάτων, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1. Τα παράγωγα της 

PCR οπτικοποιήθηκαν σε 2,5% gel αγαρόζης, χρωματισμένου με βρωμιούχο αιθίδιο. 

Οι γονότυποι καθορίσθηκαν σύμφωνα με την παρουσία ή την απουσία της 

αντίστοιχης θέσης περιορισμού, και τα αλλήλια καθορίστηκαν ανάλογα με την 

πραγματική αλλαγή των βάσεων σύμφωνα με το dbSNP 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/). Η καθιερωμένη ονοματολογία για τα 

αλλήλια των πολυμορφισμών των περιοριστικών τμημάτων χρησιμοποιήθηκε σε 

αυτήν τη μελέτη (Uitterlinden et al, 2004, Pani et al, 2000, Roth et al, 2008, Tachi et 

al, 2003, de Brito Junior et al, 2004, Cole et al, 2001). To αλλήλιο με μικρό γράμμα 

αναπαριστά την παρουσία της θέσεως περιορισμού (f: FokI, b: BsmI, a: ApaI, t: 

TaqI), και το αλλήλιο με κεφαλαίο γράμμα αναπαριστά την απουσία της θέσεως 

περιορισμού (F, B, A, ή Τ, αντίστοιχα) (Reis et al, 2005). Οι γονότυποι σημειώθηκαν 

τυφλά και επαναλήφθηκε η ανάλυση όλων των διφορούμενων δειγμάτων. 

Επιπρόσθετα, 10% των δειγμάτων αναλύθηκε δύο φορές, ώστε να βεβαιωθεί η 

ακρίβεια των αποτελεσμάτων.  
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Ο πολυμορφισμός FokI οδηγεί σε μία C→T μεταστροφή στη συμβολή του ιντρονίου 

1 και του εξονίου 2, και δημιουργεί ένα κωδικόνιο έναρξης το οποίο βρίσκεται 3 

κωδικόνια παρακάτω από τη θέση έναρξης. Η ενίσχυση με PCR για τον 

πολυμορφισμό FokI, ο οποίος έχει αριθμό αναφοράς  rs10735810, έγινε με τη 

χρησιμοποίηση της GoTaq πολυμεράσης (Promega). Ένα ζεύγος εκκινητών 

χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία μίας περιοχής 265 ζευγών βάσεων στο γονίδιο 

του VDR. Σε αυτό το σημείο, έγινε αρχικά θέρμανση στους 94 οC για 5 min, 

ακολουθούμενη από 35 κύκλους αποδιάταξης (στους 94 οC για 15 sec), σύνδεσης 

εκκινητών (στους 60 οC για 30 sec), και επιμήκυνσης αλύσου (στους 72 οC για 30 

sec), και ένα τελικό βήμα επέκτασης στους 72 οC για 7 min. Ακολούθως, έγινε η 

γονοτύπηση με ανάλυση περιορισμού του παραγώγου της PCR με το ένζυμο FokI 

(Promega Corp, Madison, WI, USA), το οποίο πέπτει ειδικά το ενισχυθέν προϊόν από 

το F (αλλά όχι το f) αλλήλιο, σε δύο θραύσματα των 196 και 69 bp, αντίστοιχα. 

Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήσαμε έναν εσωτερικό έλεγχο για την επιβεβαίωση της 

πλήρους πέψεως.     

Οι ApaI και TaqI πολυμορφικές περιοχές εντοπίζονται στην 3’ περιοχή του γονιδίου. 

Το α αλλήλιο του ApaI ανταποκρίνεται σε μία Τ→G μεταστροφή στο ιτρόνιο 8, και 

το t αλλήλιο του TaqI στο εξόνιο 9 οδηγεί σε μία σιωπηλή Τ→C μεταστροφή στο 

εξόνιο 9. Κατάλληλα ζεύγη εκκινητών χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργήσουν ένα 

θραύσμα 740 ζευγών βάσεων του γονιδίου που «φιλοξενεί» τόσο την ApaI όσο και 

την TaqI (καθορισμένες ως rs7975232 και rs731236 SNP, αντίστοιχα) πολυμορφική 

θέση.  Μετά από αποδιάταξη στους 94 οC για 5 min, ακολουθούμενης από την 

προσθήκη της πολυμεράσης, τα δείγματα εκτέθηκαν σε 35 κύκλους αποδιάταξης 

(στους 94 οC για 30 sec), σύνδεσης εκκινητών (στους 70 οC για 30 sec), και 

επέκτασης αλύσου (στους 72 οC για 1 min), ακολουθούμενης από ένα τελικό βήμα 
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επέκτασης στους 72 οC για 7 min. H πέψη του ενισχυθέντος θραύσματος με ApaI 

(Promega Corp, Madison, WI, USA) οδήγησε στη δημιουργία δύο θραυσμάτων των 

210 και 530 ζευγών βάσεων, αντίστοιχα, όταν έγινε πέψη του ενισχυθέντος DNA από 

το αλλήλιο Α. Παρουσία του μεταλλαγέντος αλληλίου, η πέψη του PCR παραγώγου 

των 740 ζευγών βάσεων με το ένζυμο TaqI (Promega Corp) αποκάλυψε τρία 

θραύσματα των 290, 245 και 205 ζευγών βάσεων, αντίστοιχα. Αντίθετα, εν τη 

απουσία του μεταλλαγέντος αλληλίου, εμφανίσθηκαν δύο θραύσματα των 245 και 

495 ζευγών βάσεων. 

Για τον πολυμορφισμό BsmI, με αριθμό αναφοράς rs1544410, ένα ζεύγος εκκινητών 

χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργήσει ένα θραύσμα των 825 ζευγών βάσεων του 

γονιδίου του VDR. Αρχικά έγινε θέρμανση στους 94 οC για 5 min, ακολουθούμενη 

από την προσθήκη της πολυμεράσης, και μετά από 35 κύκλους αποδιάταξης (στους 

94 οC για 15 sec), σύνδεσης εκκινητών (στους 60 οC για 30 sec), και επιμήκυνσης 

αλύσου (στους 72 οC για 30 sec), ακολουθούμενης από ένα τελικό βήμα επέκτασης 

στους 72 οC για 7 min. Το ένζυμο BsmI (Promega Corp) χρησιμοποιήθηκε για την 

γονοτύπηση των ατόμων, παράγοντας έτσι είτε δύο θραύσματα των 649 και 176 

ζεγών βάσεων (b αλλήλιο), ή ένα αυτούσιο PCR παράγωγο των 825 ζευγών βάσεων 

(καθορισμένο ως αλλήλιο Β). 

Οι VDR απλότυποι προερχόμενοι από τους FokI, BsmI, ApaI και TaqI 

πολυμορφισμούς αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας ενημερωτικούς συνδυασμούς των 

γονοτύπων. Έτσι, ένα άτομο που γονοτυπήθηκε ως Ff/BB/AA/TT θεωρήθηκε ότι 

κατείχε τους απλοτύπους F/B/A/T + f/B/A/T. Ετερόζυγα άτομα για περισσότερες από 

μία πολυμορφικές θέσεις δεν συμπεριλήφθησαν στην ανάλυση των συχνοτήτων των 

απλοτύπων, εφόσον η κατανομή των αλληλίων μεταξύ των δύο ομολόγων 

χρωμοσωμάτων δεν μπορούσε να ορισθεί με κατηγορηματικό τρόπο. Έτσι, ένα άτομο 
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το οποίο γονοτυπήθηκε ως Ff/Bb/AA/TT θα μπορούσε να κατέχει είτε τους 

απλοτύπους F/B/A/T + f/b/A/T είτε τους F/b/A/T + f/B/A/T.      

 

Επιβεβαίωση των πολυμορφισμών με άμεσο sequencing 

Σε επιλεγμένα θραύσματα ενισχυθένα με PCR από τους τέσσερεις πολυμορφισμούς 

του VDR οι οποίοι εξετάσθηκαν, αντιστοιχούντα σε ετερόζυγους ή μεταλλαγμένους 

ομόζυγους γονοτύπους, έγινε πλήρες sequencing, και στις δύο αλυσίδες, σε έναν 

LiCor 4200L sequencer στο εργαστήριο της μικροχημείας (Ίδρυμα Τεχνολογίας και 

Έρευνας, Κρήτη, Ελλάδα), προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι τα προϊόντα της 

ενίσχυσης αναπαριστούν αυθεντικές περιοχές του γονιδίου του VDR. 

 

 

         1     2     3     4     5 
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Εικόνα 1. Αντιπροσωπευτικές ηλεκτροφορήσεις DNA μετά από πέψη του PCR 

προϊόντος με την εκάστοτε κατάλληλη ενδονουκλεάση, ενδεικτικές των γονοτύπων 

των πολυμορφισμών του γονιδίου του FokI. (1), (4) ομόζυγοι για το σπάνιο αλλήλιο, 

(2), (3) ετεροζυγώτες, (5) ομοζυγώτης για το κοινό αλλήλιο. 

 

 Στατιστική ανάλυση 

Η στατιστική ανάλυση βασίσθηκε σε πίνακες συνάφειας, συμπεριλαμβάνοντας 

υπολογισμούς του λόγου πιθανοτήτων (odds ratio, OR) και του ανώτερου και 

κατώτερου ορίου του 95% διαστήματος εμπιστοσύνης (95% CI). Το one-tailed 

Fisher’s exact test εφαρμόσθηκε ώστε να καθορίσουμε εάν οι κατανομές των 

κατηγοριοποιημένων μεταβλητών μεταξύ των ομάδων ήταν σημαντικές, και ώστε να 

εξετάσουμε διαφορές γονοτύπων, αλληλίων, και συχνοτήτων απλοτύπων μεταξύ 

ασθενών και μαρτύρων. Επίσης το 2-tailed Fisher’s exact test χρησιμοποιήθηκε για 

να ελέγξουμε εάν οι κατανομές των κατηγοριοποιημένων μεταβλητών μεταξύ των 

ομάδων ήταν σημαντικές. Το 2-tailed Student’s t-test χρησιμοποιήθηκε για να 

ελέγξουμε τη στατιστική σημασία των διαφορών μεταξύ των συνεχών μεταβλητών.  

Η ισορροπία Hardy-Weinberg ελέγχθηκε συγκρίνοντας τις αναμενόμενες και 

παρατηρούμενες γονοτυπικές συχνότητες με Chi-square test. Το συμβατικό επίπεδο 

του p<0.05 θεωρήθηκε ότι ήταν σημαντικό. Ο υπολογισμός της ισχύος έγινε με τη 

χρήση του προγράμματος Power and Sample Size Calculations, Version 2. 1. 30.  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

A)VDR πολυμορφισμοί και διαβήτης 

Ανάμεσα σε ένα σύνολο 170 ασθενών οι οποίοι διαγνώσθηκαν με διαβήτη τύπου 1 

στην Κρήτη σε μία περίοδο 22 ετών 1985 έως 2007, συμπεριλάβαμε 100 (58,8%) στη 
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μελέτη αυτήν. Οι γονότυποι του VDR και οι συχνότητες των αλληλίων σε αυτούς 

τους 100 ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 (54 άρρενες και 46 θήλεις; μέση ηλικία + SD 

κατά τη στιγμή της έρευνας 14,4 + 10,1 έτη; μέση ηλικία κατά τη διάγνωση 8,01 + 

3,69 έτη) και στους μάρτυρες φαίνονται στον Πίνακα 4. Οι συχνότητες των 

πολυμορφισμών BsmI και FokI ήταν σε ισορροπία Hardy-Weinberg στον πληθυσμό 

ελέγχου και στον πληθυσμό της μελέτης, αλλά όχι οι συχνότητες των πολυμορφισμών 

ApaI και TaqI. 

