Περιεχόμενα
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚOΙΝΩΣΕΩΝ 34ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙOΥ ΕΤΗΣΙOΥ ΣΥΝΕΔΡΙOΥ
ΤΗΣ ΔΙΑΒΗΤOΛOΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒOΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Η σημαντική επίδραση της παχυσαρκίας στην ανάπτυξη σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 σε γυναίκες
με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών: Μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση
των μελετών παρατήρησης
Π. ΑνΑγνωστHσ, Ρ. ΠΑΠΑΡOδησ, Ι. ΜΠOσδOυ, Χ. ΜΠOθOY, δ. γOυλHσ,
D. Macut, σ. λΙΒΑδΑσ

87

Συσχέτιση των πολυμορφισμών των γονιδίων clOck με την παρουσία σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2
σε ηλικιωμένο ελληνικό πληθυσμό
Ξ. τσεκΜεκΙδOυ, θ. κOυφΑκησ, φ. τσετσOσ, Μ. γεωΡγΙτση, Μ. θεOδωΡΙδησ,
ν. ΠΑΠΑνΑσ, Π. ΠΑσΧOυ, κ. κωτσΑ

88

Η επανεκτίμηση του επιπολασμού του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 σε γενικό πληθυσμό
της Βόρειας Ελλάδας
σ. ΒεντOυΡη, ν. ΠΑΠΑνΑσ, σ. τΙγκΑσ, Χ. νΑλΜΠΑντησ, ευ. ΜΑλτεζOσ,
Α. τσΑτσOυλησ

89

Συσχέτιση των πολυμορφισμών του γονιδίου του υποδοχέα της βιταμίνης d με την παρουσία σακχαρώδη
διαβήτη τύπου 2 σε ηλικιωμένο ελληνικό πληθυσμό
Ξ. τσεκΜεκΙδOυ, φ. τσετσOσ, Μ. γΡΑΜΜΑτΙκη, Μ. γεωΡγΙτση, Μ. θεOδωΡΙδησ,
δ. ΠΑΠΑζOγλOυ, Π. ΠΑσΧOυ, κ. κωτσΑ
90
Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση των κυκλοφορούντων επιπέδων micro-rna στον ορό και
το πλάσμα παιδιών και εφήβων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1
κ. ΜΑΡγΑΡΙτησ, γ. ΜΑΡγΙOυλΑ-σΙΑΡκOυ, Α. γΑλλη-τσΙνOΠOυλOυ
91
Η δράση του καρδιακού αυτόνομου νευρικού συστήματος διαβητικών ασθενών υπό αιμοκάθαρση και
με μεταμόσχευση νεφρού
Β. ΜΙΧOυ, Μ. νΙκOδηΜOΠOυλOυ, ευ. κOυΙδη, Β. λΙΑκOΠOυλOσ, Α. δελληγΙΑννησ

92

Ανεπάρκεια Β12 σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπoυ 2 υπό μετφορμίνη. Η υποεκτίμηση
ενός γνωστού προβλήματος
Ι. κOυτσOνΑσΙOσ, στ. ΠΑΠΑδΑτOσ, Β. κΑτσOυΡη, γ. φΙλη, Α. ΜΠOυΡδΑκησ

93

Διερεύνηση συσχέτισης βιταμίνης d και εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη
σ. ΠΑτΙΑκΑσ, κ. ΡOυσOσ, O. ΑντωνΙOυ, ε. ντOυσΙΑ

94

Μελέτη της ικανοποίησης από τη θεραπεία μεταξύ ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και
συνεχή καταγραφή γλυκόζης έναντι εκείνων σε αυτομέτρηση της γλυκόζης αίματος
φ. κOυΡτΙδOυ, Α. ΠΑΠΑζΑφεΙΡOΠOυλOυ, γ. ΑθΑνΑσΑκησ, Μ. γεωΡγOΠOυλOσ,
Χ. λOυσκOυ, κ. ΑννOυσησ, ν. τεντOλOυΡησ, σ. ΑντωνOΠOυλOσ

