
Εισαγωγή - Επιδημιολογία

Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 (ΣΔ1) απαριθμεί το 5-10% των ασθενών με 
σακχαρώδη διαβήτη και συνοδεύεται από αυξημένη νοσηρότητα και θνησι-

μότητα λόγω της ανάπτυξης μικρο- και μακροαγγειοπάθειας. Πρόκειται για ένα 
νόσημα που η παθογένεια και η κλινική του έκφραση αποτελεί την συνισταμένη 
της γενετικής προδιάθεσης και της επίδρασης πολλαπλών περιβαλλοντικών πα-
ραγόντων. 
 Σε διεθνή κλίμακα, παρατηρείται αύξηση των νεοδιαγνωσμένων περιστατικών 
με ΣΔ1 η οποία υπολογίζεται σε 2-5 % ετησίως. Η Κίνα εμφανίζει την χαμηλότερη 
επίπτωση ΣΔ1 (0,57 περιπτώσεις/100.000 πληθυσμού ετησίως, ηλικίας <18 ετών), 
η οποία τριπλασιάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο (18-20 περιπτώσεις /100000πλη-
θυσμού, ετησίως) και εκατονταπλασιάζεται στην Φινλανδία (48-49 περιπτώ-
σεις/100.000 πληθυσμού ετησίως). Οσον αφορά την Ελλάδα, σύμφωνα με την 
μελέτη της Κας Δάκου και συν., η επίπτωση του ΣΔ1 το 1992 υπολογίσθηκε σε 
6.25/100.000 πληθυσμού (αγόρια: 6.17/100.000, κορίτσια: 6.28/100.000), με έξαρ-
ση στην εφηβική ηλικία και διαφορετική κατανομή στην πρωτεύουσα, συγκριτικά 
με τα προάστια και τις αγροτικές περιοχές της Αθήνας. 
 Υπολογίζεται ότι στο 40-50% των περιπτώσεων η διάγνωση γίνεται στην ηλικία 
των 16-18 ετών αν και σημαντικό ποσοστό διαγιγνώσκεται πρό της ηλικίας των 16 
ετών, ενώ η συχνότητα εμφάνισης στην ενήλικο ζωή είναι μικρή. Χαρακτηριστι-
κή είναι η αυξημένη επίπτωση του ΣΔ1 σε μετανάστες που συχνά πλησιάζει τον 
γηγενή πληθυσμό της χώρας και διαφέρει σημαντικά της χώρας καταγωγής τους, 
υποδηλώντας την επίδραση του περιβάλλοντος στην παθογένεια και την κλινική 
έκφραση της νόσου. 
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Παθογένεια
Ο ΣΔ 1 χαρακτηρίζεται από καταστροφή των β-κυττάρων του παγκρέατος με συ-
νοδό συνέπεια την αδυναμία έκκρισης της ινσουλίνης. Διακρίνεται στον ΣΔ τύπου 
1Α που οφείλεται στην καταστροφή των β-κυττάρων του παγκρέατος μέσω αυτο-
άνοσου μηχανισμού και τον τύπο 1Β που είναι σπανιότερος, απαντάται στην Ασία 
και την Αφρική, είναι αγνώστου παθογένειας και συνίσταται στην διαφόρου βαθ-
μού ανεπάρκεια έκκρισης ινσουλίνης. 
 Ο ΣΔ1 οφείλεται σε κληρονομούμενη γενετική διαταραχή που αφορά κυρίως 
το σύστημα ιστοσυμβατότητας HLA (DR, DQ) που συνδέεται με ενεργοποίηση 
του συστήματος αυτοανοσίας και εξηγεί κατά 50% την παθογένεια του ΣΔ1. Συ-
γκεκριμένα, οι HLA απλότυποι DR3/4, DQA1*0301-DQB1*0302 και DQA1*0501-
DQB1*0201 έχουν χαρακτηρισθεί ως υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη ΣΔ1 ενώ 
άλλοι απλότυποι όπως οι DQA1*0102-DQB1*0602, DRB1*1401 θεωρούνται προ-
στατευτικοί. Η ανεύρεση αυξημένων επιπέδων τόσο κυκλοφορούντων όσο και 
εναποτιθέμενων στον παγκρεατικό ιστό Τ λεμφοκυττάρων, καθώς και η αναχαί-
τηση της εξέλιξης της νόσου με την χορήγηση ανοσοκατασταλτικής αγωγής, σε 
ασθενείς με ΣΔ1, υποστηρίζουν τον ρόλο της διαταραχής της κυτταρικής ανοσίας 
στον ΣΔ1 που συνδέεται με το σύστημα ιστοσυμβατότητας HLA. Τα διεγερμένα 
λεμφοκύτταρα, κυρίως τα CD8+ και σε μικρότερο ποσοστό τα CD4+, τα μακροφά-
γα και τα Β λεμφοκύτταρα διηθούν τα νησίδια του παγκρέατος και συντελούν στην 
ανάπτυξη φλεγμονής (ινσουλίτις). Φαίνεται ότι τα κυτταροτοξικά CD4+/CD8+ λεμ-
φοκύτταρα στρέφονται έναντι των παγκρεατικών κυτταρικών αντιγόνων και μέσω 
ενεργοποίησης του μηχανισμού της απόπτωσης ή μέσω επαγωγής φλεγμονωδών 
παραγόντων και οξειδωτικού stress καταστρέφουν τα κύτταρα των νησιδίων του 
παγκρέατος με αποτέλεσμα την κλινική έκφραση του ΣΔ1 η οποία σχετίζεται με 
την καταστροφή >80% των β-κυττάρων.
 Επιπρόσθετα, η παθογένεια του ΣΔ1 μέσω του συστήματος ιστοσυμβατότητας 
HLA συνδέεται με διαταραχή του συστήματος της χυμικής ανοσίας με συνοδό πα-
ραγωγή αντισωμάτων έναντι κυτταρικών αντιγόνων (νησιδιακά κύτταρα, ινσουλί-
νη-ΙΑΑ, γλουταμική ντεκαρβοξυλάση -GADA/GAA, τυροσινική φωσφατάση IA2-IA-
2AA, διαμεμβρανικός μεταφορέας ψευδαργύρου-Slc30A8). Η παραγωγή ενός ή 
περισσότερων αντισωμάτων ανιχνεύεται έτη ή δεκαετίες πριν την κλινική εκδήλω-
ση και αποτελεί προγνωστικό παράγοντα ανάπτυξης του ΣΔ1. Τα ΙΑΑ αντισώματα 
συνδέονται κυρίως με τον απλότυπο HLA DR4-DQ8 ενώ τα GADA/GAA αντισώμα-
τα συνδέονται με τον απλότυπο HLA DR3-DQ2. Η αναζήτηση των αντισωμάτων με 
ευαίσθητες ραδιοανοσολογικές μεθόδους έχει προγνωστική αλλά και διαγνωστική 
αξία. Η ανεύρεση υψηλών τίτλων 3-4 αντισωμάτων συσχετίζεται με αυξημένο κατά 
60-100% κίνδυνο κλινικής έκφρασης ΣΔ1 σε 5-10 έτη. Χαρακτηριστικά, η μελέτη 
Finnish Diabetes Prediction and Prevention Study (FDPP Study) υποστηρίζει ότι τα 
αντισώματα αυτά ανιχνεύονται αρκετά ενωρίς, ήδη από την ηλικία των 3 μηνών. 
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Επιπρόσθετα, σε ποσοστό 9% των παιδιών ηλικίας 5 ετών με «ύποπτο» HLA υπό-
στρωμα, ανευρέθηκαν υψηλοί τίτλοι ενός ή περισσότερων (>2) αυτοαντισωμάτων. 
Οσον αφορά τα GAD65 αυτοαντισώματα, αυτά αρχικά στρέφονται έναντι των κε-
ντρικών επιτόπων και στη συνέχεια έναντι επιτόπων του καρβοξυτελικού τμήμα-
τος της γλουταμινικής ντεκαρβοξυλάσης. Τα ΙΑ2-ΙΑ αυτοαντισώματα, στρέφονται 
έναντι της κυτταροπλασματικής περιοχής του μορίου ΙΑ-2 (αμινοξέα 605-979), 