Η κατανομή των συχνοτήτων των VDR γονοτύπων και των αλληλίων διέφεραν 

σημαντικά μεταξύ ασθενών με τύπου 1 διαβήτη και μαρτύρων και στους τέσσερεις 

γονοτύπους. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4, ο FokI FF γονότυπος (p=0,021) και το 

αλλήλιο F (p=0,008), και ο BsmI BB γονότυπος (p=0,014) και το αλλήλιο Β 

(p=0,042) ήταν λιγότερο συχνά σε άτομα με διαβήτη τύπου 1. Από το άλλο μέρος, ο 

γονότυπος ApaI AA (p=0,063) και το αλλήλιο Α (p=0,024), όπως και ο γονότυπος 

TaqI TT (p=0,0001) και το αλλήλιο Τ (p=0,0001) ήταν περισσότερο συχνά σε 

ασθενείς με τύπου 1 σακχαρώδη διαβήτη. Οι VDR συχνότητες των απλοτύπων 

απεικονίζονται στον Πίνακα 5. Οι περισσότερο συχνοί απλότυποι στον πληθυσμό μας 

ήταν οι ABFT (25%) και aBFT (34.1%). Οι απλότυποι aBFT και aBFt 

παρατηρήθηκαν σε 8 και 7 μάρτυρες αντίστοιχα, αλλά σε κανένα άτομο με 

σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 (p=0,006 και 0,01 αντίστοιχα). 

Η ανάλυση ισχύος έδειξε ότι το μέγεθος του δείγματος μελέτης ήταν επαρκές για να 

ανιχνεύσει λόγους πιθανοτήτων από 2,37 έως 3,18 για κάθε μελετούμενο αλλήλιο, με 

μία εκτιμώμενη ισχύ της τάξης του 0,8 και μία πιθανότητα τύπου 1 λάθους της 

τάξεως του 0,05. Με δεδομένο το μέγεθος του δείγματος της μελέτης, είχαμε ισχύ 44 

έως 97% να ανιχνεύσουμε το παρατηρούμενο μέγεθος επίπτωσης για τους 
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νουκλεοτιδικούς πολυμορφισμούς που ήταν υπό διερεύνηση (με 5% ουδό 

σημαντικότητας). 
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Πίνακας 4. Συχνότητες VDR γονοτύπων και αλληλίων σε ασθενείς με T1D και 

μάρτυρες..  

Πολυμορφισμός Μάρτυρες, 
n (%) 

Ασθενείς, 
 n (%) 

Odds ratio (95% CI) p value  HWE p- 
              value c 

FokI γονότυπος n = 96 n = 100   

ff 1 (1,0) 7 (7,0) 2,00 (1,12–3,56) 0,021a         0,19(0,58)

Ff 31 (32,3) 43 (43,0)   

FF 64 (66,7) 50 (50,0)   

FokI αλλήλιο n = 192 n = 200   

f 33 (17,2) 57 (28,5) 0,52 (0,32–0,85) 0,008b 

F 159 (82,8) 143 (71,5)   

BsmI γονότυπος n = 96 n = 100   

bb 15 (15,6) 20 (20,0) 2,19 (1,18-4,08) 0,014a        0,63(0,16)

Bb 43 (44,8) 57 (57,0)   

BB 38 (39,6) 23 (23,0)   

BsmI αλλήλιο n = 192 n = 200   

b 73 (38,0) 97 (48,5) 0,65 (0,44–0,97) 0,042b 

B 119 (62,0) 103 (51,5)   

ApaI γονότυπος n = 96 n = 100   

aa 15 (15,6) 6 (6,0) 1,86 (1,00-3,47) 0,063a         0,03(0,03)   

Aa 58 (60,4) 57 (57,0)   

AA 23 (24,0) 37 (37,0)   

ApaI αλλήλιο n = 192 n = 200   

a 88 (45,8) 69 (34,5) 1,61 (1,07–2,41) 0,024b 

A 104  (54,2) 131 (65,5)   

TaqI γονότυπος n = 96 n = 100   

tt 22 (22,9) 7 (7,0) 4,43 (2,04–9,61) 0,0001a   0,002(0,02)

Tt 64 (66,7) 59 (59,0)   

TT 10 (10,4) 34 (34,0)   

TaqI αλλήλιο n = 192 n = 200   

T 108 (56,3) 73 (36,5) 2,24 (1,49–3,36) 0,0001b 

T 84 (43,7) 127 (63,5)   
a Ομοζυγωτία του κεφαλαίου αλληλίου έναντι του μικρού αλληλίου, παρόντος είτε σε ομοζυγωτία ή ετεροζυγωτία, π.χ. FF 

έναντι  ff +Ff  σε ασθενείς έναντι μαρτύρων. 

b Συχνότητα του κεφαλαίου αλληλίου συγκρινόμενη με τη συχνότητα του μικρού αλληλίου, π.χ. F έναντι  f  σε ασθενείς έναντι 

μαρτύρων.   

c Hardy-Weinberg ισορροπία (υπολογισμοί για ασθενείς, σε παρενθέσεις οι τιμές για τους  μάρτυρες). 
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Πίνακας 5. VDR απλοτυπικές συχνότητες σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 και μάρτυρες. 

 

 

Απλότυπος Μάρτυρες, 

n(%) 

Ασθενείς, n(%) Odds ratio 

(95%CI) 

p value 

ApaI/BsmI/FokI/TaqI n=46 n=44   

A/B/F/T 8(17,4%) 11(25%) 0.63(0,23-1,76) 0,44 

A/B/F/t 10(21,7%) 15(34,1%) 0,72(0,29-1,81) 0,64 

A/b/F/t 4(8,7%) 3(6,8%) 1,3(0,27-6,18) 1,00 

A/b/F/T 3(6,5%) 4(9,1%) 0,70(0,15-3,31) 0,71 

a/b/F/T 2(4,3%) 4(9,1%) 0,45(0,08-2,62) 0,43 

a/b/f/T 0 3(6,8%) 0,13(0,006-2,5) 0,11 

A/b/f/T 1(2,2%) 1(2,2%) 0,96(0,06-15,8) 1,00 

A/B/f/T 0 1(2,2%) 0,31(0,01-7,87) 0,49 

A/B/f/t 0 2(4,5%) 0,18(0,008-3,9) 0,24 

a/B/F/T 8(17,4%) 0 19,7(1,1-351,9) 0,006 

a/B/F/t 7(15,2%) 0 16,9(0,9-305,7) 0,01 

a/b/F/t 2(4,3%) 0 5,0(0,2-107,2) 0,49 

A/b/f/t 1(2,2%) 0 2,93(0,12-74) 1,00 

Β) VDR πολυμορφισμοί και φορία S. aureus 

 Κατά τη διάρκεια μίας περιόδου 21 ετών, 1986-2007, 170 άτομα διαγνώσθηκαν με 

τύπου 1 σακχαρώδη διαβήτη και παρακολουθήθησαν στο Εξωτερικό Ιατρείο. Από 

αυτά τα άτομα, 93 (54,7%) συμπεριλήφθηκαν σε αυτήν τη μελέτη. Τα 93 άτομα (43 

θήλεα και 50 άρρενα) ήταν ηλικίας 3,3 έως 25,3 ετών (μέση τιμή 12,3 έτη, διάμεση 
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τιμή 12,4 έτη), και η διάρκεια του διαβήτη τύπου 1 από τη διάγνωση κυμαινόταν από 

0,1 έως 17,0 έτη (μέση τιμή 4,4, διάμεση τιμή 2,8 έτη). 

Οι συχνότητες των γονοτύπων FokI, BsmI, ApaI και TaqI του γονιδίου του VDR και 

οι συχνότητες των αλληλίων φαίνονται στον Πίνακα 6. Στην αρχική ρινική 

δειγματοληψία, 29/93 άτομα (31,2%) βρέθηκαν να είναι αποικισμένα από τον 

χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο. Ανάμεσα στα 76 άτομα από τα οποία λήφθηκε δεύτερη 

καλλιέργεια, 19 (25%) ορίσθηκαν ως επίμονοι φορείς χρυσίζοντα σταφυλοκόκκου, 

21 (27,6%) ως διαλείποντες φορείς, και 36 (47,4%) ως μη-φορείς του 

σταφυλοκόκκου. 
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Πίνακας 6. Κατανομή των VDR γονοτυπικών και αλληλικών συχνοτήτων σε 93 

άτομα με διαβήτη τύπου 1, όπως σχετίζονται με τον S aureus ρινικό αποικισμό. 

VDR πολυμο- 
ρφισμός 

HWEa 
p-value 

S  aureus 
αποικισμός (%)

Όχι  S aureus 
αποικισμός (%)

Σύνο
λο 

p- 
valueb

Odds ratio (95% 
CI)b 

FokI 
Γονότυπος 

ff  
Ff  
FF  

Αλλήλιο 
f  
F  

 
0,67 

 
 
0 (0,0) 
16 (40,0) 
13 (28,3) 
 
16 (29,6) 
42 (31,8) 

 
 
7 (100) 
24 (60,0) 
33 (71,7) 
 
38 (70,4) 
90 (68,2) 

 
 
7 
40 
46 
 
54 
132 

 
ns 
 
 
 
ns 

 
 
 
 
 

BsmI 
Γονότυπος 

bb  
Bb  
BB  

Aλλήλιο 
b  
B 

 
0,12 

 
 
6 (31,6) 
19 (35,2) 
4 (20,0) 
 
31 (33,7) 
27 (28,7) 

 
 
13 (68,4) 
35 (64,8) 
16 (80,0) 
 
61 (66,3) 
67 (71,3) 

 
 
19 
54 
20 
 
92 
94 

 
ns 
 
 
 
ns 
 
 

 
 
 
 
 
 

ApaI 
Γονότυπος 

aa  
Aa  
AA  

Aλλήλιο 
a  
A 

 
0,01 

 
 
2 (33,3) 
21 (39,6) 
6 (17,6) 
 
25 (38,5) 
33 (27,2) 

 
 
4 (66,7) 
32 (60,4) 
28 (82,4) 
 
40 (61,5) 
88 (72,8) 

 
 
6 
53 
34 
 
65 
121 

 
0,026 
 
 
 
0,081 

 
2,98 (1,07-8,31)c

 
 
 
1,67 (0,88-3,16) 

TaqI 
Γονότυπος 

tt  
Tt  
TT  

Aλλήλιο 
t  
T  
 

 
0.02 

 
 
1 (14,3) 
12 (22,6) 
16 (48,5) 
 
14 (20,9) 
44 (37,0) 

 
 
6 (85,7) 
41 (77,4) 
17 (51,5) 
 
53 (79,1) 
75 (63,0) 

 
 
7 
53 
33 
 
67 
119 

 
0,007 
 
 
 
0,016 

 
3,40 (1,36-8,52)d

 
 
 
2,22 (1,11-4,46) 

Σύνολο ασθενών 
Σύνολο αλληλίων 
 

 29 (31,1) 
58 (31,1) 

64 (68,9) 
128 (68,9) 

93 
186 

  

ns, όχι σημαντικό 
a Hardy-Weinberg ισορροπία 
b p values και odds ratios υπολογισθέντα για S aureus αποικισμένους έναντι μη-

αποικισμένων T1D ασθενών 
c ApaI AA έναντι (ApaI aa + ApaI Aa) 
d TaqI TT έναντι (TaqI tt + TaqI Tt) 
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Β1) Πολυμορφισμοί VDR και αρχική φορία S. aureus 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 7, η ρινική φορία του S. aureus ήταν περισσότερο κοινή 

σε άτομα με το αλλήλιο TaqI T από ό,τι με το αλλήλιο t (37,0% έναντι 20,9%; p 

0,016; OR 2,22, 95% CI 1,11-4,46), και οι ομοζυγώτες ΤaqI TT ήταν περισσότερο 

αποικισμένοι από τον χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο από ότι οι γονότυποι TaqI tt και Tt 

σε συνδυασμό (48,5% έναντι 21,7%; p 0,007; OR 3,40, 95% CI 1,36-8,52). O S. 

aureus ρινικός αποικισμός ήταν λιγότερο κοινός σε άτομα με το αλλήλιο ApaI A από 

ότι με το αλλήλιο a, αν και όχι σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο (27,3% έναντι 

38,5%; p 0,081; OR 0,60, 95% CI 0,31-1,14): περαιτέρω, οι ομοζυγώτες ApaI AA 

ήταν λιγότερο αποικισμένοι από ότι οι γονότυποι ApaI aa και Aa σε συνδυασμό 

(17,6% έναντι 39,0%; p 0,026; OR 0,34, 95%CI 0,12-0,94). Δεν παρατηρήθηκαν 

σημαντικές διαφορές για τους BsmI και FokI γονοτύπους.        