95

Μελέτη του επιπολασμού της συναισθηματικής επιβάρυνσης μεταξύ ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη
τύπου 1 και συνεχή καταγραφή γλυκόζης έναντι εκείνων σε αυτομέτρηση της γλυκόζης αίματος
φ. κOυΡτΙδOυ, Α. ΠΑΠΑζΑφεΙΡOΠOυλOυ, γ. ΑθΑνΑσΑκησ, Μ. γεωΡγOΠOυλOσ,
Χ. λOυσκOυ, κ. ΑννOυσησ, ν. τεντOλOυΡησ, σ. ΑντωνOΠOυλOσ

96
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Περιπατητικό προφίλ γλυκόζης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Συγχρονική μελέτη
κ. κΙτσΙOσ, σ. τεΡζη, Ά. λΙΑκOσ, ζ. σΑΧΑνΙδOυ, Μ. ΡΙκΑ, ε. ΜΠεκΙΑΡη, Α. τσΑΠΑσ

97

Τηλε-ιατρική στη διαχείριση του σακχαρώδη διαβήτη. Μελέτη κοόρτης
κ. κΙτσΙOσ, ζ. σΑΧΑνΙδOυ, Ά. λΙΑκOσ, σ. τεΡζη, ε. ΜΠεκΙΑΡη, Μ. ΡΙκΑ, Α. τσΑΠΑσ

98

Χαρακτηριστικά ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη και συσχέτιση σωματoμετρικών δεικτών
με καρδιομεταβολικούς παράγοντες κινδύνου σε δευτεροβάθμιο επίπεδο περίθαλψης
κ. ντOνΑ, Β. κΑτσΑΡOυ, κ. ΜΑγΙΑννησ

99

Διαταραχές παραγόντων πήξεως στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και η συσχέτισή τους
με μικροαγγειακές επιπλοκές
Ι. κυΡΙΑζησ, φ.Π. τΑτΑκησ, ε. κΑλΑφΑτησ, ευ. ΠOυλΙOυ, ν. ΜΑκΡΙλΙΑ, κ. ΠOλυζOσ,
Μ. τζΑκη, Α. λΙOδη, ε. ΠΑΠΑδΑκησ, δ. νΙκητOΠOυλOσ, δ. στεφΑνη
100
Εμφάνιση διαταραχών του μεταβολισμού της γλυκόζης σε σχέση με το είδος της θεραπείας αποσιδήρωσης
στη θαλασσαιμική νόσο
ΧΡ. ζησησ, Π. κΑΡΑκΙτσOσ, Π. ΠΑΡδΑλησ, ΧΡ. ΜΑδεΜΠλησ, ε. τσΙOυΜΑ,
στ. ΜΑγΑλΙOυ, ε. δηΜητΡΙΑδOυ, στ. ΜυλωνΑσ
101
Η εμφάνιση διαταραχών του μεταβολισμού της γλυκόζης σε σχέση με την αιμοσιδήρωση
στη θαλασσαιμική νόσο
ΧΡ. ζησησ, Π. ΠΑΡδΑλησ, Π. κΑΡΑκΙτσOσ, Μ. ΜΠOυκησ, κ. κOφΙτσΑ,
ε. δηΜητΡΙΑδOυ, κ. ντΑησ, στ. ΜυλωνΑσ

103

Συμμόρφωση και πoιότητα ζωής στους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2
ε. σεΧOυ, Α. ντΙκOυδη, κ. ΜΑλτεζησ, ε. ΠΑσΧOυ, θ. ΧΑτζησ, ε. δOκOυτσΙδOυ,
γ. φΑσOη, ε. ΒλΑΧOυ

105

Η σημασία των επιθεμάτων ιβουπροφένης στην επούλωση χειρουργικών τραυμάτων σε ασθενείς
με διαβητικό πόδι
δ. ΧΑτζησ, Β. στυλOσ, Μ. ΨυλλΑκη, κ. σεΡετησ, κ. τεΠελενησ, Μ. ΧΑτζησ,
σ. σOυλτη, Χ. ΜΠΑλη

