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Κέντρο Υγείας Άντισσας Λέσβου

Περίληψη
Εισαγωγή-Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι: 1) να ανιχνευθούν
οι πιθανοί παράγοντες κινδύνου για μακροαγγειακές και μικροαγγειακές επιπλοκές σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2),
2) να μελετηθεί το επίπεδο της γλυκαιμικής ρύθμισης και της νεφρικής λειτουργίας τους, 3) να καταγραφεί η συχνότητα των υπογλυκαιμιών και να συσχετισθεί με τη λήψη ινσουλίνης ή σουλφονυλουριών.
Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 131 διαβητικοί ασθενείς (72 γυναίκες, 59 άνδρες με μέσο όρο ηλικίας 70 έτη) στα ιατρεία του Κέντρου Υγείας κατά τη διάρκεια ενός έτους. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με δειγματοληψία από τους ασθενείς που προσέρχονταν
για συνταγογράφηση με προσωπική συνέντευξη και συμπλήρωση
ανώνυμου ερωτηματολογίου. Η στατιστική ανάλυση δεδομένων έγινε
με το πρόγραμμα SPSS 23.0.
Αποτελέσματα: Από την περιγραφική ανάλυση προκύπτει ότι το
80,2% των ασθενών έχει δυσλιπιδαιμία, 78,6% υπέρταση, 10,7% είναι
νυν και 27,5% πρώην καπνιστές,18,3% ασκείται και το 54,2% έχει κληρονομικό ιστορικό διαβήτη. Βάσει των απαντήσεων των ασθενών το
29% εμφανίζει μακροαγγειακές επιπλοκές (ΣΝ 20,6%, OΕΜ 10%, ΑΕΕ
4,6%, ΠΑΝ9, 2%) και το 22,9% μικροαγγειακές επιπλοκές (Νευροπάθεια 10,7%, Νεφροπάθεια 9,2%, Αμφιβληστροειδοπάθεια 3,8%). Το
50% του δείγματος είναι παχύσαρκοι με ΒΜΙ>30 kg/m2, ενώ μόλις το
14,7% έχει ΒΜΙ≤25 kg/m2. Το 75% των ασθενών έχει HbA1c<7% και
το 50% <6,46%. Με τον συντελεστή συσχέτισης Pearson βρέθηκε
ελαφρά θετική συσχέτιση μεταξύ BMI – τιμής HbA1c (r=0,223,
p=0,007) και με το συντελεστή συσχέτισης Spearman μεταξύ διάρκειας νόσου – τιμής ΗbA1c (ρ=0,334, p=0,001). Επίσης υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ καπνίσματος και μακροαγγειακών
επιπλοκών (Χ² test p=0,029 ΣΛ 2,33). Το 18,5% των ασθενών είχε
MDRDGFR<60 mL/min/1,73 m2 ενώ μόλις το 9,2% γνωρίζει ότι έχει
νεφροπάθεια. Το 19,1% των ασθενών λαμβάνει ινσουλίνη. Τέλος, αν
και από τους 23 ασθενείς που ανέφεραν υπογλυκαιμίες, οι 12 λαμβάνουν ινσουλίνη και οι 8 σουλφονυλουρίες, η συχνότητα δεν διέφερε
σημαντικά.
Συμπεράσματα: Oι μισοί ασθενείς με ΣΔτ2 της παρούσας μελέτης είναι παχύσαρκοι και η πλειοψηφία εξ αυτών έχει δυσλιπιδαιμία
και υπέρταση. Βρέθηκε ακόμη ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση της τιμής HbA1c με το ΒΜΙ και τη διάρκεια νόσου, καθώς επίσης
και μεταξύ καπνίσματος και μακροαγγειακών επιπλοκών. Παρ’ όλο
που οι 3 στους 4 ασθενείς έχουν ικανοποιητική γλυκαιμική ρύθμιση,
οι μισοί ασθενείς από όσους έχουν νεφροπάθεια το αγνοούν.
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Eισαγωγή
O Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι μια από τις πιο
συχνές μεταβολικές νόσους με σημαντική επίπτωση
στην ποιότητα και στο προσδόκιμο ζωής1. O αριθμός
των ατόμων με διαβήτη έχει διπλασιαστεί τα τελευταία 30 χρόνια τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις
αναπτυσσόμενες χώρες2. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
να θεωρείται ως πανδημία, η οποία απειλεί τη δημόσια υγεία και την παγκόσμια οικονομία3. Στην Ελλάδα υπολογίζεται σύμφωνα με τον IDF Diabetes Atlas 2017 ότι 578.300 χιλιάδες έχουν διαβήτη ενώ
50.000-250.000 χιλιάδες είναι αδιάγνωστοι4.
O ΣΔ σχετίζεται με διάφορους παράγοντες κινδύνου οι οποίοι διακρίνονται αφενός σε τροποποιήσιμους όπως η υπέρταση, η παχυσαρκία, η δυσλιπιδαιμία, το κάπνισμα και η έλλειψη άσκησης και αφετέρου σε μη τροποποιήσιμους όπως η ηλικία, η φυλή
και το οικογενειακό ιστορικό3. Αρκετά σημαντικές
μπορούν να θεωρηθούν οι μικροαγγειακές επιπλοκές της νόσου όπως η αμφιβληστροειδοπάθεια, η νεφροπάθεια και η νευροπάθεια καθώς επίσης και οι
μακροαγγειακές επιπλοκές όπως η στεφανιαία νόσος (ΣΝ), το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (OΕΜ),
το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) και η περιφερική αρτηριακή νόσος (ΠΑΝ) καθώς έχουν
άμεση αρνητική επίδραση στους ασθενείς5. Σκοπός
της μελέτης είναι: 1) να ανιχνευθούν οι πιθανοί παράγοντες κινδύνου για μακροαγγειακές και μικροαγγειακές επιπλοκές σε ασθενείς με Σακχαρώδη
Διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2), 2) να μελετηθεί το επίπεδο
της γλυκαιμικής ρύθμισης και της νεφρικής λειτουργίας τους, 3) να καταγραφεί η συχνότητα των υπογλυκαιμιών και να συσχετισθεί με τη λήψη ινσουλίνης ή σουλφονυλουριών.

