
Ι. Ορισμός αντίστασης στην ινσουλίνη

Ο όρος αντίσταση στην ινσουλίνη αναφέρεται στην κατάσταση κατά την οποία 
η δράση της ινσουλίνης ανεπαρκεί και δεν επιτυγχάνει να επιτελέσει τις μετα-

βολικές απαιτήσεις των περιφερικών ιστών. Η αντίσταση στην ινσουλίνη καλύπτει 
ένα πολυσύνθετο κλινικό, παθοφυσιολογικό και μοριακό φάσμα, ως εκ τούτου δεν 
υπάρχει ευρέως αποδεκτός ορισμός. Πέραν του συνδρόμου αντίστασης στην ιν-
σουλίνη που περιγράφηκε πρώτη φορά από τον Reaven και εμπεριέχει την διατα-
ραγμένη ανοχή στην γλυκόζη, την δυσλιπιδαιμία και την αρτηριακή υπέρταση, έχει 
προκύψει μια οντότητα που εμφανίζεται να επιδρά σε κάθε μεταβολικό σύστημα 
με πολύμορφες εκδηλώσεις. Μια σειρά παθήσεων συνδέονται με την αντίσταση 
στην ινσουλίνη (Πίνακας 1).

Πίνακας 1. Παθήσεις και καταστάσεις οι οποίες συνδέονται µε την αντίσταση στην ινσουλίνη 

Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2
Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών
Ασιτία
Φλεγμονώδεις καταστάσεις
Δυσλιπιδαιμία
Αθηροσκλήρωση 
Αρτηριακή υπέρταση 
Φαρμακευτικά σκευάσματα (θειαζιδικά διουρητικά, κορτικοστεροειδή)
Διαβητική κετοξέωση
Κίρρωση 
Μεγαλακρία 
Μελανίζουσα ακάνθωση 
Ενδοθηλιακή δυσλειτουργία 

Σύνδροµο αντίστασης στην Ινσουλίνη–
εκτίµηση ευαισθησίας /αντίστασης στην 
ινσουλίνη in vivo στον Σακχαρώδη ∆ια-

βήτη τύπου 2 (Σ∆Τ2)
ΦΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ-ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ 

Ενδοκρινολογικό Τμήμα Α’ Παθολογικής Κλινικής,
Νοσοκομείο «Λαϊκό», Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
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Ουραιμία
Σύνδρομο Cushing 
Φαιοχρωμοκύττωμα 
Κύηση 
Εφηβεία 
Προχωρημένη ηλικία 
Stress
Παχυσαρκία 
Άπνοια κατά τον ύπνο
Κακοήθειες (μαστού, προστάτη, ήπατος)
Σύνδρομο Prader-Willi 
Leprechaunism
Λιποδυστροφία 

 Η ινσουλίνη αντιπροσωπεύει μια από τις σημαντικότερες αναβολικές ορμόνες 
στον ανθρώπινο οργανισμό και η δράση της σε διάφορους ιστούς είναι ποικίλη και 
σύνθετη. Για το λόγο αυτό έχει διατυπωθεί ένας ευρύς ορισμός για τον όρο αντί-
σταση στην ινσουλίνη ως η «υποφυσιολογική βιολογική απάντηση σε μια δεδομέ-
νη συγκέντρωση ινσουλίνης». Όταν όμως αναφερόμαστε στην ύπαρξη αντίστασης 
στην ινσουλίνη, εννοούμε την μειωμένη ευαισθησία των περιφερικών ιστών και 
κυρίως των μυών, στην δράση της ινσουλίνης όσον αφορά την ομοιοστασία της 
γλυκόζης.
 Όταν υπάρχει αντίσταση στην δράση της ινσουλίνης υπάρχει και ανάλογη απά-
ντηση υπερέκκρισης και επακόλουθης υπερινσουλιναιμίας. Ο όρος «σύνδρομο 
αντίστασης στην ινσουλίνη» χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ομάδα δια-
ταραχών και κλινικών εκδηλώσεων (Πίνακας 1). Ενώ το «μεταβολικό σύνδρομο» 
επικεντρώνεται στην ταυτοποίηση ατόμων με αντίσταση στην ινσουλίνη και αυξη-
μένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου. Δεν πρέπει όμως να θεωρείται ότι η παρου-
σία ελαττωμένης ευαισθησίας στην ινσουλίνη είναι ισοδύναμο με το μεταβολικό 
σύνδρομο ή με νόσο. 

ΙΙ. Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί
Οι μηχανισμοί ανάπτυξης αντίστασης στην ινσουλίνη ποικίλουν ανάλογα με την 
κλινική οντότητα στην οποία συνυπάρχουν. Η αντίσταση στην ινσουλίνη μπορεί 
να οφείλεται σε αυτοαντισώματα στον υποδοχέα της ινσουλίνης όπως στο σύν-
δρομο τύπου Β αντίστασης στην ινσουλίνη, ή σε μεταλλάξεις στον υποδοχέα της 
ινσουλίνης όπως στον Leprechaunism. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως οι 
μηχανισμοί είναι σύνθετοι και αφορούν πολλαπλά μονοπάτια στην ενδοκυττάρια 
μετάδοση του μηνύματος της ινσουλίνης καθώς και την αλληλεπίδραση μεσολα-
βητών, μεταβολικών ή ορμονικών όπως συμβαίνει στο σύνδρομο πολυκυστικών 
ωοθηκών, στο μεταβολικό σύνδρομο και την παχυσαρκία. 
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Διαταραχές μεταγωγής του σήματος της ινσουλίνης στον ΣΔΤ2

Παρόλο που έχει βρεθεί ότι η δέσμευση της ινσουλίνης σε μονοκύτταρα και λιπο-
κύτταρα ασθενών με ΣΔΤ2, είναι ελαττωμένη 20%-30%, λόγω μείωσης του αριθμού 
των υποδοχέων της, η δεσμευτική ικανότητα της ινσουλίνης in vivo σε διαλυτούς 
υποδοχείς της ινσουλίνης προερχόμενοι από τους μύες και το ήπαρ ασθενών με 
ΣΔΤ2 βρέθηκε φυσιολογική. Γενικά δεν έχει παρατηρηθεί συσχέτιση της συγγένει-
ας την ινσουλίνης με τον υποδοχέα της και της βαρύτητας της αντίστασης της ιν-
σουλίνης στον ΣΔΤ2. Σημαντικές παθοφυσιολογικά μεταλλάξεις του γονιδίου του 
υποδοχέα της ινσουλίνης δεν έχουν ανευρεθεί, γεγονός που αποκλείει τις δομικές 
γονιδιακές αλλαγές του υποδοχέα της ινσουλίνης ως αιτία της αντίστασης στην 
ινσουλίνη στον ΣΔΤ2. 
 Οι περισσότεροι ερευνητές που έχουν μελετήσει την δραστηριότητα της τυρο-
σινική κινάσης του υποδοχέα της ινσουλίνης (σε σκελετικούς μύες, ηπατοκύτταρα, 
λιποκύτταρα, ερυθροκύτταρα) ατόμων με ΣΔΤ2, την έχουν βρει ελαττωμένη. Ειδι-
κότερα σε μελέτες in vivo με ευγλυκαιμική υπερινσουλιναιμική αντλία και βιοψίες 
μυός παχύσαρκων φυσιολογικών ατόμων και ασθενών με ΣΔΤ2, βρέθηκε σημαντι-
κή ελάττωση της φωσφορυλίωσης της τυροσίνης του υποδοχέα της ινσουλίνης. 
Αντιθέτως έχει παρατηρηθεί φυσιολογική αύξηση της φωσφορυλίωσης της τυρο-
σίνης του υποδοχέα της ινσουλίνης μετά από διέγερση με ινσουλίνη σε φυσιολογι-
κά άτομα ή με διαταραγμένη ανοχή στην γλυκόζη άτομα. Οι παρατηρήσεις αυτές 
υποδεικνύουν ότι η διαταραγμένη δραστηριότητα της τυροσινικής κινάσης του 
υποδοχέα της ινσουλίνης είναι επίκτητη, πιθανόν αποτέλεσμα της υπεργλυκαιμίας 
και άλλων μεταβολικών διαταραχών. 
 Φυσιολογικά η ινσουλίνη, δεσμευόμενη στον υποδοχέα της,αυξάνει την φω-
σφορυλίωση της τυροσίνης του insulin receptor substrate 1 (IRS-1) σε λεπτόσωμα 
υγιή άτομα. Απεναντίας η φωσφορυλίωση του IRS-1 και η δραστηριότητα της PI3-
κινάσης έχει βρεθεί ελαττωμένη σε άτομα με ΣΔΤ2 και σε παχύσαρκα χωρίς ΣΔΤ2 
άτομα σε σύγκριση με τους φυσιολογικούς μάρτυρες. Μειωμένη δραστηριότητα 
της PI3-κινάσης και ελαττωμένη φωσφορυλίωση του IRS-1 έχουν επίσης άτομα με 
οικογενειακό ιστορικό ΣΔΤ2 σε σύγκριση με τους μάρτυρες, παρόλο την φυσιολο-
γική φωσφορυλίωση της τυροσίνης του υποδοχέα της ινσουλίνης. Βάσει των ανω-
τέρω, διαταραχές που συνδέονται με την ενεργοποίηση και δραστηριότητα του 
IRS-1 και της PI3-κινάσης είναι χαρακτηριστικές ενδοκυττάριες διαταραχές στον 
ΣΔΤ2 και σχετίζονται με την αντίσταση στην ινσουλίνη. 
 Η αντίσταση της ινσουλίνης στην μετάδοση του σήματός της μέσω της PI3-
κινάσης αντιπαραβάλλεται με την ικανότητα της ινσουλίνης να διεγείρει τα μονο-
πάτια μετάδοσης του σήματος μέσω της MAP-κινάσης σε παχύσαρκα μη διαβητικά 
άτομα και ασθενείς με ΣΔΤ2. Η υπερινσουλιναιμία που παρατηρείται σε άτομα με 
αντίσταση στην ινσουλίνη αυξάνει την δραστηριότητα της ΜΕΚ-1 και την φωσφο-
ρυλίωση των ERK-1/2, κινασών του συστήματος της MAP-κινάσης. Η διατήρηση 
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της ικανότητας της ινσουλίνης να διεγείρει τα μονοπάτια μετάδοσης του σήματος 
των MAP-κινασών μπορεί να επιτείνει την αντίσταση στην ινσουλίνη. Η ERK-1/2 
μπορεί να φωσφορυλιώσει τον IRS-1 στην σερίνη, και η φωσφορυλίωση της σερί-
νης του IRS-1 αλλά και του ίδιου του υποδοχέα της ινσουλίνης ενοχοποιείται στην 
απευαισθητοποίηση του σήματος της ινσουλίνης. 