 

Β2) VDR πολυμορφισμοί και επίμονη φορία S. aureus 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 7, η επίμονη ρινική φορία του χρυσίζοντα 

σταφυλοκόκκου ήταν περισσότερο κοινή σε άτομα με το αλλήλιο TaqI T από ότι με 

το αλλήλιο t (29,3% έναντι 17,0%), παρά το ότι η διαφορά βρισκόταν σε οριακά 

στατιστικά σημαντικό επίπεδο (p 0,068; OR 2,03, 95% CI 0,88-4,68): περαιτέρω, οι 

TaqI TT ομοζυγώτες ήταν περισσότερο επίμονα αποικισμένοι από S. aureus από ότι 

αυτοί με τους γονοτύπους TaqI tt και Tt σε συνδυασμό (37,9% έναντι 17,0%; p 0,039; 

OR 2,98, 95% CI 1,02-8,67). Ο ρινικός αποικισμός με S. aureus ήταν περισσότερο 

κοινός σε άτομα με το αλλήλιο ApaI a από ότι με το αλλήλιο Α, παρόλο που η 

διαφορά δεν ήταν σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο (21,9% έναντι 30,4%; p 0,17; OR 

0,64, 95% CI 0,30-1,36): περαιτέρω, οι ApaI AA ομοζυγώτες ήταν λιγότερο επίμονοι 

φορείς από ότι αυτοί με τους γονοτύπους ApaI aa και Αα σε συνδυασμό (11,5% 
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έναντι 32%; p 0,043; OR 0,28, 95% CI 0,07-1,06). Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές όσον αφορά στους γονοτύπους BsmI και FokI. 
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Πίνακας 7. Κατανομή των VDR γονοτυπικών και αλληλικών συχνοτήτων σε 76 

άτομα με διαβήτη τύπου 1, όπως σχετίζονται με την S aureus επίμονη ρινική φορία. 

VDR πολυμο- 
ρφισμός 

HWEa 
p-value 

Επίμονοι 
φορείς (%) 

Διαλείποντες 
φορείς(%) 

Μη-φορείς 
(%) 

Σύνο
λο 

p-
valueb 

Odds ratio (95% 
CI)b 

FokI 
Γονότυπος 

ff  
Ff  
FF  

Aλλήλιο 
f  
F  

 
0,98 

 
 
0 (0,0) 
11 (34,4) 
8 (21,6) 
 
11 (23,9) 
27 (25,5) 

 
 
1 (14,3) 
9 (28,1) 
11 (29,7) 
 
11 (23,9) 
31 (29,2) 

 
 
6 (85,7) 
12 (37,5) 
18 (48,7) 
 
24 (52,2) 
48 (45,3) 

 
 
7 
32 
37 
 
46 
106 

 
ns 
 
 
 
ns 

 

BsmI 
Γονότυπος 

bb  
Bb  
BB 

Aλλήλιο 
b  
B 

 
0,07 

 
 
4 (26,7) 
13 (28,3) 
2 (13,3) 
 
21 (27,6) 
17 (22,4) 

 
 
3 (20,0) 
13 (28,3) 
5 (33,3) 
 
19 (25,0) 
23 (30,3) 

 
 
8 (53,3) 
20 (44,4) 
8 (53,4) 
 
36 (47,4) 
36 (47,3) 

 
 
15 
46 
15 
 
76 
76 

 
ns 
 
 
 
ns 
 
 

 

ApaI 
Γονότυπος 

aa  
Aa  
AA  

Aλλήλιο 
a 
A 

 
0,03 

 
 
1 (16,7) 
15 (34,1) 
3 (11,5) 
 
17 (30,4) 
21 (21,9) 

 
 
3 (50,0) 
8 (18,2) 
10 (38,5) 
 
14 (25,0) 
28 (29,2) 

 
 
2 (33,3) 
21 (47,7) 
13 (50,0) 
 
25 (44,6) 
47 (48,9) 

 
 
6 
44 
26 
 
56 
96 

 
0,043 
 
 
 
0,25 

 
3,61 (0,94-13,8)c

 
 
 
1,56 (0,74-3,29) 

TaqI 
Γονότυπος 

tt 
Tt 
TT 

Aλλήλιο 
t  
T 
 

 
0,1 

 
 
1 (16,7) 
7 (17,1) 
11 (37,9) 
 
9 (17,0) 
29 (29,3) 

 
 
2 (33,3) 
14 (34,1) 
5 (17,2) 
 
18 (34,0) 
24 (24,2) 

 
 
3 (50,0) 
20 (48,8) 
13 (44,8) 
 
26 (49,0) 
46 (46,5) 

 
 
6 
41 
29 
 
53 
99 

 
0,039 
 
 
 
0,068 

 
2,98 (1,02-8,67)d

 
 
 
2,02 (0,88-4,68) 

Σύνολο ασθενών 
Σύνολο αλληλίων 

 19 (25,0) 
38 (25,0) 

21 (27,6) 
42 (27,6) 

36 (47,4) 
72 (47,4) 

76 
152 

  

ns, όχι σημαντικό 
a Hardy-Weinberg ισορροπία 
b p values και odds ratios υπολογισθέντα για  S aureus επίμονη έναντι διαλείπουσας και μη-

φορίας 
c ApaI AA έναντι (ApaI aa + ApaI Aa) 
d TaqI TT έναντι (TaqI tt + TaqI Tt) 
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Γ) Ρινική φορία S. aureus και περιοδοντική νόσος 

Ανάμεσα σε ένα σύνολο 170 ασθενών οι οποίοι διαγνώσθηκαν με διαβήτη τύπου 1 

στην Κρήτη σε μία περίοδο 22 ετών 1985 έως 2007, συμπεριλάβαμε 112 (65,9%) στη 

μελέτη αυτήν. Οι ασθενείς αυτοί ήταν 54 θήλεα άτομα και 58 άρρενα, ηλικίας 1,8 έως 

31,2 ετών (μέση τιμή + σταθερά απόκλισης, 13,4 + 5,16 έτη). Η μέση διάρκεια του 

διαβήτη ήταν 5,43 + 5,02 (μέση τιμή 3,95; εύρος από 0,01 έως 26,7 έτη). Η μέση τιμή 

της HbA1c κατά τους 12 μήνες πριν από την αξιολόγηση της ουλίτιδας ήταν 7,83% +  

0,12%. 

Η ουλίτιδα ήταν παρούσα σε 52/112 (46%) ασθενείς. Όπως απεικονίζεται στον 

Πίνακα 8, η συχνότητα της ουλίτιδας σχετιζόταν με τη διάρκεια του διαβήτη 

(p=0,022), και την ηλικία (p=0,005). Επιπρόσθετα, τα άτομα με ουλίτιδα ήταν πιο 

συχνά αποικισμένα με S. aureus (p=0,0003; OR=4,6, 95% CI=1,98 έως 10,7), και 

αυτή η συσχέτιση παρατηρήθηκε τόσο για τα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών 

(p=0,007; OR=4,09, 95% CI=1,50 έως 11,2), όσο και για εφήβους και νεαρούς 

ενήλικες ηλικίας μεγαλύτερης των 15 ετών (p=0,01; OR=12,0, 95% CI=1,33 έως 

108). Επίσης παρατηρήθηκε τόσο στα άρρενα όσο και στα θήλεα άτομα (p=0,094; 

OR=2,92; 95% CI=0,94 έως 9,1 και p=0,0016; OR=7,47; 95% CI=2,08 έως 26,8, 

αντίστοιχα). Άτομα με και χωρίς ουλίτιδα δεν διέφεραν σε όλες τις εναπομείνασες 

κλινικές και βιοχημικές μεταβλητές, οι οποίες διερευνήθηκαν. Δεν παρατηρήθηκε 

επίσης καμία στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της παρουσίας ουλίτιδας, και 

κάποιου από τους τέσσερεις VDR πολυμορφισμούς οι οποίοι μελετήθηκαν. Τα 

αντίστοιχα p για τους τέσσερεις πολυμορφισμούς οι οποίοι μελετήθηκαν, δηλαδή 

τους FokI, BsmI, ApaI και TaqI ήταν 0,39, 0,80, 0,51 και 1,00.
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Πίνακας 8. Δημογραφικά και περιοδοντικά χαρακτηριστικά των 112 νέων ασθενών 

με T1D, οι οποίοι εμφανίσθηκαν με ή χωρίς ουλίτιδα. 

 Όλοι 

N=112 

Ουλίτιδα 

N=52 

Όχι ουλίτιδα 

N=60 

p value

Φύλο (άνδρες/γυναίκες; λόγος) 58/54; 1,07 28/24; 1,17 30/30; 1.00 ns 

Ηλικία κατά την αξιολόγηση (έτη) 13,4 ± 0,49 14,9 ± 0,68 12,1 ± 0,66 0,005 

Ηλικία κατά τη διάγνωση T1D(έτη) 7,96 ± 0,37 8,25 ± 0,54 7,71 ± 0,50 ns 

Διάρκεια του T1D (έτη) 5,43 ± 0,47   6,59 ± 0,76 4,42 ± 0,56 0,022 

HbA1C τους τελευταίους 12 μήνες (%) 7,80 ± 0,12 7,78 ± 0,17 7,82 ± 0,18 ns 

LDL χοληστερόλη ορού (mg/dl) 97,9 ± 2,31 96,5 ± 3,76 99,2 ± 2,8 ns 

Τριγλυκερίδια ορού (mg/dl) 79,2 ± 8,2 69,2 ± 5,1 88,6 ± 15,1 ns 

Επίπεδα IgA  166,1 ± 11,5 170,5 ± 20,5 161,4 ± 9,8 ns 

Επίπεδα IgM  111,0 ± 5,59 102,1 ± 6,78 120,9 ± 8,89 ns 

Επίπεδα IgG  1121 ± 37,4 1138 ± 59,04 1102 ± 44,7 ns 

Δείκτης DMFT 3,13 ± 0,26 3,48 ± 0,36 2,82 ± 0,37 ns 

Υπέρταση 17 (15,2%) 11 (21%) 6 (10%) ns 

Προϋπέρταση 27 (24,1%) 13 (25%) 14 (23%) ns 

Αμφιβληστροειδοπάθεια 4 (3,57%) 3 (5,8%) 1 (1,7%) ns 

Μικρολευκωματουρία 21 (18,8%) 13 (25%) 8 (13,3%) ns 

Ιστορικό λοιμώξεων αναπνευστικού 34 (30,4%) 16 (30,8%) 18 (30,0%) ns 

Ιστορικό λοιμώξεων ουροποιητικού 3 (2,7%) 0 (0%) 3 (5%) ns 

Ιστορικό δερματικών λοιμώξεων 7 (6,3%) 3 (5,8%) 4 (6,7%) ns 

Ιστορικό άλλων λοιμώξεων 3 (2,7%) 2 (3,8%) 1 (1,7%) ns 

S aureus ρινική φορία 39 (34,8%) 27 (51,9%) 12 (20,0%) 0,0003 
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Πίνακας 9. Κατανομή των VDR γονοτυπικών και αλληλικών συχνοτήτων σε 87 

άτομα με διαβήτη τύπου 1, τα οποία εμφανίσθηκαν με ή χωρίς ουλίτιδα. 