106

Σακχαρώδης διαβήτης και ανευρυσματική νόσος ‐ Συγκριτική μελέτη της διαδερμικής και κλασικής
ενδαγγειακής τεχνικής
δ. ΧΑτζησ, Β. στυλOσ, Μ. ΨυλλΑκη, Μ. ΧΑτζησ, κ. σεΡετησ, Β. τΑτση,
κ. τεΠελενησ, σ. σOυλτη
107
Ασυμπτωματική αθηρωματική νόσος σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη
Β. ΒΑσΙλΑκOΠOυλOσ, Π. ΡOδΙτησ, σ. θεOδωΡΙδOυ, γ. ΠΑΠΑγOΡΑσ, ε. κυΠΙΡτΙδOυ,
ΧΡ. τσOυΜησ, Α.-δ. σεΜΙζOγλOυ, στ. λΑΜΠΡOΠOυλOσ

108

Συσχέτιση της βαρύτητας της περιφερικής νευροπάθειας σε διαβητικούς τύπου 2 με παράγοντες
κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου και επίπεδα βιταμίνης Β12
Α.-Μ. γεωΡγΙΑδOυ, Ρ. ΜΠεγκOλλΙ, a. ΜΠOτσκΑΡΙOΒΑ, Π. ΧΡηστΙδησ, Ι. κΙδΙκOυδη,
Χ. τζOυλΑκΙτζε, Α. ΨΑΡΡΑ, σ. τσOτOυλΙδησ

109

Διάγνωση οστεομυελίτιδας διαβητικού ποδιού: διαγνωστική απόδοση σπινθηρογραφήματος με
επισημασμένα λευκά αιμοσφαίρια ανάλογα με τη θέση της βλάβης και την απεικονιστική τεχνική
στ. γεωΡγΑ, ΧΡ. ΜΑνεσ, τΡ. δΙδΑγγελOσ, δ. σκOυτΑσ, γ. ΑΡσOσ

110
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Διαβητικό πόδι ως πρωτοδιάγνωση σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2
Π. κΑτσελη, κ. ηλΙOΠOυλOυ, θ. ζOΡΜΠΑλΑ, Μ. ΠΑΠΑδOΠOυλOυ,
ν. κOυτσOυΜΠOσ, Π. κωνστΑντΙνΙδησ, ε. ΡOυλΙΑ, ζ. ΑλεΞΙOυ

111

Πρόληψη έλκους διαβητικού ποδιού με τεχνολογία ανίχνευσης μέσω υπόδησης: μια βιβλιογραφική
ανασκόπηση
λ. ΜΠΑλτΑδωΡOσ, Β. φΙσκΑ, γ.ε. δΑφOυλΑσ, θ.γ. στΑυΡOΠOυλOσ, δ. τσΑOΠOυλOσ,
Ι. κOΜΠΑτσΙΑΡησ, ζ.Χ. ντΑϊλΙΑνΑ, Α. ΜΠΑΡγΙωτΑ

112

Απολύμανση των φορητών μετρητών σακχάρου και πρωτόκολλα καθαρισμού /απολύμανσης
των μετρητών σακχάρου που χρησιμοποιούνται σε υγειονομικούς χώρους
Μ.ε. λΑδOγΙΑννη, γΡ. κΑΡΑϊσκOσ, ΧΡ. δΙΑΜΑντησ, OΡ. ΜΑγγΑνΑ,
Π. ΠΑΠΑΠδηΜητΡΙOυ, Β. ΠΑΠΠΑ, Β. γεΡΑση, δ. σκOυτΑσ

113

Περίπτωση ασθενούς με πολλαπλά από ετών επεισόδια παγκρεατίτιδας αδιάγνωστης αιτιολογίας
στην οποία διαγνώσθηκε σπάνιο σύνδρομο οικογενούς χυλομικροναιμίας ‐ Ανταπόκριση
στη θεραπεία με βολανεσορσένη: 2ο περιστατικό στην Ελλάδα
Α. κOυντOυΡη, εΜ. κOΡΑκΑσ, κ. ΜΠΑλΑΜΠΑνησ, φ. κOυσΑθΑνΑ,
ΑΡ. ΜΠΑΜΙΑσ, Β. λΑΜΠΑδΙΑΡη