Θέσεις έκφρασης της αντίστασης στην ινσουλίνη στον ΣΔΤ2

Παρόλο που τα περισσότερα άτομα με αντίσταση στην ινσουλίνη και επακόλου-
θη υπερινσουλιναιμία δεν θα αναπτύξουν έκδηλη υπεργλυκαιμία, τα άτομα αυτά 
βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΣΔΤ2. Η αντίσταση στην ινσουλίνη 
είναι ένας ισχυρός και ανεξάρτητος πρώιμος παράγοντας κινδύνου ανάπτυξης 
ΣΔΤ2. Διαταραχές της ινσουλινοευαισθησίας πιστεύεται ότι υπάρχουν 20-30 έτη 
πριν την εμφάνιση του ΣΔΤ2, ενώ αντίσταση στην ινσουλίνη έχουν περίπου 90% 
των ασθενών με ΣΔΤ2. Για να αναπτυχθεί ΣΔΤ2 με έκδηλη υπεργλυκαιμία και όλα τα 
επακόλουθα αυτής όπως αμφιβληστροειδοπάθεια, νεφροπάθεια και νευροπάθεια, 
πρέπει το άτομο με αντίσταση στην ινσουλίνη να μην μπορεί να συντηρήσει τον 
απαραίτητο βαθμό αντισταθμιστικής υπερινσουλιναιμίας, έτσι ώστε να διατηρηθεί 
η φυσιολογική ομοιόσταση της γλυκόζης. 
 Μελέτες με ευγλυκαιμικές αντλίες και μοντέλα ομοιόστασης έχουν παράσχει 
άμεσες ποσοτικές ενδείξεις ότι η πρόοδος από την φυσιολογική στην διαταραγ-
μένη ανοχή στην γλυκόζη συνδέεται με την ανάπτυξη σοβαρού βαθμού αντίστα-
σης στην ινσουλίνη. Ο DeFronzo και οι συν. χρησιμοποιώντας ευγλυκαιμική αντλία 
ινσουλίνης έχουν αποδείξει ότι η αντίσταση στην ινσουλίνη είναι χαρακτηριστι-
κό γνώρισμα των λεπτών και παχύσαρκων ασθενών με ΣΔΤ2 και ήπια έως μέτρια 
υπεργλυκαιμία νηστείας (150±8 mg/dl). H διαμεσολαβούμενη από την ινσουλίνη 
διανομή της γλυκόζης στους ιστούς σε λεπτόσωμα άτομα με ΣΔΤ2 βρέθηκε μειω-
μένη κατά 40%-50%, παρέχοντας έτσι αναμφισβήτητες αποδείξεις της παρουσίας 
μέτριας έως σοβαρής αντίστασης στην ινσουλίνη. 
 Η διατήρηση της φυσιολογικής ομοιόστασης της γλυκόζης εξαρτάται από τρεις 
μηχανισμούς: 1) καταστολή της ενδογενούς (κυρίως ηπατικής) παραγωγής γλυκό-
ζης, 2)αύξηση της σπλαχνικής (ήπαρ, γαστρεντερικό σύστημα) πρόσληψης γλυκό-
ζης, 3) αύξηση της πρόσληψης γλυκόζης από τους περιφερικούς ιστούς. 
 Σε καταστάσεις νηστείας το ήπαρ παράγει γλυκόζη με ρυθμό 2 mg/kg/min. γλυ-
κόζη η οποία είναι απαραίτητη για τις ενεργειακές ανάγκες του εγκεφάλου. Κατά 
την διάρκεια απορρόφησης της γλυκόζης από το γαστρεντερικό σύστημα ινσου-
λίνη εκκρίνεται από το πάγκρεας και μέσω της πυλαίας φλέβας προσλαμβάνεται 
από το ήπαρ και καταστέλλεται η ηπατική παραγωγή γλυκόζης. Σε άτομα με ΣΔΤ2 
και ήπια υπεργλυκαιμία νηστείας (≤140 mg/dl) συγκεντρώσεις ινσουλίνης ~ 100 
μU/mL προκαλούν πλήρη καταστολή της ηπατικής παραγωγής γλυκόζης, ωστόσο 
όταν εγκατασταθεί πιο σοβαρή υπεργλυκαιμία νηστείας (140-200 mg/dl) η ικανό-
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τητα της ίδιας συγκέντρωσης ινσουλίνης να καταστείλει την ηπατική παραγωγή 
γλυκόζης είναι διαταραγμένη. Η πρωινή υπεργλυκαιμία είναι στενά συνδεδεμένη 
με την ηπατική παραγωγή γλυκόζης. Οι παρατηρήσεις αυτές υποδεικνύουν ότι 
υπάρχει μία επίκτητη συνιστώσα της ηπατικής αντίστασης στην ινσουλίνη η οποία 
επιδεινώνεται προοδευτικά καθώς ο ΣΔ εγκαθίσταται. 
 Ο μυϊκός ιστός είναι η κύρια θέση δράσης της ινσουλίνης όσον αφορά την πρό-
σληψη γλυκόζης. Μελέτες σε φυσιολογικό πληθυσμό που χρησιμοποίησαν ευ-
γλυκαιμικές αντλίες ινσουλίνης σε συνδυασμό με αρτηριακό καθετηριασμό των 
άκρων κατέδειξαν ότι κατά προσέγγιση 80% της συνολικής πρόσληψης γλυκόζης 
στον ανθρώπινο οργανισμό επισυμβαίνει στους σκελετικού μυς. Εν αντιθέσει σε 
άτομα με ΣΔΤ2 ο ρυθμός πρόσληψης της γλυκόζης καθυστερεί και είναι μειωμένος 
κατά 50%. Τα αποτελέσματα αυτά αποδεικνύουν ότι ο μυϊκός ιστός αποτελεί την 
πρωταρχική θέση αντίστασης στην ινσουλίνη όπως τεκμηριώνεται κατά την εφαρ-
μογή της τεχνικής της ευγλυκαιμικής αντλίας ινσουλίνης στα άτομα με ΣΔΤ2.
 Κατά την χρήση ευγλυκαιμικής αντλίας ινσουλίνης σε συνδυασμό με καθετηρια-
σμό των ηπατικών φλεβών δεν ανευρέθηκαν διαφορές στην πρόσληψη γλυκόζης 
από τους σπλαχνικούς (ήπαρ) ιστούς ανάμεσα στα άτομα με ΣΔΤ2 και φυσιολογι-
κούς μάρτυρες. Παρόλα αυτά όταν η οδός χορήγησης της γλυκόζης είναι το γα-
στρεντερικό παρατηρείται σημαντικά μειωμένη σπλαχνική κάθαρση της γλυκόζης 
(σπλαχνική πρόσληψη γλυκόζης / συγκέντρωση γλυκόζης πλάσματος) σε άτομα 
με ΣΔΤ2. Αυτό συμβαίνει γιατί στον ΣΔΤ2 η συγκέντρωση γλυκόζης πλάσματος εί-
ναι αυξημένη με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η σπλαχνική κάθαρση γλυκόζης.
 Η αντίσταση στην ινσουλίνη στους μυς και το ήπαρ είναι χαρακτηριστικό γνώ-
ρισμα του ΣΔΤ2. Υπό βασικές συνθήκες η ηπατική αντίσταση στην ινσουλίνη εκ-
δηλώνεται με υπερπαραγωγή γλυκόζης και σε υπερινσουλιναιμία νηστείας όπου 
η ηπατική παραγωγή γλυκόζης είναι ο καθοριστικός παράγοντας της πρωινής 
υπεργλυκαιμίας στα άτομα με ΣΔΤ2. Κατά την διάρκεια διέγερσης με ινσουλίνη 
η μειωμένη πρόσληψη γλυκόζης από τους μυς και διαταραγμένη καταστολή της 
ηπατικής παραγωγής γλυκόζης συμβάλουν στην δυσανεξία στην γλυκόζη.
 
Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (ΣΠΩ) και αντίσταση στην ινσουλίνη

Η ινσουλινοαντίσταση είναι σύνηθες εύρημα του ΣΠΩ και παίζει σημαντικό ρόλο 
τόσο στην παθοφυσιολογία όσο και στις μεταβολικές και αναπαραγωγικές επιπτώ-
σεις του συνδρόμου, συσχετίζεται δε θετικά με την υπερανδρογοναιμία και την 
παχυσαρκία. Περίπου 50% με 70% των γυναικών με ΣΠΩ έχουν κάποιου βαθμού 
ινσουλινοαντίσταση και στις μισές περιπτώσεις οφείλεται σε διαταραχή της φω-
σφορυλίωσης του υποδοχέα της ινσουλίνης. 
  Η ύπαρξη ή μη ινσουλινοαντίστασης στις γυναίκες με ΣΠΩ, μπορεί να οφείλεται 
σε γενετικούς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως είναι η εθνικότητα, η κατα-
νομή του σωματικού λίπους, οι διαιτητικές συνήθειες και το οικογενειακό ιστορικό 
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μεταβολικού συνδρόμου, ο συνδυασμός των οποίων είναι επιβαρυντικός,καθώς 
και σε μη ευαίσθητες μεθόδους ανίχνευσης της ινσουλινοαντίστασης. Η παχυσαρ-
κία και η γενετική προδιάθεση φαίνεται ότι είναι ανεξάρτητοι παράγοντες που προ-
διαθέτουν σε υπερινσουλιναιμία, υπερανδρογοναιμία ή και τα δύο ταυτόχρονα. 
 Λεπτές και παχύσαρκες γυναίκες με ΣΠΩ έχουν υπερινσουλιναιμία σαν αποτέ-
λεσμα της αυξημένης βασικής έκκρισης της ινσουλίνης, της μειωμένης ηπατικής 
και περιφερικής (μύες, λιπώδης ιστός) κάθαρσης της γλυκόζης, και παρουσιάζουν 
ελαττωμένη μεταγευματική απάντηση του β-κυττάρου. Το εκκριτικό αυτό πρότυ-
πο είναι ανάλογο με εκείνο των ασθενών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη 
τύπου 2 (ΣΔΤ2). Φαίνεται ότι όχι μόνο οι παχύσαρκες αλλά και οι λεπτές γυναίκες 
με ΣΠΩ έχουν μπορεί να εμφανίσουν διαταραχή του β-κυττάρου και ινσουλινοα-
ντίσταση. 
Το ΣΠΩ χαρακτηρίζεται από μεταβολικές διαταραχές, στο επίκεντρο των οποίων 
βρίσκεται η αντίσταση στην ινσουλίνη. Μοριακές μελέτες έχουν εντοπίσει διατα-
ραχές στα ενδοκυττάρια μονοπάτια μεταγωγής μηνύματος της ινσουλίνης τόσο 
στους σκελετικούς μύες όσο και στο λιπώδη ιστό σε γυναίκες με ΣΠΩ. Αυτές οι 
μοριακές διαταραχές εν μέρει είναι εγγενείς και εν μέρει οφείλονται στα ορμονικά 
και μεταβολικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου. Τα ανδρογόνα, οι προφλεγμονώ-
δεις κυτταροκίνες και άλλα οξειδωτικά μόρια πιθανόν επηρεάζουν τη δράση της 
ινσουλίνης στους περιφερικούς ιστούς-στόχους και πιθανόν συμμετέχουν στην 
ωοθηκική δυσλειτουργία που χαρακτηρίζει το σύνδρομο. 

Ινσουλινοαντίσταση στο λιπώδη ιστό

Η ινσουλινοεξαρτώμενη μεταφορά γλυκόζης έχει βρεθεί διαταραγμένη στον 
υποδόριο λιπώδη ιστό σε γυναίκες με ΣΠΩ. Μια πρόσφατη μελέτη σε υποδόρια 
λιποκύτταρα από ασθενείς με το σύνδρομο ανέδειξε ελάττωση της μέγιστης απα-
ντητικότητας (responsiveness), αλλά φυσιολογική ευαισθησία στην ινσουλίνη. 
Προηγούμενες μελέτες στον ίδιο ιστό έχουν δείξει ελάττωση της ινσουλινοεξαρτώ-
μενης αυτοφωσφορυλίωσης του ινσουλινικού υποδοχέα. Μοριακές βλάβες έχουν 
βρεθεί και στο μετά τον υποδοχέα τμήμα της ενδοκυττάριας οδού της ινσουλίνης. 
Ειδικότερα, έχει παρατηρηθεί αναστολή της ινσουλινοεξαρτώμενης τυροσινικής 
φωσφορυλίωσης του IRS-1 καθώς επίσης αυξημένη δραστηριότητα της glycogen 
synthase kinase 3β (GSK-3β), η οποία έχει την ιδιότητα να προκαλεί σερινική φω-
σφορυλίωση του IRS-1. Επομένως, αυξημένη GSK3β δραστηριότητα πιθανόν συνε-
πάγεται αυξημένη σερινική φωσφορυλίωση και επακόλουθη αναστολή της τυρο-
σινικής φωσφορυλίωσης του IRS-1. 

Νεότερες μοριακές τεχνικές (microarray analyses) έδειξαν διαταραγμένη έκφραση 
γονιδίων που εμπλέκονται στην ενδοκυττάρια διαβίβαση μηνύματος της ινσου-
λίνης σε βιοψίες σπλαγχνικών λιποκυττάρων από παχύσαρκες γυναίκες με ΣΠΩ 



-131-

Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΗ-ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ: ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ–ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗ-
ΣΙΑΣ /ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ IN VIVO ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 (ΣΔΤ2)

συγκρινόμενες με αντίστοιχες βιοψίες από γυναίκες ίδιου δείκτη μάζας σώματος 
και ηλικίας χωρίς ΣΠΩ. Συγκεκριμένα, στο σπλαγχνικό λιπώδη ιστό των γυναικών 
με ΣΠΩ βρέθηκε αυξημένη έκφραση του γονιδίου που κωδικοποιεί τη ρυθμι-
στική p85a υπομονάδα της PI3-κινάσης (PI3KR1) καθώς επίσης του γονιδίου της 
ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 1 (ENPP1), ενός ενζύμου 
που αναστέλλει τη δραστηριότητα τυροσινικής κινάσης του ινσουλινικού υποδο-
χέα. Αυτά τα ευρήματα έχουν ιδιαίτερο παθοφυσιολογικό ενδιαφέρον, δεδομένου 
του σημαντικού ρόλου του σπλαγχνικού λιπώδους ιστού ως ιστού στόχου της ιν-
σουλίνης που πιθανόν συντελεί στην ενίσχυση της ινσουλινοαντίστασης. 

