
Εισαγωγή

O σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2(ΣΔ τ2) αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πα-
γκόσμια προβλήματα υγείας. Η επίπτωσή του ΣΔ τ2 αυξάνει με ταχείς ρυθ-

μούς και έχει λάβει διαστάσεις παγκόσμιας επιδημίας με τεράστιο οικονομικό και 
κοινωνικό κόστος. Υπολογίζεται ότι το 2030 ο αριθμός των ατόμων που θα πά-
σχουν από ΣΔ τ2 θα ανέλθει από περίπου 200 στα 336 εκατομμύρια. Το οικονομικό 
κόστος είναι δυσβάστακτο(132 USD το 2002 και σήμερα πολύ μεγαλύτερο) και 
συχνά αρκετές χώρες αδυνατούν να αντεπεξέλθουν σ’ αυτό.
 Ένα μεγάλο μέρος αυτής της έκρηξης του ΣΔ τ2 πηγάζει από τον σύγχρονο τρό-
πο ζωής με άφθονη κατανάλωση γευμάτων υψηλής θερμιδικής αξίας μαζί με χα-
μηλότερη κατανάλωση ενέργειας λόγω ευρείας χρήσης αυτοκινήτων, τηλεόρασης, 
μείωσης της φυσικής δραστηριότητας κα.
 Θα μπορούσε κανείς να πρόβλεψη τη αναστροφή της αύξησης του ΣΔ τ2 με 
την επιστροφή σε ένα υγιεινό τρόπο ζωής, δυστυχώς όμως αυτό δεν αποτελεί μια 
πρακτική λύση στο σοβαρότατο αυτό πρόβλημα υγείας. Πρόκληση λοιπόν για τον 
21ο αιώνα είναι η καλύτερη κατανόηση της παθογένεσης του ΣΔ τ2, έτσι ώστε να 
αποκτήσουμε νέα μέσα για ακριβέστερη πρόβλεψη του ΣΔ, αλλά και ανάπτυξη 
νέων φαρμακευτικών ουσιών που θα μπορούν να αναστρέψουν τα κύρια παθογε-
νετικά στοιχεία της νόσου.
 Ο ΣΔ τ2 είναι η συχνότερη(περίπου 85%) και πιο ανομοιογενής από τις κατηγορί-
ες του ΣΔ, η οποία, εν τούτοις, εμφανίζει μερικά σαφώς καθοριζόμενα χαρακτηρι-
στικά, «τη κλασική τριάδα» της δεκαετίας του 1990: 
 1) Διαταραγμένη λειτουργία των β-κυττάρων 
 2)  Μειωμένη δραστικότητα της ινσουλίνης στην περιφέρεια (ινσουλινοαντίσταση)
 3) Αυξημένη παραγωγή και απελευθέρωση γλυκόζης από το ήπαρ 
 Εκείνη την εποχή όμως δεν ήταν γνωστός ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των 
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οργάνων αυτών, ούτε ο μηχανισμός με το οποίο η παχυσαρκία προκαλεί ινσουλι-
νοαντίσταση, που με τη σειρά της προκαλεί και μια διαταραχή στη φυσιολογία των 
σκελετικών μυών. 
 Σημαντική πρόοδος έχει επιτευχτεί κατά την τελευταία δεκαετία στην κατανό-
ηση στον ΣΔ τ2, παρόλο ότι υπάρχουν ακόμη αναπάντητα ερωτήματα. Ο ΣΔ τ2 
προκύπτει από το συνδυασμό γενετικών και επίκτητων παραγόντων οι οποίοι επη-
ρεάζουν δυσμενώς την λειτουργία των β-κυττάρων και την ευαισθησία των ιστών 
στην ινσουλίνη (Σχήμα 1).

Σχήµα 1. Αλληλουχία κυριοτέρων παθογενετικών παραγόντων που οδηγούν στην εµφάνιση του Σ∆ τ2

Γενετική προδιάθεση
Το γεγονός ότι ο ΣΔ τ2 είναι μία νόσος με σαφή γενετική προδιάθεση, είναι καλά 
γνωστό από το ότι παρουσιάζεται σε οικογένειες, και σε ειδικές ομάδες πληθυ-
σμών με ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο για ΣΔ.
 
Ο ΣΔ τ2 είναι μία πολυγενετική και πολυπαραγοντική νόσος, καθόσον εκτός της 
γενετικής προδιάθεσης (πχ πολυμορφισμοί γονιδίων), επίκτητοι παράγοντες συμ-
βάλουν στην εκδήλωση της νόσου και τροποποιούν το φαινότυπο της (Σχήμα 1). 
Τα γονίδια που προδιαθέτουν στην εμφάνιση του ΣΔ τ2 δεν έχουν ακόμη πλήρως 
ταυτοποιηθεί. Φαίνεται ότι τα γονίδια αυτά επηρεάζουν καίρια βήματα στην διαδι-
κασία έκκρισης της ινσουλίνης (Σχήμα 3). Το κεφάλαιο όμως αυτό θα αναπτυχθεί 
λεπτομερώς από άλλον εισηγητή. 
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Σχήµα 2. Σχέση λειτουργίας β-κυττάρου και ευαισθησίας στη δράση της ινσουλίνης σε άτοµα µε φυσιολο-
γική ανοχή γλυκόζης(NGT),διαταραγµένη ανοχή γλυκόζης(IGT) και Σ∆ τ2. 