και δεν συνδέονται με την εξωκυττάρια ή την διαμεμβρανική περιοχή. Ωστόσο, 
είναι δυνατή η ανεύρεση αυτοαντισωμάτων κυρίως ΙΑΑ και λιγότερο συχνά ΙΑ-Α2, 
GADA, κυτταροπλασματικά, ICA, σε παιδιά οικογενειών με τουλάχιστον 1 μέλος 
πάσχων από ΣΔ1. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ανεύρεση ενός μόνο αυτοαντι-
σώματος συσχετίζεται με ήπια συνήθως μη εξελισσόμενη διαταραχή. Αντίθετα, η 
παρουσία δύο ή περισσότερων αυτοαντισωμάτων υποδηλώνει εξελισσόμενη και 
μη αναστρέψιμη κυτταρική βλάβη. Η «χυμική» καταστροφή των β-κυττάρων φαί-
νεται ότι σημειώνεται κατά την διάρκεια του 1ου χρόνου μετά την εμφάνιση των 
πρώτων αυτοαντισωμάτων και αυτό το χρονικό διάστημα θεωρείται κατάλληλο 
για θεραπευτική παρέμβαση με στόχο την τροποποίηση της ανοσολογικής αντί-
δρασης και την αναχαίτηση της κλινικής έκφρασης του ΣΔ1. 
 Η αυτοάνοση φύση της διαταραχής στον ΣΔ1 υποστηρίζεται από την συνύπαρ-
ξη και άλλων αυτοάνοσων νοσημάτων, όπως η θυρεοειδίτιδα Hashimoto, η νόσος 
Graves, η νόσος Addison, η κοιλιοκάκη, η μυασθένεια και η λεύκη. 
 Παράλληλα, διάφορα γονίδια που καλούνται IDDM γονίδια και συνιστούν σημα-
ντικούς ρυθμιστές της ανοσολογικής απάντησης του οργανισμού, συνδέονται με 
την παθογένεια του ΣΔ1. Τα γονίδια IDDM2 (insulin-VNTR) και IDDM12 (CTLA-4) 
σχετίζονται κατά 15% με τον ΣΔ1 ενώ τα άλλα ταυτοποιημένα IDDM γονίδια εμφα-
νίζουν μικρότερη συσχέτιση. 
 Η κλινική έκφραση του ΣΔ1 οφείλεται στην ανεπαρκή έκκριση της ινσουλίνης 
από τα β-κύτταρα του παγκρέατος. Αρχικά, διαταράσσεται η πρώτη φάση έκκρι-
σης της ινσουλίνης όπως αποδεικνύεται από πειραματικές μελέτες με ενδοφλέβιο 
χορήγηση γλυκόζης, ενώ εξελικτικά η έκκριση της ινσουλίνης μειώνεται σημαντικά 
μέχρι την πλήρη ανεπάρκεια. Χαρακτηριστικά χρησιμοποιείται ο όρος 
«μήνας του μέλιτος» που αντανακλά το χρονικό διάστημα μετά την έναρξη της ιν-
σουλίνης κατά το οποίο η κλινική και βιοχημική εικόνα αποκαθίσταται προσωρινά 
λόγω της προσωρινής βελτίωσης της εκκριτικής ικανότητας των β-κυττάρων του 
παγκρέατος και της ινσουλινικής αντίστασης. 
 Το τελικό αποτέλεσμα της γενετικά καθοριζόμενης διαταραχής του συστήματος 
ανοσίας είναι η καταστροφή των β-κυττάρων του παγκρέατος που οδηγεί στην 
προοδευτική έκπτωση της έκκρισης της ινσουλίνης και την κλινική έκφραση του 
ΣΔ1. (Εικ. 1)
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Περιβαλλοντικοί παράγοντες και ΣΔ1
Η θεωρία της γενετικά καθοριζόμενης διαταραχής του συστήματος αυτοανοσίας, 
ερμηνεύει το 50% του συνολικού κινδύνου για ανάπτυξη ΣΔ1. Το υπόλοιπο 50% 
αποδίδεται αιτιοπαθογενετικά στην επίδραση εξωγενών περιβαλλοντικών παρα-
γόντων που δρουν πάνω σε ένα ευάλωτο γενετικό υπόστρωμα και πυροδοτούν ή 
εκλύουν τους αυτοάνοσους μηχανισμούς καταστροφής των β κυττάρων του πα-
γκρέατος. Τα δεδομένα εκείνα που συνηγορούν υπέρ της σημαντικής επίδρασης 
του περιβάλλοντος στην παθογένεια του ΣΔ1 είναι τα παρακάτω: α) τα άτομα που 
φέρουν «υψηλού κινδύνου» για εμφάνιση ΣΔ1 HLA γονοτύπους εμφανίζουν τελικά 
ΣΔ1 σε ποσοστό <10% β) ο ταχύς ρυθμός αύξησης της επίπτωσης του ΣΔ1 πα-
γκοσμίως δεν ερμηνεύεται επαρκώς από τις διαχρονικές αλλαγές της γονιδιακής 
δεξαμενής των πληθυσμών γ) οι γεωγραφικές διαφορές της επίπτωσης του ΣΔ1 
δεν ερμηνεύονται επαρκώς από το διαφορετικό γενετικό προφίλ των διαφόρων 
πληθυσμών δ) η καταγραφή επιδημικών εξάρσεων του ΣΔ1 σε ορισμένες γεωγρα-
φικές περιοχές υποδηλούν την επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων ε) η ανά-
πτυξη ΣΔ1 μόνο στο 40% των μονοζυγωτικών διδύμων στ) η αυξημένη επίπτωση 
του ΣΔ1 σε μετανάστες που πλησιάζει το ποσοστό του γηγενούς πληθυσμού. 
 Οι κύριοι περιβαλλοντικοί παράγοντες που φαίνεται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο 
στην παθογένεια του ΣΔ1 και αναλύονται εκτενέστερα παρακάτω είναι: λοιμώδεις 
(ιογενείς λοιμώξεις, κυρίως εντεροϊοί), διαιτητικοί (μητρικός θηλασμός, πρώιμη έκ-
θεση βρέφους σε συγκεκριμένα τρόφιμα, αυξημένη συνολική θερμιδική πρόσλη-
ψη, έλλειψη βιταμίνης D), περιγεννητικοί (βάρος γέννησης, αυτοανοσία μητέρας 
έναντι των νησιδίων του παγκρέατος) και ψυχοκοινωνικοί (άμεση και έμμεση έκ-
θεση παιδιού σε στρεσσογόνα ψυχοκοινωνικά ερεθίσματα). Ωστόσο, η πλειονότης 
των μελετών που διερεύνησαν τη διαβητογόνο δράση συγκεκριμένων περιβαλ-
λοντικών αντιγονικών ερεθισμάτων δεν είχαν την απαιτούμενη στατιστική ισχύ, 
τον απαιτούμενο προοπτικό σχεδιασμό, δεν ξεκίνησαν από τη βρεφική ηλικία, δεν 
χρησιμοποίησαν ακριβείς δείκτες περιβαλλοντικής έκθεσης, δεν συνεκτίμησαν τη 
γενετική προδιάθεση των πληθυσμών, δεν απέκλεισαν «συγχυτικούς» παράγοντες, 
προκειμένου να αναδείξουν σαφείς και «ασφαλείς» συσχετίσεις με την παθογένεια 
του ΣΔ1. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμος η διενέργεια καλά σχεδιασμένων, τυχαιοποι-
ημένων, πολυκεντρικών μελετών μεγάλης διάρκειας και προοπτικής παρακολού-
θησης, που να παρακάμπτουν τους παραπάνω μεθοδολογικούς περιορισμούς, 
προκειμένου να διαλευκανθεί η συμμετοχή ποικίλων περιβαλλοντικών παραγό-
ντων στην παθογένεια ανάπτυξης του ΣΔ1. (Εικ.1, Εικ. 2) 
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Εικ. 1 Απεικόνηση του «παραδοσιακού» και σύγχρονου παθογενετικού µοντέλου του Σ∆1. (αναφ. 3)