Ινσουλινοαντίσταση στους σκελετικούς μύες

Η ινσουλινοαντίσταση στο μυϊκό ιστό γυναικών με ΣΠΩ έχει αποδοθεί εν μέρει 
στην αναστολή της τυροσινικής φωσφορυλίωσης του ινσουλινικού υποδοχέα λόγω 
αυξημένης σερινικής φωσφορυλίωσης. Μελέτες in vivo έδειξαν σημαντική ελάττω-
ση της ινσουλινοεξαρτώμενης μεταφοράς γλυκόζης και ελάττωση της ινσουλινοε-
ξαρτώμενης, σχετικής με το IRS-1 δραστηριότητας της PI3K (phosphatidylinositol 
3- Kinase) [IRS-1-associated PI3K activity]. Εντούτοις, αυτές οι in vivo μελέτες δεν 
ανέδειξαν διαταραχές στο ενδοκυττάριο μονοπάτι της ινσουλίνης,τουλάχιστον στο 
εγγύς τμήμα που περιλαμβάνει τον υποδοχέα, τα IRS-1/2 και την PI3-κινάσης. 
 Σε καλλιέργειες σκελετικών μυοκυττάρων από γυναίκες με ΣΠΩ βρέθηκε αυξη-
μένη φωσφορυλίωση του IRS-1 στη σερίνη 312, μεταβολή που πιθανόν ενέχεται 
στην αναστολή της τυροσινικής φωσφορυλίωσης του μορίου η οποία είναι απα-
ραίτητη για τη μεταγωγή του ενδοκυττάριου μηνύματος της ινσουλίνης. Επιπλέον, 
σε μυοκύτταρα γυναικών με ΣΠΩ η αυξημένη φωσφορυλίωση του IRS-1 στη σερί-
νη 312 έχει συσχετισθεί με αυξημένη δραστηριότητα της Extracellular Regulated 
Kinase ½ (ERK1/2) στην ενδοκυττάρια οδό που ελέγχει τη μιτογόνο δράση της ιν-
σουλίνης.

Ο ρόλος των ανδρογόνων στις μεταβολικές διαταραχές στο ΣΠΩ

Η υπερανδρογοναιμία πιθανόν συμβάλλει στους παθογενετικούς μηχανισμούς 
των μεταβολικών διαταραχών στο ΣΠΩ. Μελέτες σε θήλεα πειραματόζωα έχουν 
συνδέσει τα αυξημένα επίπεδα ανδρογόνων κατά την ενδομήτριο ζωή με τη μετέ-
πειτα εμφάνιση σπλαγχνικής παχυσαρκίας και αντίστασης στην ινσουλίνη. Επιπλέ-
ον, κορίτσια με πρώιμη εφηβαρχή αναπτύσσουν αντίσταση στην ινσουλίνη κατά 
την εφηβεία, η οποία βελτιώνεται μετά από θεραπεία με συνδυασμό ινσουλινοευ-
αισθητοποιητή και αντιανδρογόνου. 
 Τα ανδρογόνα δρουν μέσω του ανδρογονικού υποδοχέα, ο οποίος εκφράζεται 
σε αυξημένα επίπεδα στο λιπώδη ιστό. Τα ανδρογόνα φαίνεται να ασκούν άμεση 
επίδραση στην ενδοκυττάρια οδό της ινσουλίνης στο λιπώδη ιστό. Η υπεύθυνη 
μοριακή βλάβη εντοπίσθηκε στη φωσφορυλίωση της πρωτεϊνικής κινάσης C-ζήτα 
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(PKCζ), ενώ δεν παρατηρήθηκε μεταβολή στη φωσφορυλίωση της PI3-κινάσης. 
 Τα ανδρογόνα φαίνεται να επιδρούν και στην ινσουλινοευαισθησία των σκελε-
τικών μυών. Πειράματα in vitro σε καλλιέργειες σκελετικών μυοκυττάρων έδειξαν 
ότι η τεστοστερόνη αυξάνει την φωσφορυλίωση της Akt, του mammalian target of 
rapamycin (mTOR) και της ribosomal S6-kinase (S6K), με αποτέλεσμα την αύξηση 
της φωσφορυλίωσης του IRS-1 στη σερίνη 639. 

Άλλοι ενεχόμενοι παράγοντες

Το ΣΠΩ χαρακτηρίζεται από χρόνια υποκλινική φλεγμονή. Τα μονοπύρηνα, οι κύ-
ριοι κυτταρικοί μεσολαβητές της φλεγμονής, παράγουν αυξημένα ποσά Tumour 
Necrosis Factor (TNF)-α σε συνθήκες υπεργλυκαιμίας (μεταγευματικά επίπεδα γλυ-
κόζης). Ο TNF-α δρα στον υποδοχέα και μέσω ενεργοποίησης του NF-κB επάγει 
την σερινική φωσφορυλίωση του IRS-1,οδηγώντας σε ινσουλινοαντίσταση. 
 Νεότερα ερευνητικά δεδομένα σε γυναίκες με ΣΠΩ έδειξαν αυξημένα επίπε-
δα προϊόντων προχωρημένης γλυκοζυλίωσης ορού [advanced glycation end-
products (AGEs)], αυξημένη έκφραση του υποδοχέα τους στα μονοπύρηνα του 
αίματος [receptors for advanced glycated end products (RAGE)] και θετική συσχέ-
τιση των επιπέδων AGEs με τα επίπεδα ανδρογόνων ορού. Τα AGEs, γνωστοί μο-
ριακοί μεσολαβητές της φλεγμονής και του οξειδωτικού φορτίου, ενέχονται στους 
μηχανισμούς της ινσουλινοαντίστασης με 2 τρόπους: αφενός μέσω της παραγωγής 
οξειδωτικών ριζών και αφετέρου δρώντας ως σερινικές κινάσες. Η προέλευση των 
αυξημένων AGEs σε ευγλυκαιμικές γυναίκες με ΣΠΩ μπορεί να είναι είτε ενδογε-
νής-μέσω οξειδωτικών αντιδράσεων είτε εξωγενής-κυρίως μέσω διατροφής πλού-
σιας σε γλυκοτοξίνες. Είναι αξιοσημείωτο ότι εξάμηνη χορήγηση τέτοιου τύπου 
διατροφής σε θηλυκούς επίμυς οδήγησε σε αύξηση των AGEs, της ινσουλίνης και 
των ανδρογόνων ορού. 