Δυσλειτουργία β-κυττάρων έναντι ινσουλινοαντίστασης
Όπως προαναφέρθηκε, ο ΣΔ τ2 προκαλείται από ένα συνδυασμό γενετικών και 
επίκτητων παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν δυσμενώς την λειτουργία των 
β-κυττάρων και την ευαισθησία των ιστών στην ινσουλίνη. 
 Για πολλά χρόνια ένα από τα πλέον αντιφατικά θέματα στο πεδίο του ΣΔ τ2, ήταν 
το εάν η πρωταρχική παθογενετική διαταραχή του ΣΔ τ2, ήταν η δυσλειτουργία 
των β-κυττάρων ή η ινσουλινοαντίσταση. Η πολύ συχνή συνύπαρξη ΣΔ τ2 με πα-
χυσαρκία, η οποία χαρακτηρίζεται από αντίσταση στην ινσουλίνη, περιπλέκει ακό-
μα περισσότερο την κατανόηση της χρονικής αλληλουχίας των διαταραχών κατά 
την πορεία της εμφανίσεως του ΣΔ τ2 (Το θέμα της αντίστασης στην ινσουλίνη θα 
αναπτυχθεί από άλλον εισηγητή).
 Μέχρι πριν μερικά χρόνια επικρατούσε η γνώμη ότι η ινσουλινοαντίσταση προ-
ηγείται της δυσλειτουργίας των β-κυττάρων, ενώ η διαταραχή της λειτουργίας 
των β-κυττάρων ήταν ένα όψιμο φαινόμενο, που οφείλεται στην εξάντληση των 
β-κυττάρων μετά από χρόνια αντισταθμιστικής υπερέκκρισης. 
 Κατά την διάρκεια όμως των τελευταίων χρόνων, δεδομένα από μεγάλες δια-
τμητικές αλλά και μακροχρόνιες μελέτες, οι οποίες χρησιμοποίησαν πιο ακριβείς 
τεχνικές για την εκτίμηση της λειτουργίας των β-κυττάρων, μετακίνησε το εκκρε-
μές προς την άλλη μεριά, δηλαδή στη άποψη ότι η δυσλειτουργία των β-κυττάρων 
είναι η πρωταρχική διαταραχή, πιθανώς γενετική. 
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 Ένας από τους λόγους που είχε επικρατήσει η γνώμη αυτή, είναι το γεγονός ότι 
οι πρώτες μελέτες βάσισαν τα συμπεράσματά τους σε παρερμηνεία των πειρα-
ματικών δεδομένων που αφορούσαν κυρίως την εκτίμηση της λειτουργίας των 
β-κυττάρων. Η εκτίμηση της λειτουργίας αυτής είναι, σε αντίθεση με την μέτρηση 
της ινσουλινοαντίστασης, πολύ πιο πολύπλοκη. Επίσης δεν ελήφθη υπόψη προ-
σαρμογή της λειτουργίας των β-κυττάρων ανάλογα με την αντίσταση στην ινσου-
λίνη. Η συσχέτιση μεταξύ της λειτουργίας των β-κυττάρων και της ευαισθησίας 
των ιστών στην ινσουλίνη είναι καμπυλόγραμμη(υπερβολή) όπως φαίνεται στο 
Σχήμα 2, και ονομάζεται Δείκτης Απόκρισης (Disposition Index- DI). Είναι εμφανές 
από τη καμπύλη αυτή ότι όσο μειώνεται η ευαισθησία στην ινσουλίνη (αύξηση 
της αντίστασης), τόσο αυξάνεται η συγκέντρωση ινσουλίνης στο πλάσμα από ένα 
υγιές πάγκρεας (υπερινσουλιναιμία), έτσι ώστε ρυθμίζεται άριστα ο μεταβολισμός 
της γλυκόζης χωρίς να εμφανίζεται ΣΔ τ2. Με άλλα λόγια η αντίσταση στην ινσου-
λίνη, όσο μεγάλη και αν είναι, μπορεί να αντιρροπισθεί από ένα υγιές πάγκρεας 
με ανάλογη αύξηση της έκκρισης της ινσουλίνης και, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2, 
η μετατόπιση προς τα αριστερά γίνεται κατά μήκος της καμπύλης. Καταυτόν τον 
τρόπο, το μεγαλύτερο ποσοστό των παχύσαρκων δεν εμφανίζει ΣΔ τ2. O δείκτης 
απόκρισης έχει καλλίτερη προγνωστική αξία από την 1η φάση ινσουλινοέκκρισης 
για την εμφάνιση του ΣΔ 2. 
 Οι φυσιολογικοί μηχανισμοί της γλυκοζο-εξαρτώμενης έκκρισης ινσουλίνης και 
οι μηχανισμοί προσαρμογής σε αυξημένες ανάγκες σε ινσουλίνη(όπως στην ινσου-
λινοαντίσταση) φαίνονται στο Σχήμα 3. Η γλυκόζη εισέρχεται στα κύτταρα μέσω 
των μεταφορέων της γλυκόζης, στη συνέχεια υφίσταται φωσφορυλίωση από τη 
γλυκοκινάση, μετά οξείδωση στα μιτοχόνδρια με αύξηση στο πηλίκο ATP/ADP που 