 

VDR gene 
polymorphism 

Ουλίτιδα (%) Όχι ουλίτιδα 
(%) 

Total p- 
valueb

Odds ratio (95% 
CI)b 

FokI 
Genotype 

ff  
Ff  
FF  

Allele 
f  
F  

 
 
2 (28,6) 
16 (44,4) 
23 (52,3) 
 
20 (40,0) 
62 (50,0) 

 
 
5 (71,4) 
20 (55,6) 
21 (47,7) 
 
30 (60,0) 
62 (50,0) 

 
 
7 
36 
44 
 
50 
124 

 
0,39 
 
 
 
0,25 

 
0,66 (0,28-1,53)c 

 
 
 
0,67 (0,34-1,30) 
 
 

BsmI 
Genotype 

bb  
Bb  
BB  

Allele 
b  
B 

 
 
10 (55,6) 
22 (43,1) 
9 (50,0) 
 
42 (48,3) 
40 (46,0) 

 
 
8 (44,4) 
29 (56,9) 
9 (50,0) 
 
45 (51,7) 
47 (54,0) 

 
 
18 
51 
18 
 
87 
87 

 
 
0,80 
 
 
0,88 
 
 

 
 
0,86 (0,31-2,44)d 

 
 
1,10 (0,60-1,99) 

ApaI 
Genotype 

aa  
Aa  
AA  

Allele 
a  
A 

 
 
5 (83,3)                
23 (46) 
13 (41,9) 
 
33 (53,2) 
49 (43,8) 

 
 
1 (16,7) 
27 (54) 
18 (58,1) 
 
29 (46,8) 
63 (56,2) 

 
 
6 
50 
31 
 
62 
112 

 
0,51 
 
 
 
0,27 
 
 

 
1,39 (0,57-3,36)e 

 
 
 
1,46 (0,78-2,73) 
 
 

TaqI 
Genotype 

tt  
Tt  
TT  

Allele 
t  
T  
 

 
 
3 (42,9) 
23 (47,9) 
15 (46,9) 
 
29 (46,8) 
53 (47,3) 

 
 
4 (57,1) 
25 (52,1) 
17 (53,1) 
 
33 (53,2) 
59 (52,7) 

 
 
7 
48 
32 
 
62 
112 

 
1,00 
 
 
 
1,00 
 

 
1,02 (0,42-2,43)f 

 
 
 
0,98 (0,53-1,82) 
 
 

Total patients 
Total alleles 
 

41 
82 

46 
92 

87 
174 
 

  

p values και odds ratios υπολογισθέντα για ασθενείς με ουλίτιδα έναντι ασθενών χωρίς ουλίτιδα 

c FokI FF έναντι (FokI ff + FokI Ff) 

d BsmI BB έναντι (BsmI bb + BsmI Bb) 

e ApaI AA έναντι (ApaI aa + ApaI Aa) 

f TaqI TT έναντι (TaqI tt + TaqI Tt) 
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Δ) Ευπάθεια σε κλινικές λοιμώξεις 

Με βάση την προσδιοριζόμενη από το ερωτηματολόγιο ευπάθεια των ασθενών της 

ομάδας μελέτης σε ποικίλες λοιμώξεις (λοιμώξεις αναπνευστικού, ουροποιητικού, 

δέρματος και μαλακών μορίων, δυσπεπτικά ενοχλήματα, και άλλες λοιμώξεις) 

συγκρίναμε την επίπτωση όλων αυτών των λοιμώξεων στους ασθενείς οι οποίοι 

βρέθηκαν αποικισμένοι από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο, με την αντίστοιχη των 

ασθενών στους οποίους δεν τεκμηριώθηκε ρινικός αποικισμός από S. aureus. Δεν 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των αποικισμένων και των μη 

αποικισμένων ασθενών για καμία από αυτές τις κατηγορίες λοιμώξεων. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Α) VDR πολυμορφισμοί και διαβήτης.  

Αρκετές μελέτες έχουν πρόσφατα επικεντρωθεί στη σχέση μεταξύ υποψηφίων 

γονιδίων και ανάπτυξης σακχαρώδους διαβήτη τύπου 1. Τα ευρήματά μας στρέφονται 

προς την ύπαρξη σχέσης μεταξύ των VDR πολυμορφισμών FokI, BsmI, ApaI και 

TaqI και της ευπάθειας στον διαβήτη τύπου 1 σε ένα νησί της Μεσογείου με ένα από 

τα χαμηλότερα ποσοστά επίπτωσης διαβήτη τύπου 1 στην Ευρώπη, με άφθονη 

ηλιοφάνεια, και σπανιότητα εμφάνισης ραχίτιδας (Mamoulakis et al, 2003, Tzima et 

al, 2007, Challa et al, 2005). Οι VDR πολυμορφισμοί, και συνηθέστερα ο BsmI, 

έχουν ήδη ερευνηθεί σε αρκετές μελέτες ασθενών-μαρτύρων, αλλά μόνο πολύ λίγες 

έχουν συμπεριλάβει και τους τέσσερις VDR πολυμορφισμούς έως σήμερα, και καμία 

δεν έχει επικεντρωθεί σε έναν πληθυσμό της ανατολικής Μεσογείου. 

Ο VDR γενετικός τόπος έχει μελετηθεί για πιθανή σχέση με την ευπάθεια σε ανοσο-

διαμεσολαβούμενες νόσους συμπεριλαμβανομένου του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 

1, αλλά τα ευρήματα έχουν συχνά υπάρξει ασύμβατα μεταξύ διαφορετικών 

πληθυσμών παγκοσμίως (Uitterlinden et al, 2004, McDermott et al, 1997, Ban et al, 

2001, Guo et al, 2006, Gyorffy et al, 2002, Chang et al, 2000, Pani et al, 2000, 

Fassbender et al, 2002, Ramos-Lopez et al, 2006, Yokota et al, 2002, Skrabic et al, 

2003, Zemunik et al, 2005, Audi et al, 2004, Garcia et al, 2007, Ogunkolade et al, 

2002, Guja et al, 2002, Angel et al, 2004, Bianco et al, 2004). Αυτά τα μη-συμβατά 

ευρήματα μπορεί να είναι αποτέλεσμα εθνολογικών διαφορών, ή αλληλεπιδράσεων 

με διάφορους γενετικούς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες, οι οποίοι ενέχονται στην 

παθογένεια του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 1. Εφόσον οι BsmI, ApaI, και TaqI 

πολυμορφισμοί στερούνται γνωστών λειτουργικών επιδράσεων (San-Pedro et al, 
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2005, Nejentsev et al, 2004), αυτοί καθαυτοί οι πολυμορφισμοί μπορεί να μην είναι ο 

επηρεάζων τη νόσο γενετικός τόπος, αλλά μάλλον να αντανακλούν μια ανισορροπία 

σύνδεσης, και να δρουν ως μέσο επισήμανσης για λειτουργικές παραλλαγές οι οποίες 

επηρεάζουν τα επίπεδα έκφρασης του VDR. Το αλλήλιο F του πολυμορφισμού FokI 

δημιουργεί ένα εναλλακτικό ATG κωδικόνιο, το οποίο οδηγεί σε μία VDR πρωτεϊνη 

μακρύτερη κατά τρία αμινοξέα. Η βραχύτερη VDR πρωτεϊνη (424 αμινοξέα) έχει 

δειχθεί ότι είναι περισσότερο ενεργός από την πιο επιμηκυσμένη μορφή (427 

αμινοξέα), σε όρους μεταγραφής, παρόλο που τα αποτελέσματα αυτά δεν ήταν 

αναπαραγώγιμα αλλού (Jurutka et al, 2000). Επιπλέον, καθώς το αποτέλεσμα αυτό 

φαίνεται να είναι ειδικό για το γονίδιο και τον κυτταρικό τύπο, ορισμένα γονίδια και 

κυτταρικοί τύποι θα είναι περισσότερο ευαίσθητοι από άλλους (Uitterlinden et al, 

2004). O TaqI είναι ένας σιωπηλός SNP στο εξόνιο 9, ενώ και ο ApaI και ο BsmI 

εντοπίζονται στο ιντρόνιο μεταξύ των εξονίων 8-9, και δεν επηρεάζουν τη δομή της 

πρωτεϊνης VDR. Όμως, ο BsmI συνδέεται ισχυρά με μία 3-πολύ(Α) μικροδορυφορική 

επαναλαμβανόμενη αλληλουχία στην 3’ μη-μεταφραζόμενη περιοχή, η οποία μπορεί 

να επηρεάσει τη σταθερότητα του VDR mRNA (Uitterlinden et al, 2004, Obi-Tabot 

et al, 2000). Αυτός καθεαυτός ο VDR μπορεί να μην είναι ο επηρεάζων τη νόσο 

γενετικός τόπος, αλλά μάλλον να δρα ως μέσο επισήμανσης σε ανισορροπία 

σύνδεσης με τον πραγματικό γενετικό τόπο της νόσου. Σε αυτό το πλαίσιο, τα 

αποτελέσματά μας θα μπορούσαν να οφείλονται στο λεγόμενο “hitchhiking effect”, 

με αλλήλια ενός άλλου, όμως αγνώστου, γενετικού τόπου, στενά συνδεδεμένα με το 

γονίδιο του VDR, και συν-κληρονομούμενα με τα VDR αλλήλια, τα οποία βρέθηκαν 

σχετιζόμενα με τον T1D.     

Ο FokI πολυμορφισμός του VDR έχει προταθεί ότι κατέχει ένα λειτουργικό ρόλο στο 

ανοσοποιητικό σύστημα. Δείχθηκε ότι λεμφοκύτταρα χωρίς τον FokI πολυμορφισμό 
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πολλαπλασιάζονται περισσότερο ενεργώς (van Etten et al, 2007), και μονοκύτταρα 

και δενδριτικά κύτταρα χωρίς αυτόν τον πολυμορφισμό παρήγαγαν υψηλότερα 

επίπεδα της πρωτεϊνης IL-12p70 μετά από διέγερση, ωθώντας έτσι την απόκριση των 

Τ-βοηθητικών κυττάρων τύπου 1 και καταλήγοντας στην καταστροφή των β-

κυττάρων. Επιπρόσθετα, οι Shimada et al (Shimada et al, 2008) περιέγραψαν ότι τα 

περιφερικά μονοκύτταρα του αίματος ασθενών με T1D με τον BsmI ΒΒ γονότυπο 

παρήγαγαν υψηλότερα επίπεδα ιντερφερόνης-γάμμα, προτείνοντας ότι αυτός ο 

πολυμορφισμός θα μπορούσε να συνεισφέρει στην T-helper 1 απάντηση. 