Παχυσαρκία και αντίσταση στην ινσουλίνη

Υπάρχει μια γραμμική θετική συσχέτιση μεταξύ του ΒΜΙ και της αντίστασης στην 
ινσουλίνη, αν και παρατηρείται ευρεία διασπορά σε οποιοδήποτε σημείο αναφο-
ράς, έτσι ώστε μόνο το 20%-30% της διακύμανσης στην ευαισθησία στην ινσου-
λίνη να εξηγείται με το ΒΜΙ. Όταν θέτουμε ως όριο το ΒΜΙ >25, 60% των ατόμων 
έχουν αντίσταση στην ινσουλίνη, ενώ αν πάρουμε ως όριο την περιφέρεια μέ-
σης>88 εκατ. στις γυναίκες ή >102 εκατ. στους άνδρες, 68% έχουν αντίσταση στην 
ινσουλίνη.
 Τα άτομα με μεταβολικό σύνδρομο έχουν αντίσταση στην ινσουλίνη και μετα-
βολικές διαταραχές. Παρόλο που η παχυσαρκία από μόνη της προκαλεί αντίσταση 
στην ινσουλίνη εν μέρει λόγω των παραγόντων που εκκρίνονται από τα λιποκύτ-
ταρα (λεπτίνη, αδιπονεκτίνη, TNF-α) ο βαθμός της αντίστασης αυτής δεν είναι πά-
ντα ικανός να επηρεάσει τους μεταβολικούς παράγοντες κινδύνου (δυσλιπιδαιμία, 
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IGT). H επιπρόσθετη γενετική προδιάθεση στην αντίσταση στην ινσουλίνη ενισχύει 
την βαρύτητα του συνδρόμου αντίστασης στην ινσουλίνη. Η σημασία του συνδυα-
σμού γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων καταδεικνύεται από την μελέτη 
μη διαβητικών απογόνων δύο γονέων με ΣΔΤ2. Η ευαισθησία στην ινσουλίνη όταν 
είχαν φυσιολογικό ΜΒΙ ήταν παρόμοια με αυτή ατόμων χωρίς πρώτου βαθμού 
συγγενείς με ΣΔΤ2. Όταν όμως αυξήθηκε ο βαθμός παχυσαρκίας τα άτομα με οι-
κογενειακό ιστορικό ΣΔΤ2 είχαν πιο έκδηλη αντίσταση στην ινσουλίνη σε σύγκριση 
με τους μάρτυρες ίδιου σωματικού βάρους.
 Ο μηχανισμός μέσω του οποίου η παχυσαρκία προκαλεί αντίσταση στην ινσου-
λίνη δεν έχει αποσαφηνισθεί πλήρως. Ο τύπος της κατανομής λίπους παράγοντες 
που εκκρίνονται από τα λιποκύτταρα και πιθανόν γενετικές διαταραχές φαίνεται ότι 
συμβάλουν.
 H c-Jun amino-terminal kinase (JNK), μία κινάση που ανήκει στην υπεροικο-
γένεια της mitogen-activated protein kinase (MAPK) μπορεί να είναι ένας σημα-
ντικός διαμεσολαβητής της σχέσης μεταξύ της παχυσαρκίας και της αντίστασης 
στην ινσουλίνη. Η δραστικότητα της JNK αυξάνεται στην παχυσαρκία, γεγονός το 
οποίο μπορεί να παρεμβαίνει στην δράση της ινσουλίνης. Σε μοντέλα παχυσαρ-
κίας σε ζώα η απουσία του γονιδίου JNK1 οδηγεί σε μείωση της συσσώρευσης 
λίπους και αύξηση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη. Στον σπλαχνικό λιπώδη ιστό 
ο β-3-αδρενεργικός υποδοχέας ρυθμίζει την λιπόλυση και την τοπική θερμογένε-
ση. Αρχικές παρατηρήσεις στον άνθρωπο υποδεικνύουν, ότι μεταλλάξεις του β-3-
αδρενεργικού υποδοχέα συνδέονται με μειωμένο μεταβολικό ρυθμό, αυξημένο 
κίνδυνο παχυσαρκίας και πρώιμη εμφάνιση ΣΔΤ2.
 Ορμόνες όπως η λεπτίνη και η αδιπονεκτίνη συνδέουν την παχυσαρκία με την 
αντίσταση στην ινσουλίνη και την εμφάνιση του σακχαρώδους διαβήτη. Η λεπτί-
νη παράγεται από τα λιποκύτταρα και η έκκρισή της είναι ανάλογη του λιπώδους 
ιστού. Επισημαίνει τον υποθάλαμο για την ποσότητα αποθηκευμένου λίπους. Με-
λέτες στον άνθρωπο και στα ζώα έχουν δείξει ότι η ανεπάρκεια και η αντίσταση 
στην λεπτίνη συνδέονται με την παχυσαρκία και την αντίσταση στην ινσουλίνη.
 Η αδιπονεκτίνη, κυτταροκίνη που εκκρίνεται από τα λιποκύτταρα, μειώνει τα 
επίπεδα των ελεύθερων λιπαρών οξέων του αίματος και συνδέεται με καλύτερο 
γλυκαιμικό έλεγχο στον σακχαρώδη διαβήτη. Μια σειρά από παρατηρήσεις υπο-
δεικνύουν ότι η αδιπονεκτίνη διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 
αντίστασης στην ινσουλίνη και στον επακόλουθο ΣΔΤ2. Χαμηλά επίπεδα αδιπο-
νεκτίνης συσχετίζονται περισσότερο με τον βαθμό αντίστασης στην ινσουλίνη 
και την υπερινσουλιναιμία παρά με τον βαθμό παχυσαρκίας και διαταραγμένης 
ανοχής στην γλυκόζη. Σε παχύσαρκα ή λιποατροφικά ποντίκια η χορήγηση αδι-
πονεκτίνης μείωσε τον βαθμό αντίστασης στην ινσουλίνη που παρατηρείται σε 
αυτές τις καταστάσεις. Τέλος σε ποντίκια knockout όσον αφορά την αδιπονεκτίνη 
τα επίπεδα TNF-α πλάσματος και λιποκυττάρων αυξήθηκαν με αποτέλεσμα την 
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εμφάνιση σοβαρού βαθμού αντίσταση στην ινσουλίνη λόγω διατροφής. 
 Η σπλαχνική εναπόθεση λίπους, αποκαλούμενη επίσης κοιλιακή ή κεντρική πα-
χυσαρκία, προσδίδει διαφορετικές μεταβολικές ιδιότητες στον λιπώδη ιστό από 
αυτές του υποδόριου λίπους. Το σπλαχνικό λίπος παρουσιάζει αντίσταση στην 
αντιλιπολυτική δράση της ινσουλίνης με αποτέλεσμα την αποδέσμευση υπερβολι-
κών ποσών ελεύθερων λιπαρών οξέων. Η περίσσεια κυκλοφορούντων ελεύθερων 
λιπαρών οξέων οδηγεί σε αντίσταση στην ινσουλίνη στο ήπαρ και στους μύες. Στο 
ήπαρ υπό το καθεστώς των αυξημένων επιπέδων κυκλοφορούντων ελεύθερων 
λιπαρών οξέων, αυξάνεται η νεογλυκογένεση και στους μύες, παρεμποδίζεται η 
από την ινσουλίνη μεσολαβούμενη πρόσληψη γλυκόζης. 
 Το πλεόνασμα λίπους αυτό καθ αυτό συμβάλλει στην αντίσταση στην ινσου-
λίνη στο επίπεδο των λιποκυττάρων. Όταν τα λιποκύτταρα γίνουν πολύ μεγάλα 
καθίστανται ανίκανα να αποθηκεύσουν επιπλέον ποσότητες λιπιδίων. Το λίπος τότε 
συσσωρεύεται στους μύες, στο ήπαρ και στα β-κύτταρα του παγκρέατος, γεγονός 
το οποίο συμβάλει στην ανάπτυξη αντίστασης στην ινσουλίνη σε αυτά τα όργανα. 
 Η κεντρικού τύπου παχυσαρκία προκαλεί υψηλά επίπεδα ελεύθερων λιπαρών 
οξέων στην συστηματική κυκλοφορία και η σπλαχνική εναπόθεση λίπους ανα-
φέρεται ως λιποτοξική. Το σπλαχνικό λίπος παράγει αυξημένες ποσότητες 11-β-
υδροξυστεροειδικής αφυδρογονάσης τύπου 1 (11-β HSD-1), ένζυμο το οποίο 
μετατρέπει την ανενεργό κορτιζόνη στην βιολογικά δραστική κορτιζόλη. Τα γλυ-
κοκορτικοειδή είναι γνωστό ότι ρυθμίζουν τον μεταβολισμό και την κατανομή του 
λίπους. Η ενδοκυττάρια αυξημένη μετατροπή σε κορτιζόλη στο σπλαχνικό λίπος 
δημιουργεί έναν τοπικό φαύλο κύκλο ο οποίος προωθεί την κεντρικού τύπου πα-
χυσαρκία και συμβάλλει στην αντίσταση στην ινσουλίνη. 
 Ο λιπώδης ιστός με σπλαχνική κατανομή, εκκρίνει μια σειρά από λιποκυτταρο-
κίνες οι οποίες όχι μόνο συνδέονται με την ανάπτυξη αντίστασης στην ινσουλίνη 
όπως ο TNF-α (tumor necrosis factor-α), αλλά συσχετίζονται με την φλεγμονή, την 
ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, και την θρόμβωση όπως ο αναστολέας του ενεργο-
ποιητή του πλασμινογόνου-1 (ΡΑΙ-1). Πολλές μελέτες έχουν εστιάσει στον ρόλο 
της φλεγμονής ως κοινού διαμεσολαβητή που συνδέει την παχυσαρκία με την 
αντίσταση στην ινσουλίνη. Η επίπτωση της αντίστασης στην ινσουλίνη και ο ΣΔΤ2 
συσχετίζονται θετικά με τα αυξημένα επίπεδα δεικτών φλεγμονής όπως η CRP, o 
PAI-1, η ιντερλευκίνη-6 (IL-6) και τα λευκά αιμοσφαίρια.
 Μελέτες σε πειραματόζωα υποδεικνύουν ότι η αυξημένη απελευθέρωση TNF-α 
από τα λιποκύτταρα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην διαταραγμένη δράση 
της ινσουλίνης. Η χορήγηση αντισώματος αντι-TNF-α οδηγεί σε χαρακτηριστική 
βελτίωση στην χρησιμοποίηση της γλυκόζης σε παχύσαρκους επίμυες. Παχύσαρ-
κα γενετικά τροποποιημένα ποντίκια που στερούνται TNFα, έχουν πιο φυσιολογική 
ευαισθησία στην ινσουλίνη. 
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ΙΙΙ. Μέθοδοι προσδιορισμού της αντίστασης στην ινσουλίνη
Ο όρος ινσουλινοαντοχή υποδηλώνει την ύπαρξη αντιρροπιστικά υψηλών επιπέ-
δων ινσουλίνης πλάσματος προκειμένου να διατηρηθεί η φυσιολογική ομοιόσταση 
της γλυκόζης. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους Himsworth, και 
Kerr το 1939 για να περιγράψουν την μειωμένη κατανάλωση γλυκόζης μετά από 
χορήγηση ινσουλίνης, που παρατήρησαν σε παχύσαρκους διαβητικούς ασθενείς. 
 H δράση της ινσουλίνης χαρακτηρίζεται από δοσοεξαρτώμενο κορεσμό της ικα-
νότητάς της να αυξήσει την κατανομή της γλυκόζης στους ιστούς του ανθρώπινου 
οργανισμού. Η μέγιστη επίδραση της ινσουλίνης ορίζεται ως « απαντητικότητα» 
(responsiveness), ενώ η συγκέντρωση της ινσουλίνης που απαιτείται για το ήμισυ 
της μέγιστης απάντησης ορίζεται ως «ευαισθησία».
 Η ανάπτυξη τεχνικών για την ανίχνευση ευαισθησίας / αντίστασης στην ινσου-
λίνη είναι μεγάλης σημασίας, γιατί παρέχουν την δυνατότητα να διερευνηθούν 
κατάλληλα η επιδημιολογία, οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί, η έκβαση της φαρ-
μακευτικής παρέμβασης και η κλινική πορεία ασθενών με αντίσταση στην ινσουλί-
νη.
 Η ποσοτική αξιολόγηση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη και η δυνατότητα να 
προσδιοριστούν ακριβώς ποια είναι τα όρια έτσι ώστε να ορίσουμε κάποιο άτο-
μο ως ανθεκτικό στην ινσουλίνη είναι εξαιρετικά δύσκολη. Αυτό συμβαίνει γιατί η 
ευαισθησία των ιστών στην ινσουλίνη ποικίλει σημαντικά μεταξύ των ατόμων και 
εξαρτάται από παράγοντες όπως η εθνικότητα, η ηλικία, το στάδιο της εφηβείας, 
το σωματικό βάρος και η κατανομή του λιπώδους ιστού. 
 Ο ορισμός της αντίστασης στην ινσουλίνη παρουσιάζει μεγάλη ετερογένεια με-
ταξύ των ερευνητών και υπάρχει πληθώρα διαφορετικών ορισμών. Σύμφωνα με 
την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας η τιμή του δείκτη ευαισθησίας στην ινσουλίνη 
(Si) που είναι χαμηλότερη από το 25% του συγκεκριμένου πληθυσμού μπορεί να 
θεωρηθεί ως αντίσταση στην ινσουλίνη. Αντίστοιχα, η ευρωπαϊκή ομάδα μελέτης 
της αντίστασης στην ινσουλίνη καθόρισε ως αντίσταση στην ινσουλίνη κάθε τιμή 
Si μικρότερη του 10% ενός πληθυσμού νορμοτασικών, μη-παχύσαρκων, μη διαβη-
τικών ατόμων καυκάσιας καταγωγής. 
 Τα προβλήματα που υπάρχουν για την αξιολόγηση της ευαισθησίας στην ινσου-
λίνη είναι: α) τα όρια της «φυσιολογικής» ευαισθησίας στην ινσουλίνη, β) οι εθνικές 
και γενετικές παραλλαγές μεταξύ των πληθυσμών που μελετώνται, γ) η παρουσία 
και άλλων παραγόντων που συμβάλλουν στην αντίσταση στην ινσουλίνη όπως η 
παχυσαρκία, το stress, η ηλικία, και τέλος δ) υπάρχει προβληματισμός για το εάν 
τα απλουστευμένα πρότυπα αξιολόγησης της ευαισθησίας στην ινσουλίνης έχουν 
επαρκή βιολογική ακρίβεια.
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Δοκιμασίες αξιολόγησης της ευαισθησίας στην ινσουλίνη