οδηγεί σε κλείσιμο των ευαίσθητων στο ΑΤΡ διαύλων Κ, ηλεκτρική εκπόλωση της 
μεμβράνης με αποτέλεσμα άνοιγμα των διαύλων Ca++ και αύξηση του ενδοκυττά-
ριου Ca++ το οποίο πυροδοτεί τον εκκριτικό μηχανισμό των κοκκίων της ινσουλίνης 
με εξωκυττάρωση. Ο μηχανισμός αυτός ανταποκρίνεται πολύ γρήγορα και ρυθμί-
ζει πολύ καλά το σχήμα έκκρισης της ινσουλίνης(1η και 2η φάση, βλέπε παρακά-
τω), αλλά η διάρκεια ρύθμισης του μεταβολισμού της γλυκόζης επιτυγχάνεται με 
τους μηχανισμούς επαύξησης του γλυκαιμικού ερεθίσματος από διάφορους παρά-
γοντες, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3. 
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Σχήµα 3. Πιθανοί κυτταρικοί µηχανισµοί προσαρµογής στην ινσουλινοαντίσταση. Σε περιπτώσεις αυξη-
µένων αναγκών σε ινσουλίνη, ο µεταβολισµός γλυκόζης των β-κυττάρων επαυξάνεται µε τους εξής τρό-
πους: µε αύξηση της γλυκοκινάσης (a), µε ανανέωση των ενδιάµεσων προϊόντων του κύκλου του τρικαρ-
βοξυλικού οξέως(TCA)(b), µε αύξηση στα επίπεδα µαλονυλ-CoA (c) το οποίο οδηγεί τελικά σε αύξηση του 
ακετυλ- CoA και της διασυλγλυκερόλης(DAG) που µε τη σειρά της µέσω της πρωτεϊνικής κινάσης C(ΡΚC) 
πυροδοτεί τον σηµατοτοδοτικό µηχανισµό έκκρισης ινσουλίνης. Τα λιπαρά οξέα επηρεάζουν την έκκριση 
ινσουλίνης είτε µέσω του υποδοχέα (G-protein-coupled receptor-GPR40) (d), ή µέσω του λιπαρού ακετυλ 
CoA - fatty acyl CoA (e) και διέγερση της εξωκυττάρωσης των κοκκίων ινσουλίνης άµεσα ή µέσω ΡΚC. Το 
GLP-1 επαυξάνει τη γλυκοεξαρτώνενη ινσουλινοέκκριση µέσω του G-protein υποδοχέα του (f) και µετά δια 
της πρωτεινικής κινάσης Α(ΡΚΑ) και τον παράγοντα ανταλλαγής νουκλεοτιδίου γουανίνης της ΕΡΑC2. Επί 
πλέον, η ακετυλχολίνη που απελευθερώνεται από τις νευρικές απολήξεις του παρασυµπαθητικού, µέσω 
του µουσκαρινικού υποδοχέα Μ2 (g) και µετά δια µέσου της DAG και της ΡΚC ενισχύει την έκκριση ινσου-
λίνης. Το συµπαθητικό έχει διπλή δράση (h): οι α2-αγωνιστές αναστέλλουν, ενώ οι β-αγωνιστές διεγείρουν 
τη έκκριση ινσουλίνης µέσω του c-AMP. Τέλος η µάζα των β-κυττάρων µπορεί να επηρεαστεί θετικά από το 
σηµατοδοτικό µονοπάτι του υποδοχέα ινσουλίνης/IGF-1 (i) µε αποτέλεσµά την αύξηση της επιβίωσης των 
β-κυττάρων. Τέλος ο σηµατοτοδοτικός µηχανισµός του υποδοχέα του GLP-1 (GLP-1R), αυξάνει την επιβίω-
ση και µειώνει την απόπτωση των β-κυττάρων (j). 
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Διαταραχή έκκρισης ινσουλίνης
Ο ΣΔ τ2 χαρακτηρίζεται και από διαταραγμένη έκκριση ινσουλίνης από το 
β-κύτταρου του παγκρέατος.
 Η έκκριση ινσουλίνης σε ανταπόκριση στο γλυκαιμικό ερέθισμα υπό φυσιολογι-
κές συνθήκες είναι διφασική και είναι πιο εμφανής μετά από ενδοφλέβια έγχυση 
γλυκόζης (Σχήμα 4). Η 1η φάση χαρακτηρίζεται α) από ταχεία έκκριση ινσουλίνης, 
μικρής όμως διάρκειας, συνεπάγεται υψηλά επίπεδα ινσουλίνης στο αίμα για 5-10 
λεπτά και συσχετίζεται με άμεση απελευθέρωση ινσουλίνης από τα εκκριτικά κοκ-
κία(δεξαμενή άμεσης απελευθέρωσης, και β) από καταστολή της ηπατικής παρα-
γωγής γλυκόζης. Η 2η φάση ακολουθεί την 1η φάση (Σχήμα 5), χαρακτηρίζεται 
από αργή και συνεχή έκκριση ινσουλίνης, με σαφώς χαμηλότερο επίπεδο ινσου-
λίνης, διαρκεί όσο και το γλυκαιμικό ερέθισμα και συνεπάγεται τη σύνθεση νέων 
μορίων ινσουλίνης καθώς και ΑΤΡ- εξαρτώμενης μετακίνησης κοκκίων ινσουλίνης 
από δεξαμενή αποθήκευσης στη δεξαμενή ταχείας απελευθέρωσης. 