Εικ. 2. Επίδραση ποικίλων περιβαλλοντικών παραγόντων στην κλινική έκφραση του Σ∆1 (αναφ. 4) 
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Ιογενείς λοιμώξεις

Οι ιοί που έχουν ενοχοποιηθεί ότι εμπλέκονται στην παθογένεια του ΣΔ1 είναι ο ιός 
Coxcackie B4, ο ιός της ερυθράς, ο ιός της παρωτίτιδας, οι Εcho ιοί, ο μεγαλοκυττα-
ροϊός (CMV), ο ιός Epstein Barr (EBV), οι ρετροϊοί, οι ροταϊοί και ο παρβοϊός Β19. Οι 
καλύτερα μελετημένοι ιοί ως προς τη σχέση τους με το ΣΔ1 είναι οι εντεροϊοί (ιοί 
Coxsackie A και Β, Εcho ιοί και ο ιός της πολιομυελίτιδας). Οι οξείες λοιμώξεις από 
εντεροϊούς έχουν συσχετιστεί με θετικά αντινησιδιακά αυτοαντισώματα. Επιπρό-
σθετα, εφόσον έχει πυροδοτηθεί και εγκατασταθεί η αυτοανοσία και ανιχνεύονται 
στον ορό του ατόμου αντινησιδιακά αντισώματα, οι επανειλημμένες λοιμώξεις 
από εντεροϊό φαίνεται ότι δύνανται να επιταχύνουν την προοδευτική έκπτωση 
της λειτουργικότητας των β κυττάρων και να προάγουν τη μετάπτωση σε κλινική 
συμπτωματική νόσο. Οι παράγοντες που καθορίζουν το αν ένας ιός θα επιδράσει 
στην εκδήλωση της νόσου σε γενετικά προδιατεθειμένα άτομα είναι το είδος του 
ιού (δομή, τρόπος μετάδοσης, τροπισμός για εκλεκτική προσβολή συγκεκριμένων 
κυττάρων και ιστών, μηχανισμοί εισόδου στον ανθρώπινο οργανισμό), το ιικό φορ-
τίο και η ανοσολογική επάρκεια του ξενιστή. Οι βασικοί παθογενετικοί μηχανισμοί 
μέσω των οποίων μπορεί μια ιογενής λοίμωξη να συμβάλει στην εκδήλωση του 
ΣΔ1 συνοψίζονται παρακάτω:
 1) ο ιός μπορεί να προσβάλει άμεσα τα β κύτταρα του παγκρέατος και να οδη-
γήσει στη λύση και καταστροφή τους, ελαττώνοντας σημαντικά τον αριθμό των 
ινσουλινοπαραγωγών κυττάρων του παγκρέατος (μη αυτοάνοση μορφή διαβήτη 
λόγω άμεσης λύσης κυττάρων) 
 2) ιικά αντιγόνα μπορεί να εκφραστούν στα β κύτταρα του παγκρέατος με απο-
τέλεσμα την επαγωγή της ανοσολογικής αντίδρασης του ξενιστή που στρέφεται 
εναντίον τροποποιημένων από τον ιό αυτοαντιγόνων 
 3) ο ιός μπορεί να αλληλεπιδράσει με τους φλεγμονώδεις υποδοχείς TLR (toll like 
receptors) της επιφάνειας των μακροφάγων επάγοντας την ενεργοποίησή τους και 
την αθρόα απελευθέρωση προφλεγμονωδών παραγόντων (IL-1, IL-6, IL-8, MCP-1, 
TNF-a). Οι κυτταροκίνες ενεργοποιούν πληθυσμούς αυτοδραστικών Τ λεμφοκυτ-
τάρων και προάγουν τον πολλαπλασιασμό και την μετανάστευση αυτών σε σημεία 
στόχους όπως τα β-κύτταρα του παγκρέατος. Επιπλέον, προκαλούν άμεση βλάβη 
και δυσλειτουργία των β κυττάρων του παγκρέατος και ελαττώνουν εκλεκτικά κά-
ποιους προστατευτικούς πληθυσμούς ρυθμιστικών Τ λεμφοκυττάρων (regulatory 
T cells)
 4) τα σωματίδια του ιού φαγοκυτταρώνονται από μακροφάγα, τα ιικά αντιγόνα 
παρουσιάζονται στην επιφάνεια των μακροφάγων σε συνδυασμό με συστατικά 
του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας τύπου ΙΙ (MHC II), αναγνωρίζονται 
από ειδικά Τ βοηθητικά λεμφοκύτταρα και τελικά παράγονται στην κυκλοφορία 
πολλά ενεργοποιημένα Τ και Β λεμφοκύτταρα ειδικά για το συγκεκριμένο ιό. Όταν 
οι αντιγονικοί επίτοποι του ιού παρουσιάζουν δομικές ομοιότητες με τα συστατικά 
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των β κυττάρων του παγκρέατος (μοριακός μιμητισμός, molecular mimicry), τα Β 
και Τ λεμφοκύτταρα που παρήχθησαν από την έκθεση στον ιό στρέφονται κατά 
των β κυττάρων και τα καταστρέφουν
 5) διαδοχικές λοιμώξεις από δύο ανεξάρτητους αλλά δομικά σχετιζόμενους ιούς 
μπορούν να προάγουν μηχανισμούς αυτοανοσίας, καθώς ένα αντιγόνο κοινό και 
στους δύο ιούς μπορεί να ενεργοποιήσει τα Τ λεμφοκύτταρα μνήμης που είχαν 
σχηματιστεί από την πρώτη λοίμωξη και να εκτρέψουν την ισορροπία μεταξύ αυ-
τοδραστικών και ρυθμιστικών Τ λεμφοκυττάρων υπέρ των πρώτων 
 Ειδικά στην περίπτωση του ιού Coxsackie B, ισχύουν οι περισσότεροι από τους 
προαναφερθέντες μηχανισμούς. Πιο συγκεκριμένα, ο ιός αυτός προσβάλλει και 
λύει άμεσα τα β κύτταρα του παγκρέατος, ενεργοποιεί τα αυτοδραστικά Τ λεμφο-
κύτταρα και έχει μια πρωτεΐνη (P2C) που μοιάζει δομικά με τα ένζυμα αποκαρβο-
ξυλάση του γλουταμινικού οξέος (GAD65) και φωσφατάση της τυροσίνης IA-2, που 
αποτελούν βασικά συστατικά των β παγκρεατικών κυττάρων και τα κύρια αυτοα-
ντιγόνα έναντι των οποίων σχηματίζονται αυτοαντισώματα στο ΣΔ τύπου13. 