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η ιδανική μέθοδος εκτίμησης της ευαισθη-
σίας στην ινσουλίνη είναι: α) αξιοπιστία, β) επαναληψιμότητα, γ) απλή εφαρμογή, 
δ) το κόστος, ε) να προσδιορίζει ποσότητα, στ) να προσομοιάζει στις φυσιολογικές 
συνθήκες μεταβολισμού γλυκόζης, ζ) μη επεμβατική.

Πρόκειται για το πρότυπο της αξιολόγησης της ευαισθησίας των ιστών στην ινσου-
λίνη. Αυτή η τεχνική αντλίας απαιτεί μια σταθερή i.v. έγχυση ινσουλίνης στον ένα 
βραχίονα. Παράλληλα τα επίπεδα γλυκόζης ορού διατηρούνται σταθερά (ευγλυ-
καιμία) με τη μεταβλητή-συνεχώς ρυθμιζόμενη- χορήγηση γλυκόζης i.v. από τον 
άλλο βραχίονα, με βάση αλλεπάλληλες μετρήσεις. Ο βαθμός αντίστασης στην ιν-
σουλίνη είναι αντιστρόφως ανάλογος με το ρυθμό πρόσληψης γλυκόζης από τους 
ιστούς-στόχους. Με άλλα λόγια, όσο λιγότερη γλυκόζη προσλαμβάνεται από το 
άτομο, τόσο περισσότερο ανθεκτικό στην ινσουλίνη είναι αυτό. Μια παραλλαγή 
αυτής της τεχνικής, η υπερινσουλιναιμική – υπεργλυκαιμική αντλία παρέχει καλύ-
τερη μέτρηση της λειτουργίας των βήτα κυττάρων του παγκρέατος, αλλά είναι λι-
γότερο φυσιολογική από την ευγλυκαιμική αντλία. 

Η ITT μετρά το ρυθμό πτώσης των επιπέδων γλυκόζης ορού αφού χορηγηθεί μια 
συγκεκριμένη «ώση» ινσουλίνης (0.1-0.5 μΙU/kg). Κατά τη διάρκεια των επόμενων 
15 λεπτών επιλέγονται διάφορα επίπεδα ινσουλίνης και γλυκόζης, ανάλογα με το 
πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται. Η ITT μετρά κυρίως τη λήψη γλυκόζης από τους 
σκελετικούς μυς, μια δράση που επάγεται από την ινσουλίνη. Επειδή αυτή η δο-
κιμασία είναι σύντομη, οι αντιρροπιστικές ορμόνες (κορτιζόλη, αυξητική, κατεχο-
λαμίνες) δεν επηρεάζουν τις μετρήσεις. Τα φυσιολογικά όρια για τον γενικό πλη-
θυσμό που έχουν δημοσιευθεί είναι για άτομα με ΒΜΙ<30 kg/m2, από 0.026 έως 
0.085 mmol/L Χ [minute-1] και για BMI>30 kg/m2 από 0.012 έως 0.017 mmol/L Χ 
[minute-1]. Οι τιμές αυτές αντικατοπτρίζουν το ποσοστό πτώσης των τιμών της 
γλυκόζης μετασχηματισμένων σε λογαριθμική κλίμακα.

Πραγματοποιείται με σταθερή i.v. έγχυση γλυκόζης και αιμοληψίες στα 50, 55 και 
60 λεπτά για τον υπολογισμό γλυκόζης και ινσουλίνης. Στη συνέχεια με βάση ένα 
μαθηματικό πρότυπο υπολογίζεται ο δείκτης ευαισθησίας στην ινσουλίνη. Τα απο-
τελέσματα συσχετίζονται εξαιρετικά με τις τεχνικές αντλίας, εντούτοις λίγα εργα-
στήρια έχουν χρησιμοποιήσει CIGMA για τον προσδιορισμό ευαισθησίας στην 
ινσουλίνη σε διαβητικούς ασθενείς και δεν υπάρχουν δεδομένα να έχει χρησιμο-
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ποιηθεί η τεχνική CIGMA σε γυναίκες με ΣΠΩ. 