Σχήµα 4. ∆υσλειτουργία του β-κυττάρου σε άτοµα µε Σ∆ τ2: απώλεια 1ης φάσης έκκρισης της ινσου-
λίνης. Η 2η φάση διατηρείται καλλίτερα, αλλά τα επίπεδα ινσουλίνης είναι σαφώς χαµηλότερα για τα 
υψηλές τιµές σακχάρου που παρατηρούνται στα άτοµα µε Σ∆ Τ2.

 Επιπλέον η έκκριση της ινσουλίνης όλο το 24ωρο γίνεται με παλμικό τρόπο κάθε 
9-14 λεπτά, με σκοπό την ρύθμιση της ηπατικής παραγωγής γλυκόζης (γλυκογονό-
λυση, νεογλυκογένεση). Εμφανίζει επίσης μεγάλες ώσεις αρκετές φορές την ημέρα, 
ιδιαίτερα μετά τα γεύματα, για τη μεγιστοποίηση της κάθαρσης των τροφών μετά 
από αυτά. Μεγάλη σημασία για την έκκριση ινσουλίνης, ιδιαίτερα μετά τα γεύματα, 
διαδραματίζει και ο εντεροπαγκρεατικός άξονας (συζήτηση παρακάτω).
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Σχήµα 5. ∆ιαταραχές στη γλυκόζη, ινσουλίνη και γλυκαγόνη στον Σ∆ τ2. Έκτος από την ανεπαρκή έκ-
κριση της ινσουλίνης µε συνοδό υπεργλυκαιµία, παρατηρείται και µη καταστολή της γλυκαγόνης µετά 
το γεύµα.

 Στο ΣΔ τ2, παρατηρείται κατά τη διάγνωση μια προοδευτική επιδείνωση της λει-
τουργίας των β- κυττάρων και της μάζας αυτών. Η μελέτη UDPDS έδειξε ότι κατά 
τη διάγνωση του ΣΔ τ2 υπήρχε 50% μείωση της λειτουργίας των β-κυττάρων και 
μια συνεχής περαιτέρω επιδείνωση, ανεξάρτητα από την ακολουθούμενη θερα-
πεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ΣΔ τ2 παρατηρείται μία σημαντική μείωση ή 
κατάργηση της 1ης φάσης έκκρισης της ινσουλίνης (Σχήμα 4) και καθυστερημένη 
ή μειωμένη απάντηση μετά από κατανάλωση μεικτών γευμάτων (Σχήμα 5). Η μεί-
ωση της 1ης φάσης έκκρισης παρατηρείται πολύ ενωρίς στην εξέλιξη του ΣΔ τ2, 
όπου ήδη σε άτομα με γλυκόζη νηστείας μόλις λίγο πάνω από τα 100 mg%, η πρώ-
τη φάση είναι σημαντικά μειωμένη και απουσιάζει πλήρως πάνω από 115 mg%.
 Διαταραχή της παλμικής έκκρισης της ινσουλίνης παρατηρείται επίσης ενωρίς 
στην εξέλιξη της νόσου με σημαντική μείωση στις βραδείες αιχμές και ταχείες 
ώσεις έκκρισης της ινσουλίνης.
 Οι περισσότερες από τις παραπάνω διαταραχές έκκρισης της ινσουλίνης παρα-
τηρούνται και σε άτομα με διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη(ΙGT), καθώς και σε 
1ου βαθμού συγγενείς ασθενών με ΣΔ τ2.
 Αρκετά δεδομένα υποδηλώνουν ότι στον ΣΔ τ2 παρατηρείται μία δυσανάλογη 
αύξηση έκκρισης προινσουλίνης χωρίς να είναι σαφές εάν αυτό οφείλεται σε δια-
ταραχή στην έκκριση ή επεξεργασία μέσα στο β-κύτταρο.
 Μία άλλη σημαντική διαταραχή που συμβάλει στην δημιουργία του ΣΔ τ2 είναι η ανε-
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παρκής έκκριση ινκρετινών. Οι ινκρετίνες είναι ορμόνες που απελευθερώνονται από 
κύτταρα του εντέρου αμέσως μετά τη λήψη των γευμάτων με σκοπό να επαυξήσουν 
την γλυκοεξαρτώμενη έκκριση ινσουλίνης από το πάγκρεας(εντεροπαγκρεατικός 
άξονας). Από τις δύο κυριότερες ινκρετίνες, το GLP-1(Glucagon like peptide-1) και 
το GIP(Glucose-dependent Insulinotropic Polypeptide), μόνο το πρώτο(GLP-1) ή τα 
ανάλογά του μπορεί να χρησιμοποιηθούν για θεραπευτικούς σκοπούς καθόσον το 
β-κύτταρο είναι ανθεκτικό στη δράση του GIP. Οι δύο αυτές ορμόνες συμμετέχουν 
ενεργά στο «φαινόμενο της ινκρετίνης» δηλαδή την ιδιότητα της γλυκόζης όταν χο-
ρηγείται από το στόμα να αυξάνει την έκκριση ινσουλίνης από τα β-κύτταρα του 
παγκρέατος πολύ περισσότερο από την αντίστοιχη αύξηση που επιτυγχάνει η ενδο-
φλέβια χορήγηση ίσης ποσότητας γλυκόζης (Σχήμα 6). 