Διαιτητικοί παράγοντες

Οι διατροφικοί παράγοντες που θεωρείται ότι αναστέλλουν ή αναχαιτίζουν την 
ενεργοποίηση του αυτοάνοσου μηχανισμού έναντι παγκρεατικών αντιγόνων είναι 
η αυξημένη κατανάλωση μητρικού γάλακτος (διάρκεια αποκλειστικού μητρικού 
θηλασμού), το νικοτιναμίδιο (παράγωγο της βιταμίνης Β3), ο ψευδάργυρος, οι αντι-
οξειδωτικές βιταμίνες C και Ε και η πολύτιμη λιποδιαλυτή βιταμίνη D, που όπως 
θα αναφερθεί αναλυτικά παρακάτω διαθέτει σημαντικές ανοσοτροποποιητικές και 
αντιδιαβητικές ιδιότητες. 
 Αντίθετα, οι διαιτητικοί παράγοντες που προάγουν την ενεργοποίηση του αυ-
τοάνοσου μηχανισμού είναι το αγελαδινό γάλα, η πρώιμη ένταξη στο διαιτολόγιο 
του βρέφους δημητριακών με γλουτένη και τροφίμων όπως οι πατάτες, τα καρότα 
και τα φρούτα, οι νιτροζαμίνες και άλλες διαιτητικές τοξίνες και η υψηλή συνολική 
θερμιδική πρόσληψη που οδηγεί σε αυξημένο σωματικό βάρος και ταχείς ρυθ-
μούς ανάπτυξης. Η δυσμενής δράση του αγελαδινού γάλακτος αποδίδεται στην 
ανάπτυξη από το βρέφος αντισωμάτων κατά της βόειου ινσουλίνης που εκκρίνε-
ται και συσσωρεύεται στο αγελαδινό γάλα. Λόγω δομικών αναλογιών μεταξύ της 
ανθρώπινης και βόειου ινσουλίνης, τα αντισώματα αυτά μπορούν να στραφούν 
έναντι της ενδογενούς ινσουλίνης του οργανισμού με τις αναμενόμενες διαβητο-
γόνες επιπτώσεις. Τρεις μεγάλες προοπτικές μελέτες (DAISY, German BABYDIAB και 
Australian BABYDIAB Study) σε νεογνά υψηλού κινδύνου (με επιβαρυντικό HLA 
γονότυπο ή πρώτου βαθμού συγγενή με ΣΔ1) απέτυχαν να αναδείξουν συσχέτιση 
μεταξύ νησιδιακών αυτοαντισωμάτων και πρώιμης έκθεσης σε αγελαδινό γάλα. Η 
Φινλανδική μελέτη DIPP, αντιθέτως, έδειξε ότι η κατανάλωση αγελαδινού γάλακτος 
σε συνδυασμό με βραχείας διάρκειας αποκλειστικό μητρικό θηλασμό οδήγησε σε 
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παραγωγή και των τεσσάρων κατηγοριών αυτοαντισωμάτων που χαρακτηρίζουν 
το ΣΔ1. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι το αγελαδινό γάλα αυξάνει αλλά όχι σημα-
ντικά τον κίνδυνο ανάπτυξης ΣΔ1. Πιθανοί συγχυτικοί παράγοντες στη συσχέτιση 
αγελαδινού γάλακτος και ΣΔ1 είναι η μικρότερη διάρκεια θηλασμού αλλά και το 
αυξημένο θερμιδικό περιεχόμενο που συνεπάγεται η πρόσληψη του αγελαδινού 
γάλακτος.
 Πειραματικά δεδομένα στα NOD ποντίκια που αποτελούν το μοντέλο του ΣΔ1, 
έδειξαν ότι τα εξωγενώς λαμβανόμενα με την διατροφή προιόντα μη ενζυμικής 
γλυκοζυλίωσης (AGEs), με τρόπο παρόμοιο με τα ενδογενώς παραγόμενα συν-
δέονται με την παθογένεια του ΣΔ1. Τα AGEs αποτελούν σύμπλοκα μόρια που 
σχηματίζονται ενδογενώς από την μη ενζυμική αντίδραση της γλυκόζης με τις 
αμινοομάδες των πρωτεινών και των λιπιδίων. Φαίνεται ότι AGEs σχηματίζονται 
και κατά την επεξεργασία των τροφών και δή την χρήση υψηλών θερμοκρασιών 
είτε στα πλαίσια «μαγειρέματος» είτε στα πλαίσια αποστείρωσης της τροφής, με 
αποτέλεσμα η δίαιτα να αποτελεί μια μάλλον σημαντική εξωγενή πηγή προσφο-
ράς AGEs στον οργανισμό. Η χορήγηση δίαιτας με υψηλή περιεκτικότητα σε AGEs 
(εN-carboxymethyllysine, methylglyoxal-MG) σε NOD ποντίκια, συσχετίσθηκε με 
αυξημένα κυκλοφορούντα επίπεδα AGEs και αυξημένη επίπτωση ΣΔ1, τόσο σε 
εκείνα όσο και στους απογόνους 2 γενεών, συγκριτικά με τα ανάλογης ηλικία πο-
ντίκια που έλαβαν δίαιτα με χαμηλή περιεκτικότητα σε (H-AGE-F0: >94% L-AGE 
F0: 33%, F1:14%, F2: 13%). Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε αυξημένη θνητότητα στο 
τέλος της μελέτης και έναρξη του ΣΔ1 σε νεότερη ηλικία. Τα ανωτέρω ευρήματα 
εξηγήθηκαν απο τα αυξημένα επίπεδα λεμφοκυττάρων -ειδικότερα CD4- και των 
φλεγμονωδών κυτταροκινών (IFN-γ, IL-4) και τον αυξημένο βαθμό ινσουλίτιδας 
στα ποντίκια που έλαβαν δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε AGEs. Φαίνεται ότι η 
δίαιατα με υψηλή περεικτικότητα σε AGEs αποτελεί αντιγονικό ερέθισμα για την 
έμμεση μέσω της ενεργοποίησης της ανοσολογικής διαταραχής ή την άμεση βλά-
βη των β-κυττάρων του παγκρέατος η οποία μπορεί να περιορισθεί με την κατανά-
λωση τροφών με χαμηλή περιεκτικότητα σε AGEs. Ωστόσο, χρειάζονται περαιτέρω 
κλινικές μελέτες προκειμένου να δειχθεί εάν η κατανάλωση τροφών με χαμηλή 
περιεκτικότητα σε AGEs από την έγκυο μητέρα ή τα νεογέννητα έμβρυα αποτελεί 
μια θεραπευτική προσέγγιση στην πρόληψη ή την αναχαίτηση του ΣΔ1. (Εικ. 3)
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Εικ. 3 Συσχέτιση των διαιτητικών AGEs µε την παθογένεια του Σ∆1. Α. Επίδραση στην επίπτωση ανά-
πτυξης Σ∆1 σε µελέτη 3 γενεών NOD ποντικιών (H-AGE: δίαιτα µε υψηλή περιεκτικότητα σε AGEs, 
L-AGE: δίαιτα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε AGEs) Β&Γ. Επίδραση στο σύστηµα κυτταρικής και χυµικής 
ανοσίας ∆. Επίδραση στην ανάπτυξη ινσουλίτιδας (αναφ. 12)