Αυτή η μέθοδος απαιτεί λιγότερο εντατική εργασία από τις τεχνικές αντλίας, πλην 
όμως απαιτούνται τουλάχιστον 25 δείγματα αίματος κατά τη διάρκεια μιας περιό-
δου τριών ωρών. Ο δείκτης ευαισθησίας στην ινσουλίνη υπολογίζεται σε πρόγραμ-
μα από υπολογιστή.

Η OGTT, μια μέθοδος διάγνωσης της διαταραγμένης ανοχής στη γλυκόζη (IGT) 
και του σακχαρώδη διαβήτη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την αξιολόγηση 
της ευαισθησίας στην ινσουλίνη. Η OGTT είναι σαφώς πιο εύκολη συγκριτικά με 
τις παραπάνω τεχνικές. Για κάθε χρονική στιγμή υπολογίζεται ο λόγος γλυκόζη/ 
ινσουλίνη (G/Ι), και όσο μικρότερη η αύξηση της γλυκόζης ανά μονάδα ινσουλίνης, 
τόσο πιο ευαίσθητος ο ασθενής στην ινσουλίνη. 
 Δεδομένης όμως της χρονικής αλληλεξάρτησης της ινσουλίνης και της γλυκόζης 
κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμασίας, είναι δύσκολο να διακριθούν οι διαταρα-
χές στην έκκριση ινσουλίνης από τις διαταραχές στην ευαισθησία των ιστών στην 
ινσουλίνη. Επιπλέον, η OGTT είναι μία εξέταση με χαμηλή επαναληψιμότητα, και 
σε επανειλημμένες μετρήσεις στο ίδιο άτομο τα αποτελέσματα διαφέρουν μεταξύ 
τους κατά 25-30%, ο δε ρυθμός απορρόφησης της γλυκόζης από τον πεπτικό σω-
λήνα διαφέρει σημαντικά από άτομο σε άτομο, με αποτέλεσμα η συγκέντρωση της 
γλυκόζης να είναι διαφορετική και να μεταβάλλεται διαρκώς. Τέλος με την OGTT 
δεν είναι δυνατή η διάκριση μεταξύ των διαφορετικών μηχανισμών αντίστασης 
στην ινσουλίνη (μειωμένη πρόσληψη γλυκόζης από περιφερικούς ιστούς - αυξη-
μένη ηπατική παραγωγή γλυκόζης).
 Για να αμβλυνθούν αυτά τα προβλήματα, έχουν χρησιμοποιηθεί μια σειρά από 
μαθηματικές εξισώσεις για να υπολογισθούν διάφοροι αξιόλογοι δείκτες ευαισθη-
σίας στην ινσουλίνη, όπως ο υπολογισμός της περιοχής κάτω από την καμπύλη για 
την ινσουλίνη (AUCinsulin), ο λόγος AUCglucose / AUCinsulin και ο Insulinogenic 
index. 
 Ενδιαφέρον παρουσιάζει ένας νέος δείκτης, ο ISI ο οποίος ουσιαστικά αντανακλά 
την ικανότητα της ινσουλίνης αφενός να καταστέλλει την ενδογενή παραγωγή γλυ-
κόζης και αφετέρου να προάγει την περιφερική πρόσληψη γλυκόζης [ISI(Matsuda) 
= 10.000/√[G0XI0) X (GOGTTmean X IOGTTmean)]. Αποτελεί δηλαδή μία σύνθεση 
τόσο της ηπατικής όσο και της περιφερικής ευαισθησίας στην ινσουλίνη, συνεκτι-
μώντας την ευαισθησία στην ινσουλίνη τόσο σε βασικές συνθήκες (γλυκόζη νη-
στείας x ινσουλίνη νηστείας), όσο και μετά από κατανάλωση γλυκόζης (μέση τιμή 
γλυκόζης κατά την OGTT x μέση τιμή ινσουλίνης κατά την OGTT). 
 Ο δείκτης ISI έχει καλή συσχέτιση με την ευαισθησία στην ινσουλίνη όπως αυτή 
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προσδιορίζεται με την υπερινσουλιναιμική – ευγλυκαιμική αντλία, τόσο σε άτομα 
με φυσιολογική όσο και με διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη. 

Δείκτες ινσουλινοευαισθησίας γλυκόζης/ινσουλίνη νηστείας 

Όπως αναφέραμε η αναζήτηση απλών και μη δαπανηρών ποσοτικών μεθόδων 
για να αξιολογηθεί η ευαισθησία των ιστών στην ινσουλίνη έχει οδηγήσει στην 
ανάπτυξη των ομοιοστατικών μοντέλων νηστείας. Αυτοί οι δείκτες βασίζονται στα 
επίπεδα γλυκόζης και ινσουλίνης νηστείας, και με απλούς μαθηματικούς υπολογι-
σμούς αξιολογείται η ευαισθησία της ινσουλίνης. Διάφορες τέτοιες προσεγγίσεις 
έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, κάθε μια με τα πλεονεκτήματα και τα μει-
ονεκτήματά της. Μια από τις αδυναμίες αυτών των προτύπων είναι ότι υποθέτουν 
πως η σχέση μεταξύ της γλυκόζης και της ινσουλίνης είναι γραμμική, όταν στην 
πραγματικότητα είναι παραβολική. 

Η ινσουλίνη νηστείας είναι μια εύκολη δοκιμασία και δεν απαιτεί κανένα υπολογι-
σμό. Θεωρείται ότι επίπεδα ινσουλίνης νηστείας ≥20µU/mL στις γυναίκες με Καυ-
κάσια καταγωγή δείχνουν αντίσταση στην ινσουλίνη σε ασθενείς με ΣΠΩ. Σκόπιμο 
θα είναι να υπολογίζεται ο μέσος όρος δύο ή τριών μετρήσεων λόγω της καθημε-
ρινής μεταβλητότητας των τιμών ινσουλίνης. 

Ο λόγος G0/I0 έχει γίνει πολύ δημοφιλής από την πρώτη περιγραφή του το 1998 
ως ακριβής δείκτης της ευαισθησίας ινσουλίνης στις γυναίκες με ΣΠΩ. Ο λόγος 
αυτός υπολογίζεται εύκολα, με τις χαμηλότερες τιμές να αντιστοιχούν στους υψη-
λότερους βαθμούς αντίστασης ινσουλίνης. Από μια μελέτη όπου συγκρίθηκε μια 
ομάδα γυναικών με ΣΠΩ με μια ομάδα φυσιολογικών γυναικών, φάνηκε ότι όταν 
ο λόγος G0/I0 είναι μικρότερος από 4,5 έχει ικανοποιητική ευαισθησία (95%) και 
ειδικότητα (84%) ως δείκτης αντίστασης στην ινσουλίνη. Τόσο από αυτή την μελέ-
τη όσο και από άλλες που ακολούθησαν, φάνηκε ότι αυτός ο λόγος έχει αξιοπιστία 
μόνο αν συγκρίνεται με αντίστοιχους φυσιολογικούς πληθυσμούς, ίδιας εθνικότη-
τας, φυλής και σωματικού βάρους. Είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψιν ότι σε 
ασθενείς με υπεργλυκαιμία χάνεται η αξιοπιστία αυτού του δείκτη.

Το HOMA έχει υιοθετηθεί ευρέως στην κλινική έρευνα για να αξιολογηθεί η ευαι-
σθησία της ινσουλίνης και υπολογίζεται με τη χρήση του λόγου (ινσουλίνη Χ γλυ-
κόζη)/ 22,5. Αντίθετα από την ινσουλίνη νηστείας και το λόγο G0/I0, ο υπολογισμός 
HOMA αντισταθμίζει την υπεργλυκαιμία νηστείας. Επίσης πρέπει να γνωρίζουμε 
ότι στον ασθενή με αντίσταση στην ινσουλίνη το HOMA και η I0 αυξάνεται ενώ, ο 
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λόγος G0/I0 μειώνεται. Η δοκιμασία HOMA συσχετίζεται καλά με τις τεχνικές αντλί-
ας και έχει χρησιμοποιείται συχνά για να αξιολογηθούν οι αλλαγές στην ευαισθη-
σία της ινσουλίνης μετά από θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Όπως το HOMA, έτσι και το QUICKI μπορεί να εφαρμοστεί και σε ευγλυκαιμικούς 
και υπεργλυκαιμικούς ασθενείς. Yπολογίζεται με βάση το αντίστροφο άθροισμα 
των λογαρίθμων γλυκόζης και ινσουλίνης νηστείας (1/ (log I0 + log G0) και πολλοί 
ερευνητές θεωρούν ότι ο QUICKI είναι ανώτερος από το HOMA ως τρόπος μέ-
τρησης της ευαισθησία στην ινσουλίνη, αν και οι δύο τιμές συσχετίζονται ικανο-
ποιητικά μεταξύ τους καλά. Τα παραπάνω δεδομένα αναφέρονται συνοπτικά στον 
πίνακα που ακολουθεί. Πίνακα 2.
 Από τα παραπάνω αναφερθέντα φαίνεται ότι ο συνδυασμός των δεδομένων που 
παρέχονται από την καμπύλη OGTΤ το ΗΟΜΑ και τον QUICKI επιτρέπουν ικανοποι-
ητικά την αξιολόγηση της ευαισθησίας των ιστών στην ινσουλίνη, όταν τα δεδομέ-
να αυτά συγκρίνονται με δεδομένα φυσιολογικών ατόμων αντίστοιχης κατανομής 
φύλου, ηλικίας, δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ) και σταδίου εφηβείας.