114

Διακύμανση των λιπιδίων oρού και συσχέτισή τους με τα επίπεδα βιταμίνης d σε υπέρβαρους ενήλικες
που ακολουθούν ορθόδοξη νηστεία
σΠ. κΑΡΡΑσ, θ. κOυφΑκησ, γ. δηΜΑκOΠOυλOσ, Π. κΑΡΑλΑζOυ, κ. θυσΙΑδOυ,
κ. ΜΑκεδOυ, Π. ζεΜΠεκΑκησ, κ. κωτσΑ
115
Όψιμες μεταβολικές επιδράσεις ορθόδοξης έναντι διαλειμματικής νηστείας σε υπέρβαρους ενήλικες
σΠ. κΑΡΡΑσ, θ. κOυφΑκησ, λ. ΑδΑΜΙδOυ, Π. κΑΡΑλΑζOυ, κ. θυσΙΑδOυ,
κ. ΜΑκεδOυ, Π. ζεΜΠεκΑκησ, κ. κωτσΑ
116
Επιδράσεις της ορθόδοξης νηστείας στα επίπεδα ιρισίνης και αδιπονεκτίνης πλάσματος και
συσχέτιση με μεταβολικές και ανθρωπομετρικές παραμέτρους
σΠ. κΑΡΡΑσ, θ. κOυφΑκησ, λ. ΑδΑΜΙδOυ, γ. δηΜΑκOΠOυλOσ, Π. κΑΡΑλΑζOυ,
κ. θυσΙΑδOυ, κ. ΜΑκεδOυ, κ. κωτσΑ

117

Άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 σε απομακρυσμένη ορεινή περιοχή: υπηρετείται
η ολιστική αντιμετώπιση;
δ. γOυγOυΡελΑσ, Α. κOυτσOΒΑσΙλησ, Χ. τσεντΙδησ, ΑM. κOυφΑδΑκη,
Α. γΑλΑνOΠOυλOυ, ν. κOνδυλησ, ε. γOυγOυΡελΑ

118

Eπίδραση ροσουβαστατίνης και πιταβαστατίνης στον μεταβολισμό της γλυκόζης σε ασθενείς
με μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος
Α. σΑΧΙνΙδησ, Μ. ΜΠOυτελ, Α. κεφΑσ, φ. σΙσκOσ, Α. ΡεκλOυ, O. γΙOυλεΜε,
Ι. ζωγΡΑφOυ, Μ. δOυΜΑσ

119

Εκτίμηση αντιυπερτασικής αγωγής σε σακχαροδιαβητικούς ασθενείς
Β. ΒΑσΙλΑκOΠOυλOσ, σ. θεOδωΡΙδOυ, Π. ΡOδΙτησ, ε. κυΠΙΡτΙδOυ, γ. ΠΑΠΑγOΡΑσ,
ΧΡ. τσOυΜησ, Π. ΞΑΡΑσ, στ. λΑΜΠΡOΠOυλOσ

120

Επίπεδα των αδιποκινών ορού σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και συσχέτιση
με δείκτες αθηροσκλήρωσης
ε. κOλλΑΡη, Ι. ζωγΡΑφOυ, ΧΡ. σΑΜΠΑνησ, Α. ΡεκλOυ, Β. ΑθυΡOσ, τΡ. δΙδΑγγελOσ,
ΧΡ. ΜΑντζωΡOσ, Α. κΑΡΑγΙΑννησ

122
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Η χρήση μη επεμβατικών βιοδεικτών στην εκτίμηση του επιπολασμού της μη αλκοολικής λιπώδους
νόσου του ήπατος σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη
Μ. στΑΜΑτελΑτOυ, Ά. ΠΑΠΑζΑΧΑΡΙOυ, Α. σεκεΡΑκ, ν. ΠΑΠΑδΑκησ,
ν. ΜΑζωνΑκησ, ν. ΒΑσΙλΑκη, Β. ΒΑσΙλOΠOυλOσ, Μ. δΑσενΑκη