Τα διαιτητικά αντιγόνα που σχετίζονται με τον ΣΔ1 είναι πιο πιθανό να επηρεάζουν 
τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος ενωρίς στη βρεφική ηλικία και όχι 
αργότερα, καθώς ο γαστρεντερικός σωλήνας είναι περισσότερο διαπερατός στις 
πρωτεΐνες των τροφίμων στα πρώτα χρόνια ζωής του ατόμου. Η μελέτη DIPP έδει-
ξε ότι η πρώιμη ενσωμάτωση στο διαιτολόγιο τροφών όπως οι πατάτες, τα καρότα, 
τα φρούτα και οι ξηροί καρποί σχετιζόταν ανεξάρτητα με την αυτοανοσία κατά των 
β κυττάρων. Οι μελέτες DAISY και German BABYDIAB έδειξαν ότι η πρώιμη έκθεση 
στις πρωτεΐνες των δημητριακών (γλουτένη) αύξησαν σημαντικά την πιθανότητα 
ανάπτυξης νησιδιακών αυτοαντισωμάτων. Η χρόνια φλεγμονή του εντέρου που 
παρατηρείται στη νόσο κοιλιοκάκη (εντεροπάθεια γλουτένης) συνεπάγεται αυξη-
μένη εντερική διαπερατότητα και θα ανέμενε κανείς να προάγει την παθογένεια 
του ΣΔ1. Ωστόσο, ο αριθμός των ασθενών με κοιλιοκάκη που αναπτύσσουν στη 
συνέχεια ΣΔ1 είναι εξαιρετικά περιορισμένος, ενώ αντιθέτως αρκετοί ασθενείς με 
ΣΔ1 αναπτύσσουν στη συνέχεια κοιλιοκάκη. 
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Βιταμίνη D

Η δραστική μορφή της βιταμίνης D (1,25-διυδροξυ-βιταμίνη D3) βελτιώνει τόσο 
την έκκριση όσο και τη δράση της ινσουλίνης στους περιφερικούς ιστούς. Αυτό 
επιτυγχάνεται με τους κάτωθι μηχανισμούς: α) η δραστική βιταμίνη συνδέεται με 
τον αντίστοιχο πυρηνικό υποδοχέα των β κυττάρων του παγκρέατος (μεταγραφι-
κός παράγοντας, ρύθμιση έκφρασης γονιδίων) β) τα β κύτταρα παράγουν τα ίδια 
το δραστικό μεταβολίτη της βιταμίνης D καθώς περιέχουν το ένζυμο 1α υδρο-
ξυλάση που είναι απαραίτητο για τη μετατροπή της 25-OH βιταμίνης στη διπλά 
υδροξυλιωμένη δραστική μορφή γ) η βιταμίνη D, μέσω της ρύθμισης των εξωκυτ-
ταρίων επιπέδων ασβεστίου, αυξάνει την εισροή ασβεστίου στο εσωτερικό των 
β κυττάρων και προάγει την έκκριση της ινσουλίνης δ) η βιταμίνη D, μέσω της 
ρύθμισης της ενδοκυττάριας δεξαμενής ασβεστίου σε επίπεδο περιφερικών ιστών, 
διεγείρει την έκφραση των υποδοχέων ινσουλίνης και ενισχύει τις ενδοκυττάριες 
σηματοδοτικές οδούς αυτής.
 Επιπλέον, η βιταμίνη D ρυθμίζει σε πυρηνικό επίπεδο τη μεταγραφική δραστη-
ριότητα των γονιδίων των κυτταροκινών που σχετίζονται με την απόπτωση των β 
κυττάρων, μέσω τροποποίησης της έκφρασης και της δραστηριότητας των φλεγ-
μονωδών παραγόντων και ανοσορυθμιστικής δράσης. Πρόσθετες ανοσολογικές 
δράσεις της βιταμίνης D περιλαμβάνουν την αναστολή διαφοροποίησης των αντι-
γονοπαρουσιαστικών δενδριτικών κυττάρων, την αναστολή του πολλαπλασιασμού 
των αυτοδραστικών λεμφοκυττάρων και την ενίσχυση των ωφέλιμων ρυθμιστικών 
Τ λεμφοκυττάρων. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η παροχή ουσιαστικής προστασίας 
έναντι τόσο του αυτοάνοσου ΣΔ1 όσο και του σχετιζόμενου με φλεγμονή ΣΔ2. 
 Η έμμεση απόδειξη ότι η έλλειψη βιταμίνης D είναι παράγων κινδύνου για ανά-
πτυξη ΣΔ1 προκύπτει από την παρατήρηση ότι στις χώρες με χαμηλή έκθεση στην 
ηλιακή ακτινοβολία, η επίπτωση του ΣΔ1 είναι υψηλότερη. Όσον αφορά την ευ-
εργετική δράση της βιταμίνης D, η συμπληρωματική χορήγηση υψηλών δόσεων 
βιταμίνης D στα βρέφη που διαμένουν σε ψυχρές βόρειες γεωγραφικές περιοχές 
(με περιορισμένη ηλιοφάνεια και κατ’ επέκταση ελαττωμένη δερματική παραγωγή 
βιταμίνης D με την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας) φαίνεται να είναι προ-
στατευτική. 