Σχήµα 6. Το Φαινόµενο της ινκρετίνης σε φυσιολογικά άτοµα και ασθενείς µε Σ∆ τ2. Παρατηρείται 
σαφής µείωση του φαινοµένου στο Σ ∆ τ2. 

 Το GLP-1, που είναι προϊόν του γονιδίου της προγλυκαγόνης, απελευθερώνεται 
από τα ενδοκρινικά L-κύτταρα του εντερικού επιθηλίου(ειλεός και παχύ έντερο) 
αμέσως μετά τα γεύματα, δρα δια μέσου των υποδοχέων του στα β-κύτταρα του 
παγκρέατος, αυξάνει το c-AMP και έτσι είναι ένα ισχυρό ινσουλινοεκκριτικό πεπτί-
διο(Σχήμα 3). Το 60% περίπου της μεταγευματικής έκκρισης της ινσουλίνης οφείλε-
ται στην δράση των δύο αυτών ινκρετινών. Άτομα με ΣΔ τ2 εμφανίζουν σημαντική 
μείωση(περίπου 50%) ή και πλήρη απώλεια του φαινομένου της ινκρετίνης (Σχήμα 
6), με σημαντικά μειωμένη έκκριση GLP-1. Τούτο πιθανότατα συμβάλλει σημαντικά 
στην μείωση της έκκρισης ινσουλίνης στο ΣΔ τ2. 
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Σχήµα 7. ∆ράσεις των ινκρετινοµιµητικών στα β-κύτταρα του παγκρέατος.

 Εκτός όμως από τη δράση των ινκρετινών στα β-κύτταρα του παγκρέατος, 
πολύ σημαντικές είναι και οι επιδράσεις του GLP-1 σε διάφορους άλλους ιστούς 
και όργανα όπως: μείωση έκκρισης της γλυκαγόνης (όχι το GIP), επιβράδυνση της 
κένωσης του στομάχου, αύξηση του αισθήματος του κορεσμού και μείωση της 
πρόσληψης τροφής (δράση σε υποθαλαμικά κέντρα του ΚΝΣ) με αποτέλεσμα 
μείωση του βάρους (Σχήμα 7). Επίσης πειράματα σε ζωικά μοντέλα, έδειξαν μια 
εξαιρετικά σημαντική τροφική δράση του GLP-1 στη διαφοροποίηση και επιβίω-
ση των β-κυττάρων του παγκρέατος: φάνηκε ότι διεγείρει τον πολλαπλασιασμό 
των β-κυττάρων, αναστέλλει την απόπτωσή τους και προάγει τη νεογένεση των 
νησιδίων, βοηθώντας έτσι στην αύξηση της μάζας των β-κυττάρων(Σχήμα 7).Η 
επιβεβαίωση των ευρημάτων αυτών σε ανθρώπους θα αποτελέσει ισχυρή ένδειξη 
για πρωτότυπες παθογενετικά στοχευμένες θεραπευτικές δυνατότητες στην αντι-
μετώπιση του ΣΔ τ2. Πράγματι, παρόμοια ευρήματα έδειξε πρόσφατη πειραματική 
με μελέτη των Marchetti και συν. στη Ιταλία, οι οποίοι επώασαν παγκρεατικά νη-
σίδια, που έλαβαν από μη-διαβητικούς και διαβητικούς δότες,παρουσία γλυκόζης, 
με ή χωρίς τη προσθήκη εξενατίδης (exenatide), ένα ινκρετινομιμητικό συνθετικό 
ανάλογο του GLP-1 που ήδη διατίθεται στη αγορά. Μετά την επώαση με εξενα-
τίδη, παρατηρήθηκε βελτίωση της έκκρισης ινσουλίνης από τη νησίδια, αλλά και 
σημαντική αύξηση της έκφρασης της ινσουλίνης, των μεταφορέων γλυκόζης 2, της 
γλυκοκινάσης και μερικών παραγόντων αναγέννησης και διαφοροποίησης όπως 
Pdx-1, ευρήματα πολύ ενθαρρυντικά. 
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Διαταραχή έκκρισης γλυκαγόνης
Εκτός από τη διαταραχή στην έκκριση ινσουλίνης, ο ΣΔ τ2 χαρακτηρίζεται και από 
μια άλλη σημαντική διαταραχή που αφορά στην έκκριση της γλυκαγόνης. Στο ΣΔ 
τ2 η γλυκαγόνη, η οποία εκκρίνεται από τα α-κυττάρα του παγκρέατος, είναι αυ-
ξημένη κατά την νηστεία αλλά κυρίως δεν καταστέλλεται επαρκώς μετά το γεύμα, 
όπως συμβαίνει στα φυσιολογικά άτομα (Σχήμα 5). Το αποτέλεσμα είναι να συμ-
βάλλει στην ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της γλυκόζης του αίματος(αυξάνοντας την 
ηπατική γλυκογονόλυση και νεογλυκογένεση) Η κατανόηση και αξιολόγηση του 
διαταραχής αυτής προσέφερε μια άλλη παθογενετικά στοχευμένη θεραπευτική 
επιλογή για τη νόσο αυτή (πχ θεραπεία με ινκρετίνες).