Ασθενείς και μέθοδοι
Στη μελέτη συμμετείχαν 131 διαβητικοί ασθενείς
με μέσο όρο ηλικίας 70,45±11,5 έτη από τους οποίους 72 ήταν γυναίκες και 59 άνδρες. Η συλλογή
των δεδομένων έγινε με δειγματοληψία από τους
ασθενείς που προσέρχονταν για συνταγογράφηση
στο Κέντρο Υγείας και στα Περιφερειακά Ιατρεία
κατά τη διάρκεια ενός έτους (Σεπτέμβριος 2017 –
Σεπτέμβριος 2018). Από τους διαβητικούς ασθενείς
συμπεριλήφθησαν στη μελέτη μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι (>6 μήνες) της δυτικής Λέσβου, όσοι λάμβαναν αντιδιαβητική φαρμακευτική αγωγή και όσοι
είχαν εργαστηριακό έλεγχο το τελευταίο έτος. Συ-

γκεκριμένα, η αξιολόγηση της γλυκαιμικής ρύθμισης έγινε με βάση την τιμή της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) ενώ αυτή της νεφρικής λειτουργίας με τη χρήση της εξίσωσης MDRDGFR6,7.
Μετά από ενημέρωση και συναίνεση των ασθενών
για συμμετοχή στη μελέτη έγινε συμπλήρωση ανώνυμων ερωτηματολογίων μέσω προσωπικής συνέντευξης. Oι ποιοτικές μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στα ερωτηματολόγια ήταν οι μικρο- και μακρο-αγγειακές επιπλοκές, η ΣΝ, το OΕΜ πριν και
μετά τη διάγνωση του ΣΔ, το ΑΕΕ, η ΠΑΝ, η αμφιβληστροειδοπάθεια, η νεφροπάθεια, η νευροπάθεια, η λήψη ινσουλίνης, η λήψη σουλφονυλουριών,
το κάπνισμα, η άσκηση, η υπέρμετρη κατανάλωση
αλκοόλ και το οικογενειακό ιστορικό. Oι ποσοτικές μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η ηλικία, το BMI, η διάρκεια νόσου, το MDRDGFR και
η HbA1c. Ως θετική απάντηση για την άσκηση θεωρήθηκε το γρήγορο περπάτημα τουλάχιστον 30
λεπτών 5 φορές εβδομαδιαίως και ως υπέρμετρη
κατανάλωση αλκοόλ για τους άνδρες πάνω από
δύο ποτά καθημερινά και για τις γυναίκες πάνω
από ένα8. Η στατιστική ανάλυση των κωδικοποιημένων δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα SPSS
23.0 με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας μικρότερο του 0,05 (p<0,05). Για την παρουσίαση των
αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν ραβδογράμματα, ιστογράμματα, στικτογράμματα και πίνακες.
Για την περιγραφή των ποσοτικών μεταβλητών
υπολογίστηκαν η μέση τιμή, η διάμεσος, η μέγιστη
και ελάχιστη τιμή, οι τυπικές αποκλίσεις και τα
εκατοστημόρια, ενώ για τις ποιοτικές χρησιμοποιήθηκαν ποσοστά. Για τη μελέτη της σχέσης μεταξύ
δυο ποιοτικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε το χ²