Λαμβάνοντας υπόψην ότι η ενεργός μορφή της βιταμίνης D δείχθηκε να ενεργοποιεί 

την έκφραση του μετατρεπτικού παράγοντα αύξησης βήτα-1 (TGF-β1) και της IL-4 

(κυτοκίνες), αναστέλλοντας με τον τρόπο αυτόν τις Th-1 τύπου απαντήσεις και 

επάγοντας τα ρυθμιστικά Τ-κύτταρα, προτάθηκε ότι μπορεί επίσης να ρυθμίσει τη 

διαφοροποίηση και ωρίμανση των δενδριτικών κυττάρων, τα οποία είναι ζωτικής 

σημασίας στην επαγωγή των Τ-κυτταροδιαμεσολαβούμενων ανοσολογικών 

απαντήσεων (Penna et al, 2000). 

Τα ευρήματά μας θα μπορούσαν να εξηγήσουν γιατί δύο από τους προστατευτικούς 

απλοτύπους, οι aBFT και  aBFt, φέρουν διαφορετικά TaqI αλλήλια. Ο απλότυπος 

aBFT φέρει το αλλήλιο Τ, το οποίο είναι ένα αλλήλιο ευπάθειας στον πληθυσμό μας. 

Όμως, ο απλότυπος αυτός βρίσκεται συχνότερα στην ομάδα ελέγχου. Μία πιθανή 

εξήγηση είναι ότι ο aBFT απλότυπος συνδέεται με κάποιον αληθώς λειτουργικό 

πολυμορφισμό στην περιοχή κοντά στο 3’ άκρο του γονιδίου του VDR, ο οποίος 

καθορίζει υψηλότερη μεταγραφή και/ή σταθερότητα του mRNA, και ελαττώνει την 

επίδραση της ευπάθειας του Τ αλληλίου. 

Η ομάδα μελέτης μας δεν ήταν αρκετά μεγάλη, αλλά κατορθώσαμε να 

συμπεριλάβουμε την πλειοψηφία των ασθενών με T1D σε έναν γεωγραφικά καλά 
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καθορισμένο πληθυσμό. Προκειμένου να αυξήσουμε το μέγεθος της ομάδας μελέτης, 

θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε άτομα εκτός Κρήτης, το οποίο προφανώς θα οδηγούσε 

σε απώλεια του γενετικού πλεονεκτήματος αυτής της μελέτης, δηλαδή της 

διερεύνησης μίας ομοιογενούς ομάδας ασθενών και ομάδας ελέγχου. Επιπρόσθετα, 

αξίζει η διερεύνηση του T1D στον πληθυσμό μας, δεδομένου του ότι η επίπτωση του 

T1D στην Κρήτη είναι μία από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη. Η παραβίαση της 

ισορροπίας Hardy-Weinberg για τους ApaI  και TaqI πολυμορφισμούς στη μελέτη 

μας θα έπρεπε να αποδοθεί στο μικρό μέγεθος του πληθυσμού, στην ενδογαμία, στο 

ελάχιστο ποσοστό μετανάστευσης, και στην κλειστή γονιδιακή δεξαμενή σε αυτόν 

τον νησιώτικο πληθυσμό. Η παραβίαση της ισορροπίας Hardy-Weinberg έχει 

παρατηρηθεί σε αρκετές άλλες παρόμοιες μελέτες, και έχει αποδοθεί σε σχετιζόμενο 

με τη νόσο γονίδιο, σε μη-τυχαίο ζευγάρωμα, και σε μη κοινό γενετικό υπόβαθρο των 

υπό μελέτη πληθυσμών (Gyorffy et al, 2002, Chang et al, 2000, Panierakis et al, 

2009). H διερεύνηση των 25(OH)D3 και 1,25(OH)2D3 ήταν πέρα από τους στόχους 

της μελέτης μας, καθώς η βιταμίνη D επηρεάζεται από την έκθεση στην υπεριώδη 

ακτινοβολία, και ως εκ τούτου υπόκειται σε εποχιακή διακύμανση. Επιπρόσθετα, 

σύμφωνα με τις γνώσεις μας, καμία μελέτη για τους VDR πολυμορφισμούς δεν έχει 

διερευνήσει επιπλέον την περιεκτικότητα της βιταμίνης D. Τα ευρήματά μας έρχονται 

σε συμφωνία με ευρήματα από άλλους πληθυσμούς, όπως είναι οι Ινδοί Ασιάτες και 

οι Ισπανοί για τον BsmI πολυμορφισμό (McDermott et al, 1997, Audi et al, 2004), οι 

Ασιάτες του Μπαγκλαντές για τον TaqI πολυμορφισμό (Ogunkolade et al, 2002), οι 

Ταϊβανέζοι για τον ApaI πολυμορφισμό (Chang et al, 2000), οι Γερμανοί για τον TaqI 

(Fassbender et al, 2002), και οι Δαλματοί για τον FokI (Zemunik et al, 2005). 

Μεγαλύτερες μελέτες θα παρήγαγαν πιο οριστικά αποτελέσματα, αλλά θα έπρεπε να 
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τονιστεί ότι συμπεριλάβαμε την πλειοψηφία των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη 

τύπου 1 σε έναν ομοιογενή πληθυσμό.  

Συμπερασματικά, η μελέτη μας ασθενών-μαρτύρων έδειξε ότι και οι τέσσερις SNPs 

του γονιδίου του VDR που μελετήθηκαν σχετίζονται με τον T1D σε έναν 

Μεσογειακό πληθυσμό με χαμηλή συχνότητα εμφάνισης T1D. Απαιτείται περαιτέρω 

εργασία ώστε να εξερευνηθούν οι γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες οι 

οποίοι δυνητικά ενισχύουν ή αναστέλλουν αυτόν το ρόλο των VDR πολυμορφισμών 

στον T1D, όπως είναι η συνεισφορά σχετιζόμενων γενετικών τόπων ή έκθεσης στην 

υπεριώδη ακτινοβολία, και άλλοι περιβαλλοντικοί ρυθμιστές της υπόστασης της 

βιταμίνης D. Η έλλειψη κατανόησης των κυτταρικών και μοριακών διαδικασιών οι 

οποίες επηρεάζονται από τους πολυμορφισμούς, καθιστά τις μελέτες παρατήρησης 

πολύ δύσκολο να ερμηνευθούν. Η μεγαλύτερη πρόκληση για τις επερχόμενες μελέτες 

θα είναι να ενσωματώσουν σε ενιαίο σύνολο την περίπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ 

περιβάλλοντος, βιταμίνης D, VDR, και ανοσοποιητικού συστήματος. 

 

Β) VDR πολυμορφισμοί και φορία S. aureus. 

Τα ευρήματά μας υποδεικνύουν ότι δύο πολυμορφισμοί του VDR, και οι δύο 

εντοπιζόμενοι στην 3’ περιοχή του γονιδίου του VDR, σχετίζονται με τον αποικισμό 

και την επίμονη ρινική φορία από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο σε άτομα με διαβήτη 

τύπου 1. Στη μελέτη μας επικεντρωθήκαμε τόσο στον αρχικό αποικισμό, όσο και 

στην επίμονη φορία, καθώς οι επίμονοι φορείς έχουν υψηλότερα φορτία S. aureus, 

και υψηλότερο κίνδυνο απόκτησης σταφυλοκοκκικής λοίμωξης. Τα ποσοστά 

αποικισμού και επίμονης φορίας S. aureus στον πληθυσμό της μελέτης (31% και 

25%, αντίστοιχα) είναι σύμφωνα με τα ποσοστά που αναφέρθηκαν σε άλλες μελέτες 
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(Canario et al, 2004, Ahluwalia et al, 2000, Claassen et al, 2005, Cole et al, 2001, 

Kluymans et al, 1997, Nouwen et al, 2004). 

H ικανότητα του χρυσίζοντα σταφυλοκόκκου να αποικίζει τον ανθρώπινο ξενιστή και 

ακολούθως να προκαλεί λοίμωξη εξαρτάται τόσο από τις μολυσματικές ιδιότητες του 

εισβάλλοντος στελέχους, όσο και από την ανοσολογική απόκριση του ξενιστή. Δεν 

είναι πολλά γνωστά σχετικά με τις εγγενείς ιδιότητες των στελεχών του S. aureus, οι 

οποίες διευκολύνουν τον αποικισμό και την μακροχρόνια φορία (Cole et al, 2001, 

Kluytmans et al, 1997, Peacock et al, 2001). Αντιθέτως, αναδυόμενα στοιχεία 

υποδεικνύουν γενετικούς παράγοντες του ξενιστή οι οποίοι επηρεάζουν τον 

αποικισμό και τη φορία S. aureus (Cole et al, 2001, Peacock et al, 2001, Nouwen et 

al, 2004). Η σταφυλοκοκκική φορία έχει από μακρού συσχετισθεί με την παρουσία 

του HLA-DR3 (Kinsman et al, 1983). Σε άτομα με διαβήτη τύπου 1, τα δενδριτικά 

κύτταρα έχουν δειχθεί να παράγουν λιγότερη ιντερφερόνη-α (Summers et al, 2006), 

και τα πολυμορφοπύρηνα έχει δειχθεί ότι παρουσιάζουν εξασθένιση της ικανότητας 

εξουδετέρωσης έναντι του S. aureus (Ahluwalia et al, 2000). Τα ευρήματά μας 

παρέχουν στοιχεία για τη συμμετοχή του ανοσοτροποποιητικού συστήματος της 

βιταμίνης D. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι δεν αποδείχθηκε σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ των πολυμορφισμών του γονιδίου του VDR και του τύπου της ρινικής φορίας 

του S. aureus σε μία μελέτη με υγιείς εθελοντές (Claassen et al, 2005). Έτσι, 

υποθέτουμε ότι είναι σε καταστάσεις με ελαττωματική ανοσία, όπως στο διαβήτη 

τύπου 1, όπου οι πολυμορφισμοί του VDR μπορεί να επηρεάσουν την ευπάθεια στον 

αποικισμό και τη φορία του S. aureus. Οι πολυμορφισμοί του γονιδίου του VDR είναι 

πιθανό να ενέχονται στον αποικισμό από S. aureus, εφόσον οι μεταβολίτες της 

βιταμίνης D έχουν δειχθεί να παίζουν ένα ρόλο στην ενεργοποίηση και 

διαφοροποίηση των μακροφάγων (Roth et al, 2008, Tachi et al, 2003, Takahashi et al, 
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2002), και τα ουδετερόφιλα έχουν αποδειχθεί ότι παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην 

εγγενή ανοσία έναντι του S. aureus. Oι Cole et al (Cole et al, 2001) έδειξαν ότι η 

επίμονη ρινική φορία του χρυσίζοντα σταφυλοκόκκου συνοδεύεται από την 

απελευθέρωση επιθηλιακών και ουδετεροφιλικών αμυντικών πεπτιδίων του ξενιστή 

μέσα στις ρινικές εκκρίσεις, παρέχοντας μία πιθανή εξήγηση για την αποτυχία 

κάθαρσης του S. aureus σε άτομα με δυσλειτουργία των μακροφάγων. 