Μάζα των β-κυττάρων
Η ολική μάζα των β-κυττάρων, που είναι υπεύθυνη για την έκκριση της ινσουλίνης, 
είναι μία δυναμική διεργασία, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, κατά την οποία η μάζα 
αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με τις ανάγκες σε ινσουλίνη. Η αύξηση της μάζας 
των β-κυττάρων (ΜβΚ) γίνεται μέσω του πολλαπλασιασμού και της νεογένεσης, 
ενώ η μείωσή της μέσω της απόπτωσης (προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος) 
ή της νέκρωσης (τοξικός κυτταρικός θάνατος). Σημαντικές πρόσφατες μελέτες σε 
νεκροτομικό υλικό, έδειξαν 40-60% μείωση της ΜβΚ στον ΣΔ τ2, και ακόμη πίο 
σημαντικά 40% μείωση της ΜβΚ σε προ-διαβήτη(διαταραγμένη γλυκόζη νηστεί-
ας-IFG). Η βλάβη αυτή συμβαίνει επίσης ενωρίς στη εξέλιξη του ΣΔ τ2 και πιθα-
νότατα συμβάλει και αυτή στην παθογένεση της νόσου. Η παθογενετική αιτία της 
μείωσης της ΜβΚ δεν είναι γνωστή. Πιθανοί προτεινόμενοι μηχανισμοί είναι η ενα-
πόθεση αμυλοειδούς από το νησιδιοσχετιζόμενο πολυπεπτίδιο (Islet Associated 
Polypeptide-ΙΑΡΡ) και η αυξημένη απόπτωση (λόγω γλυκο-λιποτοξικότητας, οξει-
δωτικής καταπόνησης, κα). Αντίθετα σε μη-διαβητικούς παχύσαρκους ασθενείς 
βρέθηκε 50% αύξηση του σχετικού όγκου των β-κυττάρων. 

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 λοιπόν οφείλεται στο συνδυασμό μειωμένης 
δραστικότητας της ινσουλίνης στην περιφέρεια (αντίσταση στην ινσουλίνη) και 
μειονεκτικής έκκρισης ινσουλίνης από το πάγκρεας. Εάν η αντίσταση στην ινσου-
λίνη αυξηθεί, αυτή αντιρροπείται με σημαντική αύξηση της έκκρισης ινσουλίνης, 
ο μεταβολισμός γλυκόζης δεν διαταράσσεται και αποτρέπεται η εμφάνιση ΣΔ τ2. 
Όπως αναφέρθηκε, η μετατόπιση προς τα αριστερά γίνεται κατά μήκος της καμπύ-
λης (Σχήμα 2). Στην αντίθετη περίπτωση εάν κάποια χρονική στιγμή για οποιοδή-
ποτε λόγο και με οποιοδήποτε μηχανισμό, παρουσιαστεί μειονεκτική έκκρισης ιν-
σουλίνης, ο μεταβολισμός γλυκόζης διαταράσσεται και εμφανίζεται ο ΣΔ τ2. Όπως 
φαίνεται στο Σχήμα 2 η όλη καμπύλη μετατοπίζεται προς τα αριστερά και πιο κάτω 
από IGT σε ΣΔ τ2.
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 Η βλάβη που προκαλεί μείωση της έκκρισης της ινσουλίνης είναι ένας συνδυα-
σμός λειτουργικής διαταραχής (μη ανταπόκριση στο γλυκαιμικό ερέθισμα, μείωση 
φαινομένου ινκρετίνης κα.), αλλά κατά πάσα πιθανότητα και ανατομικής, καθόσον, 
όπως προαναφέρθηκε, στο ΣΔ τ2 παρατηρείται σημαντική μείωση της μάζας των 
β-κυττάρων και μείωση του αριθμού των νησιδίων. Τέλος, σημαντικό ρόλο στην 
εκδήλωση του ΣΔ τ2 διαδραματίζουν και περιβαλλοντικοί-επίκτητοι παράγοντες.

Περιβαλλοντικοί & Επίκτητοι επιβαρυντικοί παράγοντες
Περιβαλλοντικοί παράγοντες

Ο γονότυπος του ΣΔ τυπικά προδιαθέτει μόνο στην ανάπτυξη διαταραχής στη 
γλυκόζη. Η εκδήλωση όμως του φαινοτύπου του ΣΔ εξαρτάται από περιβαλλοντι-
κούς παράγοντες (Σχήμα 1). Όπως ήδη αναφέρθηκε πολλές μελέτες έδειξαν σαφή 
συσχέτιση του σύγχρονου τρόπου ζωής(άφθονη κατανάλωση γευμάτων υψηλής 
θερμιδικής αξίας, παχυσαρκία, μειωμένη φυσική δραστηριότητα λόγω ευρείας 
χρήσης αυτοκινήτων, τηλεόρασης, κα) με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΣΔ τ2. Οι 
παράγοντες αυτοί διαταράσσουν την ομοιοστασία της γλυκόζης είτε με αύξηση 
της ινσουλινοαντίστασης ή με διαταραχή της λειτουργίας των β-κυττάρων. Ένα με-
γάλο μέρος της παγκόσμιας έκρηξης του ΣΔ τ2 πηγάζει από αυτό τον σύγχρονο 
τρόπο ζωής. Η επίπτωση της παχυσαρκίας έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας και το 
χειρότερο είναι ότι επεκτείνεται και στα παιδιά και εφήβους. Στις ΗΠΑ, περίπου το 
20% των παιδιών είναι παχύσαρκα και αναπτύσσουν ταχύτατα όλα το στοιχεία του 
μεταβολικού συνδρόμου (αντίσταση στην ινσουλίνη, δυσλιπιδαιμία και διαταραχή 
ανοχή στη γλυκόζη). Παρόμοια είναι και τα επιδημιολογικά στοιχεία του ΣΔ στην 
Ελλάδα. 