test του Pearson ενώ για τη μελέτη μεταξύ δυο ποσοτικών μεταβλητών ο συντελεστής r του Pearson
εκτός της περίπτωσης που δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις οπότε και χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης rho του Spearman. Επιπροσθέτως,
για τη σύγκριση των μέσων όρων μεταξύ δύο ομάδων χρησιμοποιήθηκε το t-test εφόσον οι μεταβλητές ακολουθούσαν κανονική κατανομή ενώ σε αντίθετη περίπτωση η δοκιμασία Wilcoxon. Tέλος, για
την περιγραφή της μεταβλητότητας της εξίσωσης
MDRDGFR με βάση την ηλικία, τη διάρκεια νόσου
και την υπέρταση χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης ANOVA.
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Η περιγραφική ανάλυση των ποσοτικών μεταβλητών παρουσιάζεται λεπτομερώς στον πίνακα 1. Με
βάση τα ιστογράμματα των ποσοτικών μεταβλητών
το BMI, η HbA1c, η ηλικία και το MDRDGFR
ακολουθούν κατά προσέγγιση κανονική κατανομή
ενώ η διάρκεια νόσου όχι.
Χρησιμοποιώντας το t-test παρατηρήθηκε ότι
ο μέσος όρος ηλικίας είχε στατιστικά σημαντική
διαφορά μεταξύ όσων έχουν μακροαγγειακές επιπλοκές και όσων δεν έχουν [p=0,007, ΔΕ (-10,172,
-1,607)]. Επίσης, το ίδιο παρατηρήθηκε όσον αφορά τις μικροαγγειακές επιπλοκές [p=0,001, ΔΕ
(-12,238, -3109)]. Βρέθηκε ακόμη ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά της διαμέσου τιμής της
διάρκειας νόσου σε αυτούς που έχουν μικροαγγειακές επιπλοκές και σε αυτούς που δεν έχουν με τη
δοκιμασία Mann-Whitney (p<0,001).
Αξιοσημείωτο είναι ότι το 50% των διαβητικών
ασθενών της μελέτης είναι παχύσαρκοι με ΒΜΙ>30
kg/m2 και μόλις το 14,7% έχει ΒΜΙ≤25 kg/m2 (Διάγραμμα 1). Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική δια-

φορά ανάμεσα στα δύο φύλα για το ΒΜΙ.
Αναφορικά με τον γλυκαιμικό έλεγχο ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι το 75% των ασθενών
έχει τιμή HbA1c<7,00% και το 50% <6,46%. Με
τον συντελεστή συσχέτισης Pearson βρέθηκε ελαφρά θετική συσχέτιση μεταξύ BMI – τιμής HbA1c
(r=0,223, p=0,007) (Διάγραμμα 2) και με τον συντελεστή συσχέτισης Spearman μεταξύ διάρκειας
νόσου – τιμής ΗbA1c (ρ=0,334, p=0,001). Σχετικά
με την αξιολόγηση της νεφρικής λειτουργίας βρέ25
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Διάγραμμα 2. Στικτόγραμμα ΒΜΙ – HbA1c.
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Διάγραμμα 1. Ιστόγραμμα ΒΜΙ.