Ο ApaI πολυμορφισμός έχει δειχθεί να τροποποιεί την ευπάθεια στο Mycobacterium 

malmoense (Gelder et al, 2000) και στον ιό της ηπατίτιδας-Β (Suneetha et al, 2006), 

και ο πολυμορφισμός TaqI την ευπάθεια σε μυκοβακτηρίδια (Gelder et al, 2000, 

Goulart et al, 2006), λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού (Roth et al, 2008), και 

περιοδοντίτιδα (Tachi et al, 2003, de Brito Junior et al, 2004). Οι μεταβολίτες της 

βιταμίνης D είναι γνωστό ότι καταστέλλουν τον παράγοντα νέκρωσης των όγκων-α, 

την ιντερλευκίνη 1 (IL-1) και την ιντερλευκίνη 2 (IL-2), ότι διεγείρουν την παραγωγή 

του transforming growth factor-β1 και της IL-4, ότι αναστέλλουν τον 

πολλαπλασιασμό των Τ κυττάρων  και τη φλεγμονώδη δραστηριότητα (Deluca et al, 

2001), και με τον τρόπο αυτόν τροποποιούν την ισορροπία Th1/Th2 (Gelder et al, 

2000), ότι τροποποιούν την έκφραση των γονιδίων των ουδετεροφίλων, και ότι 

περιορίζουν τη σύνδεση και την εισβολή των μακροφάγων από παθογόνους 

μικροοργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του S. aureus (Peacock et al, 2001, Anand 

et al, 2008). H φορία του S. aureus σχετίζεται με την οψωνινοποίηση (Wertheim et al, 

2005, van den Akker et al, 2006), και η επίμονη ρινική φορία του S. aureus έχει 

δειχθεί ότι συνοδεύεται από την απελευθέρωση επιθηλιακών και ουδετεροφιλικών 

πεπτιδίων μέσα στις ρινικές εκκρίσεις (Cole et al, 2001). Ο πολυμορφισμός TaqI έχει 

προταθεί να επηρεάζει την VDR-μεσολαβούμενη παραγωγή της IL-1α και της IL-6 

και την παραγωγή της αντι-πρωτεϊνάσης TIMP-1, η οποία είναι ένας φυσικός 
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αναστολέας της μεταλλοπρωτεϊνάσης 9 (Roth et al, 2008). Από το άλλο μέρος, οι 

πολυμορφισμοί του VDR γονιδίου FokI, BsmI, ApaI και TaqI είναι ευρέως γνωστό 

ότι επηρεάζουν την εμφάνιση του διαβήτη τύπου 1, παρόλο που προστατευτικές ή 

προδιαθεσικές επιδράσεις ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ μελετών και πληθυσμών 

παγκοσμίως (Marti et al, 2004, Guja et al, 2002, Pani et al, 2000).  

Τα ευρήματά μας βασίζονται σε έναν σχετικά μικρό πληθυσμό και χρειάζεται να 

επιβεβαιωθούν σε μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού. Όμως, εφόσον συμπεριλάβαμε 

την πλειοψηφία των ατόμων με διαβήτη τύπου 1 στο νησί της Κρήτης, η μελέτη μας 

παρέχει τα οφέλη μίας καλά καθορισμένης περιοχής και ενός πληθυσμού με ένα από 

τα χαμηλότερα ποσοστά επίπτωσης διαβήτη τύπου 1 στην Ευρώπη (Mamoulakis et 

al, 2003). H παραβίαση της ισορροπίας Hardy-Weinberg στους πολυμορφισμούς 

ApaI και TaqI στη μελέτη μας θα έπρεπε να αποδοθεί στο μικρό μέγεθος του 

πληθυσμού, και στην ενδογαμία, στο ελάχιστο ποσοστό μετανάστευσης, και την 

κλειστή γονιδιακή δεξαμενή του νησιώτικου πληθυσμού μας. Επιπρόσθετα, 

ακολουθώντας τις υποδείξεις των Chen και Chatterjee (Chen et al, 2007), 

χρησιμοποιήσαμε ένα Chi-square test συσχέτισης με δύο βαθμούς ελευθερίας, το 

οποίο έχει μεγάλη ισχύ σε άγνωστα μοντέλα γενετικών επιδράσεων, και 

επιβεβαιώσαμε ότι η ισορροπία Hardy-Weinberg δεν παραβιαζόταν πλέον (Πίνακες 3 

και 4). Παραβίαση της ισορροπίας Hardy-Weinberg έχει παρατηρηθεί σε αρκετές 

άλλες μελέτες οι οποίες διερευνούν τους VDR πολυμορφισμούς στον τύπου 1 

σακχαρώδη διαβήτη, και έχει αποδοθεί σε σχετιζόμενο με τη νόσο γονίδιο, μη τυχαίο 

ζευγάρωμα, και σε μη κοινό γενετικό υπόβαθρο των υπό μελέτη πληθυσμών 

(Mimbacas et al, 2007, Chang et al, 2000, Gyοrffy et al, 2002). 

Καθώς οι πολυμορφισμοί ApaI και TaqI είναι πιθανότατα μη λειτουργικοί και δεν 

τροποποιούν την VDR πολυπεπτιδική αλληλουχία, ανισορροπία σύνδεσης με έναν ή 
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περισσότερους αληθώς λειτουργικούς πολυμορφισμούς κάπου αλλού στο γονίδιο του 

VDR προτείνεται ότι εξηγεί την επίδραση στη λειτουργικότητα του VDR. Απαιτείται 

έρευνα για επιπρόσθετους πολυμορφισμούς κατά μήκος του γονιδίου του VDR για να 

επιβεβαιωθεί αυτή η υπόθεση. Σε μία sequence analysis η οποία πραγματοποιήθηκε 

στο εργαστήριό μας χρησιμοποιώντας το Genomatix (Genomatix software GmbH 

1998-2008), η πολυμορφική θέση δεν βρέθηκε να διαταράσσει κάποια θέση 

πρόσδεσης μεταγραφικού παράγοντα και, συνεπώς, δεν είναι αληθοφανές ότι οι υπό 

μελέτη πολυμορφισμοί επηρεάζουν τα επίπεδα έκφρασης του VDR. Η μελέτη μας 

ήταν μόνο περιγραφικής φύσεως, και η μελλοντική έρευνα θα έπρεπε να 

συμπεριλαμβάνει λειτουργικές δοκιμασίες ανοσολογικών κυττάρων, και να 

επικεντρωθεί σε υποκείμενους μηχανισμούς και σε γενετικούς και περιβαλλοντικούς 

παράγοντες οι οποίοι δυνητικά επιδρούν στη σχέση μεταξύ των VDR 

πολυμορφισμών και της φορίας και νόσου από S. aureus. Επιπρόσθετα, η μελλοντική 

έρευνα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μονοκύτταρα του περιφερικού αίματος αντί 

για ολικό αίμα. 

Τα ευρήματά μας προτείνουν ότι η γενετική ποικιλότητα στο γονίδιο του υποδοχέα 

της βιταμίνης D επηρεάζει το ρινικό αποικισμό από τον χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο 

σε άτομα με διαβήτη τύπου 1, και περαιτέρω συμβάλλει στην κατανόηση του 

ανοσορρυθμιστικού ρόλου της βιταμίνης D στην απόκριση του ξενιστή και την 

ευπάθεια στη λοίμωξη.     

 

Γ) Ρινική φορία S. aureus και περιοδοντική νόσος. 

Ευρήματα από μελέτες καταδεικνύουν ότι ο γονότυπος ΤΤ και το αλλήλιο Τ οδηγούν 

σε μία αύξηση της ευπάθειας ατόμων όχι μόνο σε χρόνια περιοδοντίτιδα, φυματίωση 

και ηπατίτιδα Β, αλλά επίσης και σε άλλες λοιμώδεις νόσους. Μελέτη σε κατοίκους 
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της Ιαπωνίας παρέχει την πρώτη απόδειξη μίας σχέσης μεταξύ πολυμορφισμών στο 

γονίδιο του VDR και χρόνιας περιοδοντίτιδας. Ο γονότυπος TaqI ΤΤ στο γονίδιο του 

VDR βρέθηκε ότι συσχετίζεται σημαντικά με χρόνια περιοδοντίτιδα (χ2 4,48, p 

0,034). Το αλλήλιο Τ βρέθηκε επίσης ότι συσχετίζεται σημαντικά με χρόνια 

περιοδοντίτιδα (χ2 4,04, p 0,045). Όσον αφορά στον FokI πολυμορφισμό, ούτε ο 

γονότυπος, ούτε το αλλήλιο, βρέθηκαν να συσχετίζονται σημαντικά με χρόνια 

περιοδοντίτιδα. Σύμφωνα με άλλη μελέτη πάλι σε κατοίκους της Ιαπωνίας, ο 

απλότυπος του VDR που κατασκευάστηκε από τους ΑpaI, BsmI και FokI 

πολυμορφισμούς του VDR, συσχετίζεται με την επίπτωση της σοβαρής χρόνια 

περιοδοντίτιδας σε άνδρες Ιάπωνες. Ο Abf απλότυπος ήταν περισσότερο κοινός σε 

άτομα με σοβαρή χρόνια περιοδοντίτιδα σε σύγκριση με αυτούς οι οποίοι δεν είχαν 

τη νόσο αυτήν. Επιπρόσθετα, ο απλότυπος abF ήταν λιγότερο συχνός σε άτομα με 

σοβαρή χρόνια περιοδοντίτιδα από ότι σε αυτούς χωρίς σοβαρή χρόνια 

περιοδοντίτιδα. Τα Αbf ομόζυγα άτομα είχαν σημαντικά μεγαλύτερη επίπτωση 

σοβαρής χρόνιας περιοδοντίτιδας από τους υπολοίπους, και η προσαρμογή για την 

ηλικία, το κάπνισμα, τον αριθμό των παρόντων οδόντων, και την επίπτωση του 

διαβήτη δεν άλλαξε τη συσχέτιση αυτήν (OR 7,5, 95% CI 1,6-34,4, p 0,01). Μετά την 

προσαρμογή για την ηλικία ή για τις άλλες συμμεταβλητές, οι AbF ομοζυγώτες είχαν 

μεγαλύτερη επίπτωση σοβαρής χρόνιας περιοδοντίτιδας από τους υπολοίπους, και ο 

abF απλότυπος είχε χαμηλότερη συχνότητα σοβαρής χρόνιας περιοδοντίτιδας. Όμως, 

οι διαφορές μεταξύ των ομάδων δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. 

Μελέτη σε Ιάπωνες και Κινέζους έδειξε ότι ο γονότυπος TaqI TT συσχετιζόταν 

σημαντικά με την περιοδοντίτιδα σε Ιάπωνες (χ2 4,16, p 0,041). Η μελέτη αυτή 

δηλαδή βρήκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ των TaqI πολυμορφισμών στο γονίδιο 

του VDR, και της συχνότητας εμφάνισης περιοδοντίτιδας.    
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Η ουλίτιδα σε άτομα με T1D έχει συχνά αποδοθεί σε κακό γλυκαιμικό έλεγχο, ο 

οποίος καταλήγει στη συσσώρευση μη-αναστρέψιμα γλυκοζυλιωμένων πρωτεϊνών, 

που ονομάζονται advanced glycation end products (AGEs), σε διάφορους ιστούς 

συμπεριλαμβανομένου του περιοδοντίου (Clerehugh et al, 2000, Katz et al, 2005). 

Καθώς τα μακροφάγα διαθέτουν υποδοχείς για τα AGEs, αυτή η συσσώρευση 

ενισχύει τη φλεγμονώδη απόκριση σε περιοδοντικούς παθογόνους μικροοργανισμούς, 

και ενεργοποιεί την πρωτεϊνική κινάση C, οδηγώντας σε οξειδωτικό στρες (Skaleric 

et al, 2006, Gislen et al, 1980). Τα ευρήματά μας προτείνουν ότι η συχνότητα της 

ουλίτιδας στον T1D φαίνεται να είναι εξαρτώμενη από την ηλικία και τη διάρκεια του 

διαβήτη, πιθανώς μέσω παρατεταμένης έκθεσης των ούλων στα AGEs και μέσω 

αλλαγών στη διαπερατότητα των μικρών αγγείων (Blicher et al, 2005). 