123

Συσχέτιση του δείκτη apri με καρδιομεταβολικούς παράγοντες κινδύνου σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη
Μ. στΑΜΑτελΑτOυ, Ά. ΠΑΠΑζΑΧΑΡΙOυ, ν. ΠΑΠΑδΑκησ, Α. σεκεΡΑκ,
Ι. ΑΜΑΡγΙΑνΙτΑκησ, ν. ΒΑσΙλΑκη, Β. ΒΑσΙλOΠOυλOσ, Μ. δΑσενΑκη
124
Εκτίμηση της διαστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας με τη χρήση ιστικής doppler
ηχοκαρδιογραφίας σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και καρδιακή ανεπάρκεια
Β. ΒΑσΙλΑκOΠOυλOσ, Π. ΡOδΙτησ, σ. θεOδωΡΙδOυ, ΧΡ. τσOυΜησ, γ. ΠΑΠΑγOΡΑσ,
ε. κυΠΙΡτΙδOυ, Α. ΠΑΠΑνΑστΑσΙOυ, στ. λΑΜΠΡOΠOυλOσ

125

Επίπεδα crp και ασταθής στηθάγχη σε διαβητικούς ασθενείς
Β. ΒΑσΙλΑκOΠOυλOσ, σ. θεOδωΡΙδOυ, Π. ΡOδΙτησ, ε. κυΠΙΡτΙδOυ, ΧΡ. τσOυΜησ,
γ. ΠΑΠΑγOΡΑσ, Α. ΠΑΠΑνΑστΑσΙOυ, στ. λΑΜΠΡOΠOυλOσ

126

Συσχέτιση της εμφάνισης πομφολυγώδους πεμφιγοειδούς μετά τη λήψη αναστολέων διπεπτιδυλικής
πεπτιδάσης 4: 10ετής προοπτική μελέτη παρατήρησης
Α. κOυντOυΡη, εΜ. κOΡΑκΑσ, φ. κOυσΑθΑνΑ, γ. κOκκΑλησ, κ. θεOδωΡOΠOυλOσ,
σ. θεOτOκOγλOυ, ε. ΠΑΠΑδΑυΙδ, Β. λΑΜΠΑδΙΑΡη
127
Oι διαταραχές των λιπιδίων (τριγλυκεριδίων, χοληστερόλης και κλασμάτων της), της λιποπρωτεΐνης-α
και των αποπρωτεϊνών a1 και b, σε σχέση με τις διαταραχές μεταβολισμού γλυκόζης στη μεταγγισιοεξαρτώμενη θαλασσαιμία
ΧΡ. ζησησ, Π. κΑΡΑκΙτσOσ, Π. ΠΑΡδΑλησ, Μ. ΜΠOυκησ, ε. τσΙOυΜΑ,
στ. ΜΑγΑλΙOυ, ΑΙκ. τζεκΑ, στ. ΜυλωνΑσ
128
Εκτίμηση μέσω διαφόρων μοντέλων του κινδύνου αθηρωμάτωσης και καρδιαγγειακής νόσου σε
συνάρτηση με τις διαταραχές του μεταβολισμού γλυκόζης στη μεταγγισιοεξαρτώμενη θαλασσαιμία
ΧΡ. ζησησ, Π. ΠΑΡδΑλησ, Π. κΑΡΑκΙτσOσ, ε. τσΙOυΜΑ, Μ. ΜΠOυκησ,
κ. κOφΙτσΑ, Α. ΠΑΠΑλεΞΑνδΡησ, στ. ΜυλωνΑσ

130

Η εμπειρία ενός επαρχιακού νοσοκομείου στη διάγνωση των διαταραχών μεταβολισμού της γλυκόζης και
η σχέση με το φύλο, την ηλικία και το σωματικό βάρος στη μεταγγισιοεξαρτώμενη θαλασσαιμία
ΧΡ. ζησησ, Μ. ΜΠOυκησ, Π. ΠΑΡδΑλησ, Π. κΑΡΑκΙτσOσ, ΧΡ. ΜΑδεΜΠλησ,
κ. κOφΙτσΑ, Β. τΑσΙOσ, στ. ΜυλωνΑσ
132
egfr, αλβουμινουρία και ο βαθμός συσχέτισής τους με τη συστολική υπέρταση ασθενών
με σακχαρώδη διαβήτη
ε. γεωΡγΙΑνOυ, κ. ΜΑΡκΑκησ, Π. γεωΡγΙΑνOσ, Ι. ζωγΡΑφOυ, Α. σΑΧΙνΙδησ,
ΧΡ. σΑΜΠΑνησ, Μ. δOυΜΑσ