θηκε ότι το 18,5% των ασθενών είχε MDRDGFR
<60 mL/min/1,73m2 με μόλις το 9,2% να γνωρίζει
ότι έχει νεφροπάθεια. Το μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης MDRDGFR = 169,373-0,925 ×ηλικία
- 0,578 ×διάρκεια νόσου -12,348 ×υπέρταση εξηγεί
22,8 της μεταβλητότητάς του. Τα σφάλματα φαίνεται να ακολουθούν την κανονική κατανομή (Διάγραμμα 3), ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα
με την ομοσκεδαστικότητα (Διάγραμμα 4).
Βάσει των απαντήσεων των ασθενών το 29%
εμφανίζει μακροαγγειακές επιπλοκές και το 22,9%
μικροαγγειακές επιπλοκές. Στα διαγράμματα 5 και

Πίνακας 1. Περιγραφική ανάλυση ποσοτικών μεταβλητών.

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
ΔΙΑΜΕΣOΣ
ΤΥΠΙΚΗ ΑΠOΚΛΙΣΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΕΚΑΤOΣΤΗΜOΡΙO 25
ΕΚΑΤOΣΤΗΜOΡΙO 75

36

ΗΛΙΚΙΑ
(έτη)

ΒΜΙ
(kg/m2)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(έτη)

HbA1c
(%)

MDRDGFR
(mL/min/1,73m2)

70,45
71
11,516
30
93
64
79

30,54
30
5,405
18
49
27
34

9,6847
6
9,29851
0,15
50
3
15

6,6339
6,4600
1,03305
4,8
10,4
6
7

88,8702
86
32,25413
12
184
64
106

Ελληνικά Διαβητολογικά Χρονικά 32, 1
140

20
Mean= -2,52E-16
Std. Dev.= 0,988
N= 131

ΟΧΙ
ΝΑΙ

120
100

15

80

Frequency

60
40
10

20
0
ΑΜΦ/ΠΑΘΕΙΑ

ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ

ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ

Διάγραμμα 6. Μικροαγγειακές επιπλοκές.

5

120
0

-3

-2

-1

0

1

2

ΟΧΙ
ΝΑΙ

100

3

Regression Standardized Residual
80

Διάγραμμα 3. Κατανομή σφαλμάτων.
60
40

Regression Standardized Residual

3

30
2
0
Υπερλιπιδαιμία

1

Υπέρταση
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Διάγραμμα 5. Μακροαγγειακές επιπλοκές.

6 παρουσιάζεται αναλυτικότερα ο αριθμός των
ασθενών ανά επιπλοκή. Ακόμα από την περιγραφική ανάλυση των ποιοτικών μεταβλητών προκύπτει
ότι το 80,2% των ασθενών έχει δυσλιπιδαιμία και
το 78,6% υπέρταση (Διάγραμμα 7).Όσον αφορά το
κάπνισμα το 10,7% είναι νυν και το 27,5% πρώην
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Διάγραμμα 8. Συνήθεια καπνίσματος και κατανομή ανά
φύλο.
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Από τις άλλες παραμέτρους που μελετήθηκαν
προκύπτει ότι το 54,2% έχει κληρονομικό ιστορικό
σακχαρώδους διαβήτη, το 18,3% ασκείται και το
13% καταναλώνει υπέρμετρα αλκοόλ. Αναφορικά
με τη φαρμακευτική αγωγή το 19,1% λαμβάνει ινσουλίνη και το 23,7% σουλφονυλουρίες. Τέλος, αν
και από τους 23 ασθενείς που ανέφεραν υπογλυκαιμίες, οι 12 λαμβάνουν ινσουλίνη και οι 8 σουλφονυλουρίες, η συχνότητα δεν διέφερε σημαντικά.