Πίνακας 2. Συνοπτικός πίνακας των δεικτών ευαισθησίας ινσουλίνης. Όλες οι τιµές εκφράζονται σε 
συµβατικές µονάδες

Δοκιμασία Τύπος παρέμβασης Συσχέτιση  Απλό μαθηματικό IV ; Σχόλια
  με clamp μοντέλο 

Υπερινσουλιναιμική Δυναμική δοκιμασία,   Χρυσός Κανένα Ναι Πολύωρη, απαιτούνται πολλαπλές αιμοληψίες
ευγλυκαιμική αντλία σημαντική παρέμβαση  κανόνας   και προσωπικό

Δοκιμασία ανοχής  Χορήγηση ινσουλίνης,  Καλή Κανένα Ναι Μικρό χρονικό διάστημα, αποφεύγεται η δράση
ινσουλίνης (ITT) σημαντική παρέμβαση     των αντιρροπιστικών ορμονών.

Συνεχής έγχυση γλυκόζης  Μικρού βαθμού  Καλή Κανένα Ναι Παραλλαγές πρωτοκόλλου
και προσδιορισμός βάση 
μοντέλου (CIGMA) 

Ενδοφλέβια δοκιμασία ανοχής  Μικρού βαθμού  Καλή Κανένα Ναι Παραλλαγές πρωτοκόλλου
γλυκόζης με συχνές αιμοληψίες 
(FSIVGTT) 

Από του στόματος δοκιμασία  Μικρού βαθμού  Καλή Ναι Όχι Παραλλαγές πρωτοκόλλου
ανοχής γλυκόζης (OGTT) 

Ινσουλίνη νηστείας (I0) Δοκιμασία Ομοιόστασης Καλή Ναί Όχι Χάνεται η αξιοπιστία σε ασθενείς με υπεργλυκαιμία

ISI Μικρού βαθμού  Εξαιρετική 10000/ √ (FPG x FPI) x (G x I) Όχι Αυξάνεται η ευαισθησία της OGTT

Λόγος γλυκόζη / ινσουλίνη  Δοκιμασία Ομοιόστασης Καλή G0/I0 Όχι Χάνεται η αξιοπιστία σε ασθενείς με υπεργλυκαιμία
νηστείας (G/I)     Διαφορετικές τιμές ανάλογα με την εθνικότητα.

Ομοιοστατικό μοντέλο (HOMA Δοκιμασία Ομοιόστασης Καλή I0 XG0/ 405 Όχι Μπορεί να αξιολογηθεί σε ασθενείς με υπεργλυκαιμία.

Ποσοτικός δείκτης ευαισθησίας  Δοκιμασία Ομοιόστασης Καλή 1 / log(I0) + log(G0)] Όχι Μάλλον το ομοιοστατικό μοντέλο με την καλύτερη 
στην ινσουλίνη (QUICKI)     συσχέτιση με τις δοκιμασίες clamp.
     Μπορεί να αξιολογηθεί σε ασθενείς με υπεργλυκαιμία.
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ΙV. Δυνητικοί δείκτες αντίστασης στην ινσουλίνη 
Όπως τους ομοιοστατικούς υπολογισμούς για την αντίσταση στην ινσουλίνη οι δεί-
κτες αυτοί θα μπορούσαν να παρέχουν απλούς μη επεμβατικούς τρόπους αξιολό-
γησης της αντίστασης. Η απλότητα της λήψης ενός ευαίσθητου και εξειδικευμένου 
δείκτη για την αντίσταση στην ινσουλίνη που δεν απαιτεί κατάσταση νηστείας είναι 
ακόμα πιο ελκυστική.

Ομοκυστεΐνη (Hcy). Aυξημένα επίπεδα ορού ομοκυστεΐνης έχουν συνδεθεί με 
υπρινσουλιναιμία σε πολλές μελέτες. Η υπερομοκυστεϊναιμία αυτή καθ’ αυτή, είναι 
ένας καλά εδραιωμένος παράγοντας κινδύνου για προ-εκλαμψία, καρδιαγγειακή 
νόσο και παλίνδρομη κύηση. Είναι σημαντικό να σημειωθεί, εντούτοις, ότι πολλοί 
άλλοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα Hcy στο αίμα, όπως η δι-
ατροφή, το κάπνισμα, η άσκηση, το φύλο και η ηλικία. Περαιτέρω κλινική έρευνα 
απαιτείται πριν συσταθεί η χρήση αυτού του κλινικού δείκτη. 

Αναστολέας του ενεργοποιητή του πλασμινογόνου-1 (ΡΑΙ-1). Έχει βρεθεί άμεση συ-
σχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα της ινσουλίνης και του ΡΑΙ-1, ενός σημαντικού συ-
στατικού της ινωδόλυσης. Ο ΡΑΙ-1 παράγεται από το ήπαρ, τα κοκκιώδη κύτταρα 
και τα λιποκύτταρα. Σε μη-παχύσαρκο πληθυσμό (BMI<25) έχει βρεθεί γραμμική 
συσχέτιση ανάμεσα στον ΡΑΙ-1 και το ΗΟΜΑ, ενώ τα επίπεδα του ΡΑΙ-1 δεν επη-
ρεάζονται από το φύλο και την ηλικία. Δυστυχώς διαφορετικές τεχνικές μέτρησης 
χρησιμοποιούνται από τα κλινικά εργαστήρια για να καθορίσουν τα επίπεδα του 
ΡΑΙ-1 στον ορό με αποτέλεσμα να παρέχουν διαφορετικά φυσιολογικά όρια.

Αντιπονεκτίνη. Ο φυσιολογικός ρόλος της αντιπονεκτίνης, μίας ορμόνης που εκ-
κρίνεται από τα λιποκύτταρα δεν έχει αποσαφηνισθεί, αλλά φαίνεται ότι ευαισθη-
τοποιεί του ιστούς στην ινσουλίνη και ασκεί αντιφλεγμονώδη και αντιαθηρογόνο 
δράση. Τα επίπεδα της αντιπονεκτίνης είναι αντιστρόφως ανάλογα του ΒΜΙ και της 
βαρύτητας της αντίστασης στην ινσουλίνη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη.

Δεσμευτικές σφαιρίνες των ορμονών του φύλου (SHBG). Οι SHBG έχουν εδραιωθεί ως 
δείκτης αντίστασης στην ινσουλίνη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη. Σε ασθε-
νείς με PCOS, τα χαμηλά επίπεδα SHBG καταδεικνύουν συσχέτιση με χαμηλότερο 
G0/I0 λόγο και υψηλότερο δείκτη ΗΟΜΑ.

Δεσμευτική σφαιρίνη του ινσουλινοτρόπου αυξητικού παράγοντα-1 (IGFBP-1). Η παρα-
γωγή του IGFBP-1 παρατηρείται στο ήπαρ, στα κοκκιώδη κύτταρα των ωοθηκών 
και στο ενδομήτριο. Η ινσουλίνη αναστέλλει την έκκριση του IGFBP-1. Οι συγκε-
ντρώσεις της IGFBP-1 είναι μειωμένες σε γυναίκες με PCOS (ιδιαίτερα σε αυτές με 
μεγαλύτερη αντίσταση στην ινσουλίνη) ενώ τα επίπεδα της IGFBP-1 βελτιώνονται 
μετά την χορήγηση μεφορμίνης.
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