H υψηλή επίπτωση της ουλίτιδας στον T1D έχει αρχικά αναφερθεί σε μελέτες που 

συμπεριλαμβάνουν ασθενείς με κακό γλυκαιμικό έλεγχο (Siudikiene et al, 2005, Lalla 

et al, 2007, Rosenthal et al, 1987, Meyle et al, 2001), αλλά πιο πρόσφατες αναφορές 

δεν επιβεβαίωσαν μια τέτοια σχέση μεταξύ φλεγμονής των ούλων και γλυκαιμικού 

ελέγχου (Sandholm et al, 1989, De Pommereau et al, 1992, Pinson et al, 1995, 

Rosenthal et al, 1987, Karjalainen et al, 1996). Αυτά τα συγκρουόμενα αποτελέσματα 

θα έπρεπε να αποδοθούν σε διαφορές στην ισορροπία της γλυκόζης ανάμεσα στους 

υπό μελέτη πληθυσμούς. Η ουλίτιδα φαίνεται να αυξάνεται σε άτομα με ουσιαστικά 

κακό μεταβολικό έλεγχο (επίπεδα HbA1c μεγαλύτερα από 13%), αλλά δραματικές 

διαφορές μπορεί να μην είναι παρούσες σε ασθενείς με καλύτερα ελεγχόμενο 

σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, όπως συνέβη στη μελέτη μας.  

Στη μελέτη μας η ουλίτιδα ήταν ισχυρά συσχετιζόμενη με τον αποικισμό από S. 

aureus. Αυτό το εύρημα, με το καλύτερο των γνώσεών μας, δεν έχει αναφερθεί έως 

σήμερα, παρόλο που ο S. aureus βρίσκεται αυξανόμενα σε δείγματα υπό των ούλων 
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από ασθενείς με περιοδοντίτιδα (Bernick et al, 1975, Ringelberg et al, 1977, Sarnat et 

al, 1979, Fritschi et al, 2008). Αυτή η συνύπαρξη της ουλίτιδας και του αποικισμού 

από S. aureus μπορεί να αποδοθεί σε υποκείμενους παράγοντες, όπως είναι η μείωση 

στην οξυγόνωση των ιστών λόγω ελαττωματικής ικανότητας της γλυκοζυλιωμένης 

αιμοσφαιρίνης να μεταφέρει οξυγόνο, λόγω αύξησης του ιξώδους του αίματος, και 

λόγω ελαττωμένης πλαστικότητας των ερυθροκυττάρων και αυξημένης 

συσσώρευσης αιμοπεταλίων, τα οποία ενισχύουν περαιτέρω την ιστική υποξία 

(Rosenthal et al, 1987). Πρόσφατα αναφέραμε μία δυνητική συσχέτιση μεταξύ 

ρινικής φορίας του S. aureus και πολυμορφισμών του υποδοχέα της βιταμίνης D σε 

άτομα με T1D (Panierakis et al, 2009), και ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι οι 

πολυμορφισμοί του υποδοχέα της βιταμίνης D έχουν συσχετισθεί με περιοδοντική 

νόσο (Amano et al, 2009, Dietrich et al, 2005). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

πρόσφατης μελέτης, ο TaqI πολυμορφισμός του γονιδίου του VDR μπορεί να 

επηρεάσει την ανοσολογική λειτουργία, και η επίδραση αυτή συνεισφέρει πιο 

αποτελεσματικά στην πρόκληση περιοδοντίτιδας. Τελικά, οι παρατηρήσεις αυτής της 

μελέτης προτείνουν ότι ο πολυμορφισμός TaqI του γονιδίου του VDR είναι ένας 

χρήσιμος δείκτης ευπάθειας σε περιοδοντίτιδα. Επίσης, ευρήματα από μελέτες 

καταδεικνύουν ότι ο γονότυπος ΤΤ και το αλλήλιο Τ οδηγούν σε μία αύξηση της 

ευπάθειας ατόμων όχι μόνο σε χρόνια περιοδοντίτιδα, φυματίωση και ηπατίτιδα Β, 

αλλά και σε άλλες λοιμώδεις νόσους. Μελέτη σε κατοίκους της Ιαπωνίας παρέχει την 

πρώτη απόδειξη μίας σχέσης μεταξύ πολυμορφισμών στο γονίδιο του VDR και 

χρόνιας περιοδοντίτιδας. 

Η μελέτη μας συμπεριέλαβε ασθενείς με ευρύ ηλικιακό φάσμα, και προτιμήσαμε να 

χρησιμοποιήσουμε την αιμορραγία των ούλων σαν ένα κοινό απλό δείκτη ουλίτιδας. 

Αυτός ο δείκτης επέτρεψε την αξιολόγηση μέτριων προς σοβαρών περιπτώσεων 
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ουλίτιδας, αλλά πολύ ήπιες εμφανίσεις θα μπορούσαν να έχουν υπο-διαγνωσθεί. Η 

ακριβής διάγνωση της περιοδοντικής νόσου απαιτεί συνδυασμό ενδελεχούς κλινικής 

και ακτινολογικής εξέτασης (Pihlstrom et al, 2005, Clerehugh et al, 2000), η οποία 

ήταν πέρα από τους στόχους αυτής της μελέτης. Επιπλέον, καθώς η μελέτη μας 

συμπεριλάμβανε άτομα προεφηβικής, εφηβικής, και μετεφηβικής ηλικίας, 

μεγαλύτερες ομάδες θα ήταν απαραίτητες ώστε να επιβεβαιώσουμε το εύρημά μας 

της αύξησης της επίπτωσης της ουλίτιδας με την ηλικία και τη διάρκεια του T1D και 

να καθορίσουμε ομάδες υψηλού κινδύνου με κοινή ευπάθεια στην ουλίτιδα και τον 

ρινικό αποικισμό από S. aureus.  

Όσον αφορά στη σχέση μεταξύ VDR πολυμορφισμών και περιοδοντικής νόσου, 

προηγούμενες μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι πολυμορφισμοί και τα αλλήλια του 

VDR σχετίζονται με την επίπτωση της βαριάς χρόνιας περιοδοντίτιδας. Το κάπνισμα 

έχει δειχθεί ότι είναι ισχυρός προγνωστικός παράγοντας της προοδευτικής 

περιοδοντίτιδας. Εφόσον η κύρια αιτία της χρόνιας περιοδοντίτιδας είναι η φλεγμονή 

μετά από βακτηριακή λοίμωξη η οποία ενισχύει την επαναπορρόφηση του φατνιακού 

οστού, το γονίδιο του VDR φαίνεται ότι αποτελεί πιθανό υποψήφιο γονίδιο ευπάθειας 

στην περιοδοντίτιδα. Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί η σχέση των πολυμορφισμών 

του VDR γονιδίου με άλλες λοιμώδεις νόσους. Μία πιθανή εξήγηση για τα 

αντικρουόμενα αποτελέσματα ανάμεσα στη μελέτη αυτήν και σε άλλες θα μπορούσε 

να αναζητηθεί στις εθνολογικές διαφορές μεταξύ των πληθυσμών. Η επίπτωση 

πολλών γονοτύπων είναι τελείως διαφορετική μεταξύ πληθυσμών όπως είναι οι 

Ιάπωνες, οι φυλετικά όμοιοί τους Κινέζοι, και οι Καυκάσιοι. Άλλη πιθανή εξήγηση 

θα μπορούσε να είναι το ότι το ποσό της προσλαμβανόμενης βιταμίνης D και/ή των 

συγκεντρώσεων της στον ορό μπορεί να διαφέρει μεταξύ των πληθυσμιακών ομάδων 

των μελετών. Συγκεκριμένα, η σχέση μεταξύ του TaqI πολυμορφισμού και της 
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επίπτωσης μίας λοιμώδους νόσου μπορεί να είναι είτε ασαφής σε υψηλές 

συγκεντρώσεις βιταμίνης D στον ορό, είτε να αποκαλυφθεί ανεξάρτητα από άλλους 

παράγοντες. Η ανάλυση των VDR απλοτυπικών αλληλίων μπορεί να είναι χρήσιμη 

στην πρόβλεψη του κινδύνου ανάπτυξης περιοδοντικής νόσου. Δεν μπορεί εύκολα να 

αποκλειστεί η πιθανότητα ότι οι ασυμφωνίες αυτές μεταξύ των διάφορων μελετών 

οφείλονται σε διαφορές σε έναν διατροφικό παράγοντα, όπως είναι το ποσό της 

προσλαμβανόμενης βιταμίνης D ή του προσλαμβανόμενου Ca. Έχει αναφερθεί 

ανάστροφη συσχέτιση μεταξύ της συγκέντρωσης ορού της 1,25-διυδροξυβιταμίνης D 

και περιοδοντικής νόσου. Επειδή οι ομάδες ελέγχου σε άλλες μελέτες ήταν νέοι 

ενήλικες, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα ότι αυτοί οι ενήλικες θα 

έχουν περιοδοντίτιδα όταν μεγαλώσουν, θα μπορούσε στο εξής να χρησιμοποιείται ο 

κανόνας ότι τα νεαρότερα άτομα της ομάδας ελέγχου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερα 

από αυτούς οι οποίοι γίνονται αποδεκτοί να συμμετέχουν στην ομάδα μελέτης. Στην 

παρούσα μελέτη δεν εξετάστηκε η παρουσία περιοδοντικής νόσου στον πληθυσμό 

ελέγχου. Το μέγεθος του πληθυσμού της μελέτης μας ήταν σχετικά μικρό, και τα 

ευρήματά μας χρειάζονται επιβεβαίωση σε μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού. Ωστόσο, 

η συμμετοχή ατόμων εκτός Κρήτης θα οδηγούσε σε απώλεια του γενετικού 

πλεονεκτήματος αυτής της μελέτης, δηλαδή της ομοιογενούς ομάδας ασθενών και 

ομάδας ελέγχου. Εικάζεται η επίδραση πολυάριθμων παραγόντων κινδύνου για την 

ανάπτυξη περιοδοντικής νόσου, ανάμεσα στους οποίους συμπεριλαμβάνεται το 

κάπνισμα. Στη διερεύνηση των γονιδίων ευπάθειας για περιοδοντίτιδα, έχει υποτεθεί 

ότι η επίδραση του καπνίσματος συγκαλύπτει την επίδραση του γονιδιακού 

πολυμορφισμού. Η έρευνα για γονίδια ευπάθειας σε περιοδοντική νόσο υπολείπεται 

σε ανάπτυξη αυτής άλλων πολυπαραγοντικών νόσων, όπως είναι ο διαβήτης και η 

υπέρταση. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες οι οποίες θα συμπεριλαμβάνουν τη 
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βακτηριακή λοίμωξη όπως και τον οστικό μεταβολισμό, και θα προσδιορίσουν εάν οι 

συνδυασμένοι πολυμορφισμοί του VDR επηρεάζουν τον κίνδυνο ανάπτυξης 

περιοδοντίτιδας κάτω από διάφορες συνθήκες. Επίσης, περαιτέρω μελέτες σε ειδικές 

ομάδες ως προς το φύλο, την εθνικότητα, ή την ηλικία.  Όταν βρεθούν τα γονίδια 

ευπάθειας της περιοδοντίτιδας, η επίδραση των συνδυασμών αυτών των γονιδίων 

στην εμφάνιση της περιοδοντίτιδας θα διερευνηθεί στο επόμενο βήμα. Το 

αυξανόμενο ενδιαφέρον για την εύρεση γονιδιακών τόπων για την περιοδοντίτιδα 

είναι απαραίτητο, γιατί στο μέλλον διαγνωστικές προσεγγίσεις του κινδύνου 

εμφάνισης περιοδοντικής νόσου μπορεί να είναι χρήσιμες στην αναγνώριση ατόμων 

που είναι ευπαθή στην ανάπτυξη περιοδοντίτιδας. Θεραπευτικά για την 

περιοδοντίτιδα στο μέλλον, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί συνδυασμός χορήγησης 

βιταμίνης D με άλλα φάρμακα, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ανεπιθύμητες ενέργειες. 