Συζήτηση
Από την παρούσα μελέτη προκύπτει ότι με την πάροδο της ηλικίας αυξάνονται τόσο οι μικροαγγειακές όσο και οι μακροαγγειακές επιπλοκές της νόσου. Πέρα από την ηλικία που είναι μη τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου υπάρχουν παράγοντες
που μπορούν να τροποποιηθούν με σκοπό τόσο την
πρόληψη της εμφάνισης διαβήτη όσο και την καθυστέρηση του χρόνου εμφάνισης των επιπλοκών που
τον συνοδεύουν. Τέτοιοι παράγοντες είναι η σωματική άσκηση, το σωματικό βάρος και το κάπνισμα9-12.
Στη μελέτη μας βρέθηκε ότι υπάρχει σημαντική
σχέση της τιμής της HbA1c με το ΒΜΙ και τη διάρκεια νόσου, καθώς επίσης και μεταξύ καπνίσματος
και μακροαγγειακών επιπλοκών. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, παρ’ όλο που το δείγμα μας
αναφέρεται κυρίως σε αγροτικό πληθυσμό, οι μισοί
διαβητικοί ασθενείς είναι παχύσαρκοι και η πλειοψηφία εξ αυτών έχει δυσλιπιδαιμία και υπέρταση.
Παρ’ όλα αυτά, 3 στους 4 ασθενείς έχουν ικανοποιητική γλυκαιμική ρύθμιση με βάση την τιμή της τελευταίας HbA1c. Επιπλέον, αξιολογώντας τη νεφρική λειτουργία τους με την εξίσωση MDRDGFR το
18,5% των ασθενών έχει τιμή <60 mL/min/1,73m2,
ενώ με βάση τις απαντήσεις των ασθενών οι μισοί
ανέφεραν ως επιπλοκή τη νεφροπάθεια.
Όσον αφορά το τρίτο σκέλος της έρευνας,
παρ' όλο που στη διεθνή βιβλιογραφία καταγράφεται η σχέση μεταξύ υπογλυκαιμιών τόσο με τη λήψη
σουλφονυλουριών όσο και ινσουλίνης, δεν βρέθηκε
στατιστικά σημαντική σχέση στο δείγμα μας13-15.
Πιθανοί λόγοι είναι το χαμηλό ποσοστό των ασθενών που λαμβάνουν ινσουλίνη και σουλφονυλουρίες, καθώς και το γεγονός ότι δεν βρίσκονται στα
αρχικά στάδια της θεραπείας. Είναι απαραίτητη η
διεξαγωγή μελετών με μεγαλύτερο δείγμα για την
εξαγωγή στατιστικά σημαντικών συμπερασμάτων.
Περιορισμοί-Μειονεκτήματα: Ένα από τα
μειονεκτήματα της μελέτης είναι ότι τα ποσοστά
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για τις επιπλοκές είναι βασισμένα στις απαντήσεις
των ασθενών και όχι σε αντικειμενικά κριτήρια μέτρησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει διαφορά από τα αναφερόμενα ποσοστά στη βιβλιογραφία ειδικά ως προς τις μικροαγγειακές επιπλοκές, οι οποίες λανθάνουν ευκολότερα των μακροαγγειακών της προσοχής των ασθενών και των ιατρών. Αυτό φάνηκε στην περίπτωση της νεφροπάθειας καθώς έγινε αξιολόγηση της νεφρικής λειτουργίας και με την εξίσωση MDRDGFR.
Συμπερασματικά, υπάρχει ανάγκη για καλύτερη ευαισθητοποίηση και παρότρυνση των ασθενών
για αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου μέσω
υγιεινοδιαιτητικής παρέμβασης. Στόχος της ιατρικής κοινότητας πρέπει να είναι η επαγρύπνηση των
ασθενών για τις πιθανές επιπλοκές και η αντιμετώπισή τους.
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