Επίκτητοι παράγοντες 

Άλλο ένα σημαντικό θέμα είναι η επίδραση επίκτητων παραγόντων στο κίνδυνο 
για ΣΔ τ2 (Σχήμα 1). Οι επίκτητοι παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικότατο 
ρόλο στης εμφάνιση της νόσου. Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, στη δεκαε-
τία του 1990 ήταν γνωστή «η κλασική τριάδα» του ΣΔ τ2, αλλά δεν ήταν γνωστός 
ο τρόπος επικοινωνίας, ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των διαφόρων οργάνων που 
ενέχονται στη παθογένεση της νόσου. Από τότε τεράστιος αριθμός ερευνητικών 
εργασιών στο θέμα αυτό γέμισε κενό αυτό: η απάντηση είναι ότι, ανεξάρτητα από 
γενετικούς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες που έχει ένας ασθενής, καθώς αυτός 
περνάει από φυσιολογική σε διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη, είναι οι επίκτητες 
διαταραχές των οργάνων που οδηγούν στον κοινό φαινότυπο που χαρακτηρίζει 
το ΣΔ τ2. Οι κυριότερες επίκτητες διαταραχές που εμπλέκονται και οι κυτταρικοί 
μηχανισμοί δυσλειτουργίας των β-κυττάρων είναι: 
 -  Η γλυκοτοξικότητα και λιποτοξικότητα: είναι γνωστό τόσο η γλυκόζη όσο και τα 
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ελεύθερα λιπαρά οξέα (ΕΛΟ) διεγείρουν την έκκριση ινσουλίνης (σχήμα 3). Η 
οξεία και χρόνια υπεργλυκαιμία όμως έχει αρνητικές επιπτώσεις στην έκκριση 
της ινσουλίνης μέσω μιας διαδικασίας που είναι γνωστή σαν γλυκοτοξικότητα. 
Γλυκοτοξικότητα είναι η ικανότητα της γλυκόζης να διεγείρει την απόπτωση 
των β-κυττάρων. Παρομοίως, χρόνια αύξηση των ΕΛΟ έχει λιποτοξικές επιδρά-
σεις στο πάγκρεας μεταξύ των οποίων και τη δυσλειτουργία των β-κυττάρων. 
Λιποτοξικότητα λοιπόν είναι η ικανότητα των ΕΛΟ να διεγείρουν επίσης την 
απόπτωση των β-κυττάρων. Οι μηχανισμοί με τους οποίους η γλυκοτοξικότητα 
ασκεί τις δράσεις της είναι πολύπλοκοι: απευαισθητοποίηση του β-κυττάρου 
στην γλυκόζη, αυξημένη οξειδωτική καταπόνηση, μείωση της ποσότητας και 
δράσης των IRS-2, αυξημένη απόπτωση των β-κυττάρων με αποτέλεσμα μείω-
ση του όγκου αυτών κα. Η γλυκοτοξικότητα μειώνεται με τη βέλτιστη γλυκαιμι-
κή ρύθμιση. Οι μηχανισμοί δράσης της λιποτοξικότητας είναι επίσης πολύπλο-
κοι. Οι κυριότεροι είναι: παραγωγή προϊόντων μεταβολισμού των αυξημένων 
ΕΛΟ όπως κεραμίδια(ceramides) και πρόδρομες ουσίες οξειδωτικής καταπό-
νησης, με αποτέλεσμα αυξημένη απόπτωση των β-κυττάρων.Ένας άλλος πι-
θανός μηχανισμός είναι αυξημένη έκφραση της αποσυζευκτικής πρωτεΐνης 2 
(uncoupling protein 2, UCP-2) η οποία οδηγεί σε μείωση του ΑΤΡ και επομένως 
σε ελάττωση της έκκρισης ινσουλίνης. Μερικοί ερευνητές υποστηρίζουν πως 
είναι ο συνδυασμός υπεργλυκαιμίας και αυξημένων ΕΛΟ που οδηγεί σε δυσλει-
τουργία των β-κυττάρων, η αποκαλούμενη γλυκολιποτοξικότητα. 

 -  Εναπόθεση αμυλοειδούς: Το αμυλοειδές των νησιδίων αποτελείται από αδιάλυτα 
ινίδια που σχηματίζονται από το πολυπεπτίδιο αμυλοειδούς των νησιδίων(Islet 
Amyloid Polypeptide-IAPP) ή αμυλίνη, το οποίο εκκρίνεται μαζί με την ινσουλί-
νη από τα β-κύτταρα. Αυξημένη εναπόθεση αμυλοειδούς θα μπορούσε να συ-
νεισφέρει στη παθογένεση του ΣΔ τ2. Εναποθέσεις αμυλοειδούς ανευρίσκονται 
πολλούς, αλλά όχι όλους, ασθενείς με ΣΔ τ2. Ο ακριβής όμως ρόλος του δεν 
έχει ακόμη διευκρινιστεί. Πρόσφατη μελέτες υποστηρίζουν ότι είναι μάλλον ο 
σχηματισμός τοξικών ΙΑΡΡ ολιγομερών και όχι η εναπόθεση ώριμων ινιδίων 
που προκαλεί τη κυτταροτοξικότητα.