Η ανάπτυξη επιλεκτικών για τον ιστό ή τη λειτουργία VDR μετατροπέων με χαμηλή 

ασβεστιαιμική δραστηριότητα αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης. Είναι 

βέβαιο ότι απαιτούνται περαιτέρω φαρμακολογικές και κλινικές μελέτες.       

Συμπερασματικά, τα ευρήματά μας συνεισφέρουν στην καλύτερη κατανόηση της 

περιοδοντικής νόσου σε νεαρά άτομα με T1D. Η κοινή ευπάθεια στην ουλίτιδα και 

στον ρινοφαρυγγικό αποικισμό από S. aureus είναι ένα νέο εύρημα, το οποίο μπορεί 

περαιτέρω να αποσαφηνίσει την παθοφυσιολογία της ουλίτιδας και των λοιμώξεων 

από S. aureus γενικώς, και την ευπάθεια στις λοιμώξεις στον T1D. Η μελέτη μας 

προσφέρει καλύτερη κατανόηση της περιοδοντικής νόσου σε νεαρά άτομα με T1D, 

ενώ νέο εύρημα αποτελεί η κοινή ευπάθεια στην ουλίτιδα και στον ρινοφαρυγγικό 

αποικισμό από S. aureus. Τα ευρήματά μας υποδεικνύουν μία περίπλοκη αιτιολογία 

της ουλίτιδας σε άτομα με T1D. Ο βέλτιστος μεταβολικός έλεγχος και η στοματική 
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υγιεινή είναι σημαντικοί στον έλεγχο της ουλίτιδας σε αυτήν την ευπαθή ομάδα των 

νέων ασθενών. 

 

Δ) Ευπάθεια σε κλινικές λοιμώξεις 

Στη μελέτη μας δεν τεκμηριώθηκε σημαντική διαφορά στον αριθμό και τη βαρύτητα 

των κλινικών λοιμώξεων μεταξύ αποικισμένων και μη-αποικισμένων από χρυσίζοντα 

σταφυλόκοκκο ασθενών με T1D. Οι διαφορές στη συχνότητα εμφάνισης λοιμώξεων 

αναπνευστικού, ουροποιητικού, δέρματος και μαλακών μορίων, δυσπεπτικών 

ενοχλημάτων, και διάφορων άλλων λοιμώξεων, οι οποίες εμφανίσθηκαν τον 

τελευταίο χρόνο από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στους ασθενείς, δεν ήταν 

στατιστικά σημαντικές μεταξύ των ασθενών με T1D οι οποίοι βρέθηκαν χωρίς ρινικό 

αποικισμό από S. aureus, και αυτών οι οποίοι βρέθηκαν αποικισμένοι από 

σταφυλόκοκκο. Διεθνώς, δεν έχουν γίνει αντίστοιχες μελέτες σε ασθενείς με T1D. Σε 

πρόσφατη μελέτη σε υγιή πληθυσμό, η έλλειψη συσχέτισης μεταξύ ρινικού 

αποικισμού από S. aureus και σοβαρών δερματικών λοιμώξεων υπογραμμίζει την 

ανάγκη διερεύνησης εναλλακτικών θέσεων, περιβαλλοντικών ή σωματικών, οι οποίες 

μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας στη μετάδοση, όπως και τη σημασία της 

διενέργειας πληθυσμιακών μελετών, ανεξάρτητων από περιβάλλοντα υγείας, 

προκειμένου να υπάρξει καλύτερη κατανόηση της δυναμικής της μετάδοσης του S. 

aureus στην κοινότητα, και ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών πρόληψης 

(Miller et al, 2009).  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τόσο τα πειραματικά όσο και τα κλινικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι ο σακχαρώδης 

διαβήτης προδιαθέτει σε ευπάθεια στον αποικισμό και τη λοίμωξη από χρυσίζοντα 

σταφυλόκοκκο. Μολονότι οι ακριβείς μηχανισμοί παραμένουν ως αδιευκρίνιστοι, και 

πολλαπλοί παράγοντες έχουν δειχθεί ότι συμβάλλουν σε αυτήν την ευπάθεια, ο κακός 

μεταβολικός έλεγχος φαίνεται να είναι ένας υποκείμενος παράγοντας ο οποίος 

συμβάλλει σε αυτήν την ευπάθεια, και οι ασθενείς με καλά ελεγχόμενο διαβήτη δεν 

φαίνονται να διατρέχουν σημαντικό κλινικό κίνδυνο. Περισσότερο ενδελεχής 

διερεύνηση αυτών των μηχανισμών είναι βέβαιο ότι απαιτείται. 

Τα ευρήματά μας βασίζονται σε έναν σχετικά μικρό πληθυσμό και χρειάζεται να 

επιβεβαιωθούν σε μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού. Όμως, εφόσον συμπεριλάβαμε 

την πλειοψηφία των ατόμων με διαβήτη τύπου 1 στο νησί της Κρήτης, η μελέτη μας 

παρέχει τα οφέλη μίας καλά καθορισμένης περιοχής και ενός πληθυσμού με ένα από 

τα χαμηλότερα ποσοστά επίπτωσης διαβήτη τύπου 1 στην Ευρώπη (Mamoulakis et 

al, 2003). 

Η μελέτη μας έδειξε ότι και οι τέσσερις SNPs του γονιδίου του VDR που 

μελετήθηκαν σχετίζονται με τον T1D σε έναν Μεσογειακό πληθυσμό με χαμηλή 

συχνότητα εμφάνισης T1D. Απαιτείται περαιτέρω εργασία ώστε να εξερευνηθούν οι 

γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες οι οποίοι δυνητικά ενισχύουν ή 

αναστέλλουν αυτόν το ρόλο των VDR πολυμορφισμών στον T1D, όπως είναι η 

συνεισφορά σχετιζόμενων γενετικών τόπων ή έκθεσης στην υπεριώδη ακτινοβολία, 

και άλλοι περιβαλλοντικοί ρυθμιστές της υπόστασης της βιταμίνης D. Η έλλειψη 

κατανόησης των κυτταρικών και μοριακών διαδικασιών οι οποίες επηρεάζονται από 

τους πολυμορφισμούς, καθιστά τις μελέτες παρατήρησης πολύ δύσκολο να 

ερμηνευθούν. Η μεγαλύτερη πρόκληση για τις επερχόμενες μελέτες θα είναι να 
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ενσωματώσουν σε ενιαίο σύνολο την περίπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ 

περιβάλλοντος, βιταμίνης D, VDR, και ανοσοποιητικού συστήματος. 

Η μελέτη μας ήταν περιγραφικής φύσης, και η μελλοντική έρευνα θα έπρεπε να 

συμπεριλαμβάνει λειτουργικές δοκιμασίες ανοσολογικών κυττάρων, και να 

επικεντρωθεί σε υποκείμενους μηχανισμούς και σε γενετικούς και περιβαλλοντικούς 

παράγοντες οι οποίοι δυνητικά επιδρούν στη σχέση των VDR πολυμορφισμών και 

της φορίας και νόσου από S. aureus. Επιπρόσθετα, η μελλοντική έρευνα θα μπορούσε 

να χρησιμοποιήσει μονοκύτταρα του περιφερικού αίματος αντί για ολικό αίμα. 

Τα ευρήματά μας προτείνουν ότι η γενετική ποικιλότητα στο γονίδιο του υποδοχέα 

της βιταμίνης D επηρεάζει το ρινικό αποικισμό από τον χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο 

σε άτομα με διαβήτη τύπου 1, και περαιτέρω συμβάλλει στην κατανόηση του 

ανοσορρυθμιστικού ρόλου της βιταμίνης D στην απόκριση του ξενιστή και την 

ευπάθεια στη λοίμωξη. 

Συμπερασματικά, τέλος, τα ευρήματά μας συνεισφέρουν στην καλύτερη κατανόηση 

της περιοδοντικής νόσου σε νεαρά άτομα με T1D. Η κοινή ευπάθεια στην ουλίτιδα 

και στον ρινοφαρυγγικό αποικισμό από S. aureus είναι ένα νέο εύρημα, το οποίο 

μπορεί περαιτέρω να αποσαφηνίσει την παθοφυσιολογία της ουλίτιδας και των 

λοιμώξεων από S. aureus γενικώς, και την ευπάθεια στις λοιμώξεις στον T1D. Η 

μελέτη μας προσφέρει καλύτερη κατανόηση της περιοδοντικής νόσου σε νεαρά 

άτομα με T1D. Τα ευρήματά μας υποδεικνύουν μία περίπλοκη αιτιολογία της 

ουλίτιδας σε άτομα με T1D. Ο βέλτιστος μεταβολικός έλεγχος και η στοματική 

υγιεινή είναι σημαντικοί στον έλεγχο της ουλίτιδας σε αυτήν την ευπαθή ομάδα των 

νέων ασθενών.  Μελέτη σε κατοίκους της Ιαπωνίας παρέχει την πρώτη απόδειξη μίας 

σχέσης μεταξύ πολυμορφισμών στο γονίδιο του VDR και χρόνιας περιοδοντίτιδας. 

Στη μελέτη μας, δεν παρατηρήθηκε καμία στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της 
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παρουσίας ουλίτιδας, και κάποιου από τους τέσσερεις VDR πολυμορφισμούς οι 

οποίοι μελετήθηκαν. Μία πιθανή εξήγηση για τα αντικρουόμενα αποτελέσματα 

ανάμεσα στη μελέτη αυτήν και σε άλλες θα μπορούσε να αναζητηθεί στις 

εθνολογικές διαφορές μεταξύ των πληθυσμών. Άλλη πιθανή εξήγηση θα μπορούσε 

να είναι το ότι το ποσό της προσλαμβανόμενης βιταμίνης D και/ή των 

συγκεντρώσεων της στον ορό μπορεί να διαφέρει μεταξύ των πληθυσμιακών ομάδων 

των μελετών. Τέλος, δεν μπορεί εύκολα να αποκλειστεί η πιθανότητα ότι οι 

ασυμφωνίες αυτές μεταξύ των διάφορων μελετών οφείλονται σε διαφορές σε έναν 

διατροφικό παράγοντα, όπως είναι το ποσό της προσλαμβανόμενης βιταμίνης D ή του 

προσλαμβανόμενου Ca. 

Συγκρίναμε τέλος την επίπτωση διάφορων λοιμώξεων (λοιμώξεις αναπνευστικού, 

ουροποιητικού, δέρματος και μαλακών μορίων, δυσπεπτικά ενοχλήματα, και άλλες 

λοιμώξεις) στους ασθενείς οι οποίοι βρέθηκαν αποικισμένοι από χρυσίζοντα 

σταφυλόκοκκο, με την αντίστοιχη των ασθενών στους οποίους δεν τεκμηριώθηκε 

ρινικός αποικισμός από S. aureus. Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά για 

καμία από αυτές τις κατηγορίες λοιμώξεων.  
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