134

Ευγλυκαιμική διαβητική κετοξέωση, γαλακτική οξέωση και οξεία νεφρική βλάβη στο πλαίσιο
αντιδιαβητικής αγωγής με δαπαγλιφλοζίνη και μετφορμίνη. Περιγραφή περίπτωσης
δ. ΠΡOκOΠΙOυ, Β. κΙΑτOυ, ν. γηΡOυσησ, Ρ. ΠΑΠΑδOΠOυλOσ, κ. ΞΑνθOΠOυλOυ

135

Επιπολασμός, θεραπεία και έλεγχος της υπέρτασης σε διαβητικούς ασθενείς με έναντι
χωρίς χρόνια νεφρική νόσο
ε. γεωΡγΙΑνOυ, κ. ΜΑΡκΑκησ, Π. γεωΡγΙΑνOσ, Ι. ζωγΡΑφOυ, Α. σΑΧΙνΙδησ,
ΧΡ. σΑΜΠΑνησ, Μ. δOυΜΑσ
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O λόγος ουδετερόφιλων προς λεμφοκύτταρα σχετίζεται με τη μικροαλβουμινουρία σε
μη υπερτασικούς ασθενείς με προδιαβήτη
Α. ΜΠOυΡδΑκησ, στ. ΠΑΠΑδΑτOσ, γ. φΙλη

137

Επιπολασμός και βαρύτητα της υπερκαλιαιμίας σε διαβητικούς ασθενείς με έναντι χωρίς
χρόνια νεφρική νόσο
κ. ΜΑΡκΑκησ, ε. γεωΡγΙΑνOυ, Π. γεωΡγΙΑνOσ, Ι. ζωγΡΑφOυ, Α. σΑΧΙνΙδησ,
ΧΡ. δOυΜΑσ, Μ. δOυΜΑσ

138

Χορήγηση αναλόγων glp-1 σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς
Α. ντεΜκΑ, Α. ΜΑΡτΙκΑ, κ. ΠOζOυκΙδOυ, σ. σΠΑϊΑ

139

Η επίδραση των sglt2 αναστολέων στη νεφρική λειτουργία σε διαβητικό πληθυσμό
(Προοπτική μελέτη)
Μ. στΑΜΑτελΑτOυ, Ά. ΠΑΠΑζΑΧΑΡΙOυ, ν. ΠΑΠΑδΑκησ, Α. σεκεΡΑκ,
ν. ΜΑζωνΑκησ, Ι. ΑΜΑΡγΙΑνΙτΑκησ, ν. ΒΑσΙλΑκη, Μ. δΑσενΑκη

141

Η επίπτωση της χρόνιας νεφρικής νόσoυ σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη ‐ Στοιχεία ενός κέντρου
Ι. ζωγΡΑφOυ, ε. γεωΡγΙΑνOυ, Α. ΒΑΡOυκτση, Α. σΑΧΙνΙδησ, Π. δηΜητΡΙOυ,
Α. ΧΑΡΑλΑΜΠΙδOυ, Α. κεφΑσ, Μ. δOυΜΑσ
142
Πρωτοεμφανιζόμενος ΣΔ τύπου 2 σε ασθενή με cOvid-19 ‐ Περιγραφή περίπτωσης
σ. ΜOλλΑ, Α. τεΡζη, γ. ΠΑΡΙσΙδησ, τ. δΑλΜΑτζη, Α. κOυτσOγΙΑννη, O. ΜεΜετ

143

cOvid-19 και σακχαρώδης διαβήτης. Yπάρχει συσχέτιση με την εμφάνιση διαταραχών όσφρησης ή/και
γεύσης σε ασθενείς με λoίμωξη από sars-cOv2; Δεδομένα προοπτικής καταγραφής
Α. λΙOντOσ, O. ΜηλΙωνησ, Α. ζΑΡΑΧη, ΑΙκ. λΙΑνOυ, Ι. κOΜνOσ, Β. ΠεζOυλΑσ,
Ι. κΑστΑνΙOυδΑκησ, Χ. ΜηλΙωνησ
145
Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, δυσλιπιδαιμία και cOvid-19 λοίμωξη. Υπάρχει συσχέτιση ως
προς την κλινική έκβαση των ασθενών; Δεδομένα από την εξειδικευμένη μονάδα λοιμωδών
νοσημάτων ΠΓΝ Ιωαννίνων
Α. λΙOντOσ, δ. ΜΠΙΡOσ, O. ΜηλΙωνησ, στ. τσOυΡλOσ, λ. ΑθΑνΑσΙOυ,
σ.-φ. ντεκOυΑν, ε. λυΜΠεΡOΠOυλOσ, Χ. ΜηλΙωνησ