 -  Χαμηλό βάρος γέννησης: Τέλος ένας από τους επίκτητους παράγοντες κινδύ-
νου για ΣΔ τ2 είναι χαμηλό βάρος γέννησης. Μελέτες σε ανθρώπους έδειξαν 
ότι το χαμηλό βάρος γέννησης αλλά και η κακή θρέψη κατά την ενδομήτρια 
ζωή, σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης ΣΔ τ2 αργότερα στην ενήλική 
ζωή, ιδιαίτερα σε αυτούς γεννήθηκαν λεπτοί και αργότερα έγιναν παχύσαρκοι. 
Πιθανολογείται ότι αυτό οφείλεται στη δυσμενή επίδραση της κακής θρέψης 
ενδομητρίως ή και κατά την πρώιμη παιδική ηλικία, καθώς και στον προγραμ-
ματισμό των β-κυττάρων όσον αφορά την αντίληψη της γλυκόζης, την αναγέν-
νηση, την απόπτωση και την ικανότητά τους να αντιρροπήσουν την ινσουλινο-
αντίσταση. 
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Συμπεράσματα
Ο ΣΔ τ2 προκαλείται από ένα συνδυασμό γενετικών και επίκτητων παραγόντων οι 
οποίοι επηρεάζουν δυσμενώς την λειτουργία των β-κυττάρων και την ευαισθησία 
των ιστών στην ινσουλίνη. Θεωρείται απαραίτητο να υπάρχει γενετική προδιάθε-
ση. Για να εκδηλωθεί όμως ο φαινότυπος του ΣΔ τ2, πρέπει να επιδράσουν πολλοί 
περιβαλλοντικοί παράγοντες οι οποίοι έχουν κοινό χαρακτηριστικό τη δυνατότητα 
να επιβαρύνουν το σύστημα της ομοιοστασίας της γλυκόζης, είτε επιδεινώνοντας 
την ινσουλινοαντίσταση ή διαταράσσοντας την έκκριση της ινσουλίνης. Πιθανό-
τατα ένας άλλος προδιαθεσικός παράγοντας είναι και η μείωση της μάζας των 
β-κυττάρων λόγω γενετικών ή κυτταροτοξικών παραγόντων. Εάν ένα άτομο έχει 
υγιή β-κύτταρα, το σύστημά προσαρμόζεται (αντιρρόπηση με αύξηση της έκκρι-
σης ινσουλίνης) και δεν αναπτύσσεται ΣΔ τ2. Εάν όμως, κάποιος έχει «ευάλωτα» 
β-κύτταρα, οι ίδιοι επιβαρυντικοί παράγοντες θα οδηγήσουν, σε πολύ πρώιμα στα-
δία, δυσλειτουργία των β-κυττάρων λόγω ατελούς αντιρρόπησης. Τότε αρχίζουν 
να περνούν στο προδιαβητικό στάδιο, εμφανίζονται οι επίκτητες διαταραχές (γλυ-
κολιποτοξικότητα), με αποτέλεσμα χειροτέρευση της υπεργλυκαιμίας και τελικά 
εμφάνιση ΣΔ τ2. Η δυσλειτουργία λοιπόν του β-κυττάρου αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ανάπτυξη του ΣΔ τ2.
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
1.  Οι ασθενείς με ΣΔ τ2 έχουν διαταραχές στη λειτουργία των β-κυττάρων και στη 

μάζα των β-κυττάρων.
 α. Σωστό
 β. Λάθος 

2. Πιο από τα παρακάτω δεν χαρακτηρίζει το ΣΔ τ2 
 α. Σημαντική μείωση ή κατάργηση της 1ης φάσης ινσουλίνης
 β.  Καθυστερημένη ή μειωμένη απάντηση μετά από κατανάλωση μεικτών γευμά-

των
 γ. Καταστολή της γλυκαγόνης μετά τα γεύματα
 δ. 40-60% μείωση της μάζας των β-κυττάρων 

3. Οι ινκρετίνες παράγονται από: 
 α. το ήπαρ 
 β. τα παγκρεατικά β-κύτταρα
 γ. το λεπτό έντερο
 δ. τους νεφρούς 

4.  Η γλυκοεξαρτώμενη αύξηση της έκκρισης ινσουλίνης και καταστολή της γλυκα-
γόνης γίνεται σε απάντηση του: 

 α. GLP-1
 β. GIP
 γ. κανένα
 δ. και τα δύο

5. Στο ΣΔ τ2, η παγκρεατική
 α. λειτουργία των β-κυττάρων είναι αυξημένη και των α-κυττάρων ελαττωμένη
 β. λειτουργία των β-κυττάρων είναι ελαττωμένη και των α-κυττάρων αυξημένη
 γ. και οι δύο λειτουργίες είναι αυξημένες
 δ. και οι δύο λειτουργίες είναι ελαττωμένες
 
6.  Για να εκδηλωθεί ο φαινότυπος του ΣΔ τ2, δεν είναι ανάγκη να επιδράσουν πε-

ριβαλλοντικοί παράγοντες 
 α. Σωστό
 β. Λάθος

 Σωστές απαντήσεις κατά σειρά 
 α, γ, γ, α, β, β 