Περιγεννητικοί παράγοντες

Οι κυριότεροι επιβαρυντικοί παράγοντες που αφορούν την περιγεννητική περίοδο 
και θεωρείται ότι σχετίζονται με την παθογένεια του ΣΔ1 είναι οι ακόλουθοι: συγ-
γενής (ενδομήτρια) λοίμωξη από τον ιό της ερυθράς, μεγάλη ηλικία της μητέρας 
κατά τη γέννηση του παιδιού, υπερβολική πρόσληψη βάρους από τη μητέρα στη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης, αμνιοπαρακέντηση, προεκλαμψία, καισαρική τομή, 
επιπλοκές κατά την κύηση και τον τοκετό, εμβρυικός ίκτερος σχετιζόμενος με 
ασυμβατότητα ομάδας αίματος μεταξύ μητέρας και εμβρύου. Προστατευτικοί πε-
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ριγεννητικοί παράγοντες θεωρούνται το πρωτότοκο παιδί και το μικρό μήκος και 
βάρος γέννησης. Σημαντικές μελέτες (EURODIAB Substudy 2, Norwegian Diabetes 
Study Group, UK Regional Study, Sweden DISS group) υποστηρίζουν ότι το αυξη-
μένο βάρος γέννησης σχετίζεται με μέτρια αλλά σημαντική αύξηση του κινδύνου 
εμφάνισης ΣΔ1. Αξίζει τέλος να επισημανθεί ότι οι περιγεννητικοί παράγοντες, και 
ιδιαίτερα αυτοί που αφορούν την ενδομήτρια ανάπτυξη, υπόκεινται σχετικά δύ-
σκολα σε τροποποιήσεις και προληπτικές παρεμβάσεις και αποτελούν ως εκ τού-
του λιγότερο σημαντικούς στόχους των στρατηγικών πρόληψης του ΣΔ1. 

Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες

Οι πολύπλοκοι νευροορμονικοί μηχανισμοί του stress μπορούν να απορρυθμίσουν 
τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και να επηρεάσουν δυσμενώς την 
ευαισθησία στην ινσουλίνη. Έχει αποδειχθεί ότι το αυξημένο ψυχολογικό stress στα 
δύο πρώτα έτη της ζωής του ατόμου (διαζύγιο γονέων, βαριά ασθένεια στο οικο-
γενειακό περιβάλλον, απώλεια συγγενούς ή κατοικίδιου ζώου, χαμηλό μορφωτι-
κό επίπεδο του πατέρα, σοβαρό ατύχημα/τραυματισμός/νοσηλεία, διαμάχες και 
προστριβές μεταξύ των γονέων, σωματική και ψυχική βία, μαθησιακές δυσκολίες, 
διαβίωση σε συνθήκες πολέμου ή περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες) είναι ανε-
ξάρτητος παράγων κινδύνου για ανάπτυξη ΣΔ1. Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμος η διε-
νέργεια προοπτικών μελετών με την χρησιμοποίηση βιολογικών δεικτών έκθεσης 
σε στρεσσογόνα ερεθίσματα (stress biomarkers), προκειμένου να διαλευκανθεί ο 
ρόλος του stress στην ανάπτυξη ΣΔ1. 
 Υποθέσεις περί της επίδρασης μη ειδικών περιβαλλοντικών ερεθισμάτων στην 
παθογένεια του ΣΔ1 (non-specific triggers)
 Για τη μελέτη της επίδρασης μη ειδικών περιβαλλοντικών παραγόντων (κυρίως 
λοιμωδών και διαιτητικών) στην παθογένεια του ΣΔ1 έχουν διατυπωθεί οι παρακά-
τω τρεις ενδιαφέρουσες υποθέσεις.
 1) Η υπόθεση της καλής υγιεινής (hygiene hypothesis): Φαίνεται ότι οι συνηθι-
σμένες μη ειδικές λοιμώξεις της πρώιμης παιδικής ηλικίας μπορούν να προλάβουν 
ή να επιβραδύνουν την εκδήλωση αυτοάνοσων νοσημάτων, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνεται και ο ΣΔ1. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά των σύγχρονων κατανα-
λωτικών κοινωνιών που ζουν σε ένα αποστειρωμένο περιβάλλον (μικρή έκθεση 
σε κοινούς λοιμογόνους παράγοντες) διατρέχουν σύμφωνα με την υπόθεση της 
καλής υγιεινής αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν από ΣΔ1. Οι ιοί και τα βακτήρια 
αποτελούν θεμιτές ανοσολογικές προκλήσεις που διεγείρουν τους μηχανισμούς 
της ενδογενούς ανοσίας του ατόμου και μέσω αυτής της ενεργοποίησης των 
κυκλοφορούντων ανοσοκυττάρων ενισχύεται η ανάπτυξη και δράση των ρυθμι-
στικών Τ λεμφοκυττάρων, που όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποτελούν τον πλέον 
αποτελεσματικό φραγμό στην ανάπτυξη αυτοανοσίας. Ομοίως, έχει διατυπωθεί η 
άποψη ότι το άσθμα και άλλες ατοπικές διαταραχές εμφανίζονται με μεγαλύτερη 
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συχνότητα σε συνθήκες καλής υγιεινής και αποστειρωμένης διαβίωσης. 
 2) Η υπόθεση του γόνιμου εδάφους (fertile field hypothesis): Η μη ειδική φλεγμονή 
(πολλαπλές λοιμώξεις ανεξάρτητες μεταξύ τους) επιταχύνει και επιδεινώνει τη νησι-
διακή αυτοανοσία που έχει ήδη εγκατασταθεί. Αυτό γίνεται μέσω της ενεργοποίησης 
των Τ λεμφοκυττάρων μνήμης από επαναλαμβανόμενες ιογενείς λοιμώξεις. 
 3) Η υπόθεση του επιταχυντή (accelerator hypothesis): Σύμφωνα με την υπόθε-
ση αυτή, ο διαβήτης αποτελεί ενιαία νοσολογική οντότητα και οι επιμέρους τύποι 
1 και 2 σχετίζονται με το διαφορετικό ρυθμό της απώλειας των β κυττάρων και 
τους διαφορετικούς εκλυτικούς παράγοντες που επιταχύνουν αυτή τη διαδικασία. 
Η υπόθεση αυτή εισάγει τρεις διαφορετικούς «επιταχυντές» (accelerators). Ο πρώ-
τος είναι το ενδογενές δυναμικό του ατόμου για την διαδικασία της απόπτωσης 
των β κυττάρων του παγκρέατος που κρίνεται απαραίτητο αν και δεν αρκεί για την 
ανάπτυξη του ΣΔ1. Ο δεύτερος επιταχυντής είναι η αντίσταση στην ινσουλίνη, που 
επιφέρει πρόσθετο φορτίο στα β κύτταρα, που είναι ήδη ευάλωτα στο ενδεχόμενο 
της επιταχυνόμενης απόπτωσης. Ο τρίτος επιταχυντής είναι κάποιο ανοσολογικό 
ερέθισμα που θα δράσει στα άτομα που φέρουν τη γενετική προδιάθεση για αυ-
τοανοσία και θα προκαλέσει έκδηλο διαβήτη. Αν δεν υπάρξει ο τρίτος αυτός επι-
ταχυντής, ο ρυθμός της απόπτωσης θα είναι βραδύτερος, θα υπερισχύσει τελικά 
η αντίσταση στην ινσουλίνη και το άτομο θα εκδηλώσει ΣΔ2 αντί για ΣΔ1. Αντί-
θετα, η παρουσία του τρίτου επιταχυντή συνεπάγεται την ταχεία απόπτωση των 
β-κυττάρων και την κλινική έκφραση του ΣΔ1. Η θεωρία αυτή εξηγεί την αυξανό-
μενη επίπτωση του ΣΔ1 στα παχύσαρκα παιδιά καθώς και την παράλληλη αύξηση 
της επίτωσης του ΣΔ1 και ΣΔ2 παγκοσμίως. Η θεωρία της παθογενετικής συμμετο-
χής της ευαισθησίας στην ινσουλίνη στην εμφάνιση του ΣΔ1 έχει γίνει πρόσφατα 
ευρέως αποδεκτή και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, με δεδομένη την εκρηκτική 
αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας στο σύγχρονο δυτικό πολιτισμό. 