146

Χαρακτηριστικά ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και λοίμωξη cOvid-19 διασωληνωμένων
στη ΜΕθ
Β. δOυΡλΙOυ, Α. ΧΑΜΠλΑ, δ. στΑΜOυ, κ. τσΑκΙΡη, ε. ΜOυλOυδη, Μ. ΠΑσΑκΙωτOυ,
Μ. στOυγΙΑννη, ε. ΜΑσσΑ

147

Μεταβολή γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης μετά από τρίμηνη θεραπεία με ντελαπρίλη/μανιδιπίνη
σε προδιαβητικούς ασθενείς με υπέρταση
a. λΙOντOσ, δ. ΜΠΙΡOσ, ε. κλOυΡΑσ, σ.-φ.ντεκOυΑν, ε. λυΜΠεΡOΠOυλOσ,
Μ. ελΙσΑφ, Χ. ΜηλΙωνησ, γ. λΙΑΜησ
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Μεταβολή γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης μετά από τρίμηνη θεραπεία με τελμισαρτάνη/αμλοδιπίνη
σε προδιαβητικούς ασθενείς με υπέρταση
Α. λΙOντOσ, δ. ΜΠΙΡOσ, ε. κλOυΡΑσ, στ. τσOυΡλOσ, ε. λυΜΠεΡOΠOυλOσ,
Μ. ελΙσΑφ, Χ. ΜηλΙωνησ, γ. λΙΑΜησ
150
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Μεταβολή γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης μετά από τρίμηνη θεραπεία με βαλσαρτάνη/αμλοδιπίνη
σε προδιαβητικούς ασθενείς με υπέρταση
Α. λΙOντOσ, δ. ΜΠΙΡOσ, λ. ΑθΑνΑσΙOυ, στ. τσOυΡλOσ, ε. λυΜΠεΡOΠOυλOσ,
Μ. ελΙσΑφ, Χ. ΜηλΙωνησ, γ. λΙΑΜησ

151

Καταγραφή των αντιαιμοπεταλιακών παραγόντων από διαβητικούς ασθενείς
σ. ΠΑτΙΑκΑσ, κ. ΡOυσOσ, O. ΑντωνΙOυ, ε. ντOυσΙΑ, Μ. τσΙγΑΡΙδΑκη

152

Προγνωστική σημασία των τιμών γλυκόζης πλάσματος κατά την υπεροξεία φάση
του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου
ν. κΑκΑλετσησ, γ. ντΑΙOσ, Β. δOυΡλΙOυ, Α. φOυντOυκη, γ. κΑϊΑφΑ,
Χ. ΜηλΙωνησ, ΧΡ. σΑΒΒOΠOυλOσ
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θεραπευτική αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου-2. Άλλαξε την τελευταία 10ετία;
Μ. ΜΠΡΙστΙΑνOυ, κ. σΠΑνOσ, Μ. κΑτσΑOυνOυ, Β. νΙΑΡΧΑκOσ, η. κΑτσΑδOυΡOσ,
στ. ευστΑθΙOυ, γ. ΠOυγκΑκΙωτησ, λ. λΑνΑΡΑσ

155

Oι sglt-2 αναστολείς και ο κίνδυνος εμφάνισης ουρικής αρθρίτιδας σε ασθενείς με ΣΔΤ2:
μια “prevalent-new user” μελέτη παρατήρησης με «ενεργό συγκριτή» μετά από εξομοίωση
με το propensity score
γ. κωστOΠOυλOσ, a. SubraManian, K. nirantHaraKuMar, K. τOυλησ
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