Ο ιδιαίτερος ρόλος του γαστρεντερικού σωλήνα στην παθογένεια του ΣΔ1

Ο γαστρεντερικός σωλήνας αποτελεί την πιο εκτεταμένη επιφάνεια επαφής του ορ-
γανισμού με τα αντιγονικά ερεθίσματα του εξωτερικού περιβάλλοντος. Υπάρχουν 
ενδείξεις ότι μια παθολογική εντερική μικροχλωρίδα, σε συνδυασμό με έναν δια-
ταραγμένο φραγμό του εντερικού βλεννογόνου (αυξημένη διαπερατότητα βλεν-
νογόνου σε διατροφικά συστατικά) και μια τροποποιημένη εντερική ανοσολογική 
αντίδραση, συμμετέχουν αθροιστικά στην παθογένεια του ΣΔ1. Η διαταραχή της 
λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος στο γαστρεντερικό σύστημα αφορά 
πολλαπλά διαιτητικά αντιγόνα. Οι εντερικές λοιμώξεις αυξάνουν τη διαβατότητα 
του γαστρεντερικού βλεννογόνου και προάγουν την ανοσολογική αντίδραση του 
ξενιστή στα διάφορα συστατικά των τροφών (κυρίως πρωτεΐνες). Λεμφοκύτταρα 
από το έντερο μπορούν να φτάσουν τελικά στο πάγκρεας και δενδριτικά κύτταρα 
μπορούν να μεταφέρουν ενδοαυλικά διαιτητικά αντιγόνα και να τα παρουσιάσουν 
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στους παγκρεατικούς λεμφαδένες. Αυτή η σύνδεση της διατροφής με τη φλεγμονή 
του παγκρέατος αναδεικνύει το γαστρεντερικό σύστημα σε ρυθμιστικό παράγο-
ντα της νησιδιακής αυτοανοσίας του ΣΔ1. 

Παθογενετικό μοντέλο του ΣΔ1 

Η τρέχουσα θεωρία για την παθογένεια του ΣΔ1 αποτελεί τη συνισταμένη τριών 
καταλυτικών παραγόντων. Ο πρώτος παράγοντας είναι η γενετική ευαλωτότητα 
του ατόμου για ανάπτυξη ΣΔ1 (genetic susceptibility). Ο δεύτερος παράγοντας 
είναι η επίδραση στον ευάλωτο γονότυπο διαβητογόνων περιβαλλοντικών ερεθι-
σμάτων, όπως είναι οι ιογενείς λοιμώξεις και η έλλειψη βιταμίνης D, την κατάλληλη 
χρονική στιγμή. Ο τρίτος παράγοντας είναι η επακόλουθη έκθεση του ατόμου σε 
διαιτητικά κυρίως αντιγόνα, όπως είναι η γλουτένη και η βόειος ινσουλίνη, που θα 
μετατρέψουν την προδιαβητική κατάσταση σε κλινικό διαβήτη. Σε όλη αυτή τη δι-
αδικασία εμπλέκονται δυναμικά και άλλοι παράγοντες που τροποποιούν αρνητικά 
την αλληλεπίδραση των επιμέρους παραγόντων, όπως είναι η πρώιμη έκθεση του 
βρέφους σε σύνθετες πρωτεΐνες και δημητριακά. 

Υπάρχουσες-Τρέχουσες Μελέτες Παρέμβασης στον ΣΔ1
Στο πεδίο των κλινικών μελετών σχετικά με την γενετικά καθοριζόμενη αυτοάνο-
σο διαταραχή και την ανάπτυξη του ΣΔ1, ενδιαφέρον παρουσιάζουν: 1) η μελέτη 
Nicotinamide Diabetes Intervention Trial (ENDIT), στην οποία χορηγήθηκε νικοτινα-
μίδιο, συστατικό της βιταμίνης Β3, σε άτομα «υψηλού κινδύνου» που τελικά παρά 
την αρχική αιδιοδοξία δεν έδειξε όφελος αναφορικά με την πρόληψη ή την ανα-
χαίτηση του ΣΔ1 2) η μελέτη DPT-1, στην οποία δόθηκε παρεντερικά ή από του 
στόματος ινσουλίνη σε «υψηλού κινδύνου» άτομα, συγγενείς πρώτου και δευτέρου 
βαθμού ασθενών με ΣΔ1, χωρίς ενθαρρυντικά αποτελέσματα 3) η χορήγηση ανοσο-
κατασταλτικών παραγόντων σε ασθενείς με νεοδιαγνωσμένο ΣΔ1 (κυκλοσπορίνη, 
πρεδνιζόνη, αζαθειοπρίνη), που συσχετίσθηκε με μείωση των ημερήσιων αναγκών 
σε ινσουλίνη και αύξηση της ενδογενούς παραγωγής ινσουλίνης από τα β κύτταρα 
με κόστος τις ανεπιθύμητες ενέργειες και την ανάγκη μακροχρόνιας χορήγησης 4) η 
χορήγηση της σφαιρίνης ATGAM με δράση έναντι του θύμου αδένα, η οποία συσχε-
τίσθηκε με μείωση των ημερήσιων αναγκών σε ινσουλίνη και της HbA1c με κόστος 
την ανάπτυξη σοβαρής θρομβοπενίας 5) η χορήγηση πρόδρομων μεσεγχυματικών 
κυττάρων (MSC) σε πειραματόζωα με θετικά αποτελέσματα, παραμένοντας ερω-
τηματικό το όφελος απο την χορήγησή τους στα πλαίσια κλινικής μελέτης όσον 
αφορά την πρόληψη του ΣΔ1 6) η στοχευμένη θεραπεία έναντι αυτοαντιγόνων (ιν-
σουλίνη, GAD65, πρωτείνη HSP60), με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα 7) η αύξηση 
της ανοσολογικής ανοχής (anti-CD3 μονοκλωνικά αντισώματα- ΟΚΤ3, hOΚΤ3γ1(Ala-
Ala), ChAglyCD3-, με αρχικά ενθαρρυντικά αλλά μη επαρκή δεδομένα, δεδομένων 
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και των ανεπιθύμητων ενεργειών απο την απελευθέρωση των κυτταροκινών 8) η 
αναγέννηση των β-κυττάρων των νησιδίων του παγκρέατος (ινκρετίνες-exendin 
4, GLP-1) 9) η μεταμόσχευση των νησιδίων, η οποία αν και στέφθηκε αρχικά απο 
ενθουσιασμό, αποθαρρύνεται λόγω της ανάγκης χορήγησης συστηματικής ανο-
σοκαταστολής, πολλαπλών εγχύσεων νησιδίων από πολλούς δότες και απόρριψης 
των μοσχευμάτων 10) η μεταμόσχευση παγκρέατος, με καλά μακροχρόνια αποτε-
λέσματα με κόστος τις επιπλοκές από την συστηματική ανοσοκαταστολή και την 
δυσκολία εύρεσης μοσχευμάτων 11) η προσπάθεια «δημιουργίας» παγκρεατικών 
κυττάρων με ινσουλινοεκκριτικές ικανότητες από αρχέγονα εμβρυϊκά κύτταρα, με 
επιπλοκή την αδυναμία ρύθμισης της λειτουργίας των απο την γλυκόζη. 
 Στο πεδίο των κλινικών μελετών σχετικά με την επίδραση περιβαλλοντικών πα-
ραγόντων στην ανάπτυξη του ΣΔ1, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική η μελέτη TEDDY 
(The Environmental Determinants in Diabetes of the Young) που μελετά νεογνά 
από τη Φινλανδία, τη Γερμανία, τη Σουηδία και τη Β. Αμερική και τα παρακολου-
θεί διαχρονικά μέχρι την ηλικία των 15 ετών. Η μελέτη αυτή στηρίζεται σε κοινό 
πρωτόκολλο που έχει σχεδιασθεί ειδικά για την αναγνώριση περιβαλλοντικών πα-
ραγόντων που αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο ανάπτυξης ΣΔ1. Είναι μια μεγάλη 
προοπτική μελέτη που χρησιμοποιεί βιοδείκτες, ξεκινά από τα πρώτα στάδια ζωής 
των ατόμων, ορίζει με ακρίβεια τη γενετική ευαλωτότητα και εφαρμόζει μοριακές 
ανοσολογικές και γενετικές τεχνικές, σε μια προσπάθεια ανακάλυψης νέων, ασφα-
λών και αποτελεσματικών στρατηγικών πρόληψης του ΣΔ1. 
 Η αναγνώριση των κυριότερων περιβαλλοντικών παραγόντων κινδύνου που 
προδιαθέτουν σε ΣΔ1 έχει ιδιαίτερη κλινική αξία, καθώς η αποφυγή ή τροποποί-
ηση των παραγόντων αυτών συνιστά απλό και αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης 
της νόσου. Τα περιβαλλοντικά εκλυτικά ερεθίσματα του ΣΔ1 είναι πολλαπλά και 
ετερογενή και δυστυχώς δεν είναι πάντα εύκολα αναγνωρίσιμα ή περιορίσιμα. 
Εντούτοις, η ανάδειξη και τροποποίησή τους μπορεί να συμβάλει σε μια ουσιαστι-
κή μείωση της επίπτωσης του ΣΔ1, μιας χρόνιας σοβαρής ασθένειας με πολυάριθ-
μες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες κλινικές επιπλοκές. 

Συμπέρασμα
Ο ΣΔ1 αποτελούσε και αποτελεί και σήμερα ένα τεράστιο πρόβλημα υγείας πα-
γκοσμίως. Ο ΣΔ1 συνοδεύεται από την ανάπτυξη μικρο- και μακροαγγειοπάθειας 
με συνοδό αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα. Παράλληλα συνεπάγεται τε-
ράστιο οικονομικό και ψυχοκοινωνικό κόστος. Το μέγεθος του προβλήματος μεγα-
λώνει αν σκεφθούμε ότι αποτελεί την κλινική έκφραση μιας σύνθετης διαταραχής 
που αφορά την γενετικά καθοριζόμενη διαταραχή του συστήματος αυτοανοσίας 
η οποία πυροδοτείται απο την επίδραση ποικίλων περιβαλλοντικών παραγόντων. 
Ωστόσο, η ταυτοποίηση των υποκείμενων αυτοάνοσων, γονιδιακών και περιβαλ-
λοντικών παθογενετικών παραγόντων, δεν έχει πλήρως διαλευκανθεί, με αποτέλε-
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σμα την αδυναμία θεραπευτικής προσπέλασης με στόχο την πρόληψη και/ή την 
αναχαίτηση της νόσου. Συνεπώς, αν και το ερευνητικό πεδίο παραμένεια νοικτό, 
πρός το παρόν, παραμένει καθήκον μας η φροντίδα των ασθενών με ΣΔ1 με απώ-
τερο στόχο την αποφυγή των επιπλοκών. 
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