
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι μικρο- και μάκρο- αγγειακές επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη αποτελούν 
την κύρια αιτία νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου, επίκτητης τύφλωσης, 

διάφορων νευροπαθειών και αρτηριοσκλήρυνσης. Συνέπεια των επιπλοκών αυ-
τών είναι η υψηλή συχνότητα νοσηρότητας και θνητότητας που παρατηρείται σε 
ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη.
 Υπάρχει πληθώρα μελετών, σε πειραματόζωα αλλά και ανθρώπινες μελέτες, από 
τις οποίες συνάγεται ότι οι παθογενετικοί μηχανισμοί πρόκλησης της ιστικής βλά-
βης λόγω υπεργλυκαιμίας είναι κοινοί για όλες τις μικροαγγειακές επιπλοκές του 
διαβήτη στον αμφιβληστροειδή, το νεφρώνα και τα αγγεία των νεύρων. Και η δι-
άρκεια και τα επίπεδα της υπεργλυκαιμίας έχουν στενή συσχέτιση με την εμφάνιση 
όλων των τύπων των μικροαγγειακών επιπλοκών. Δύο μεγάλες τυχαιοποιημένες 
κλινικές μελέτες, τη DCCT(Diabetes Control and Complications Trial) σε ασθενείς 
με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και τη UKPDS (U.K. Prospective Diabetes Study) σε 
ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, αλλά και άλλες μελέτες, έδειξαν ότι η υπεργλυκαιμία 
αποτελεί την κύρια και πιο σημαντική αιτία καταστροφής των ιστών στους διαβη-
τικούς με συνέπεια την κλινική εκδήλωση των διαβητικών επιπλοκών. 

ΚΟΙΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΙΣΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης προκαλούν 
καταστροφή των ιστών με 4 μηχανισμούς: αυξημένη διακίνηση της γλυκόζης δια-
μέσου της οδού των πολυολών, την αύξηση της παραγωγής των AGEs (advanced 
glycation end products), την ενεργοποίηση της πρωτεϊνικής κινάσης C και αυξημέ-
νος μεταβολισμός της γλυκόζης στην οδό των εξωζαμινών. Διαμέσου αυτών των 
μηχανισμών η υπεργλυκαιμία ρυθμίζει την αγγειακή φλεγμονή, τροποποιεί την έκ-
φραση γονιδίων, αυξητικών παραγόντων και κυτταροκινών, ενεργοποιεί τα αιμο-
πετάλια και τα μακροφάγα και παίζει τον κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη και εξέλιξη 
επιπλοκών του διαβήτη. Το τελικό αποτέλεσμα της υπεργλυκαιμίας όμως μπορεί 
να τροποποιηθεί από γενετικούς παράγοντες, από την ευπάθεια του ατόμου και 
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από ανεξάρτητους παράγοντες (πχ. υπέρταση και υπερλιπιδαιμία), που μπορεί επι-
ταχύνουν την διαδικασία καταστροφής των ιστών (σχήμα 1)

Σχήµα 1: Παράγοντες καθοριστικοί για την ιστική βλάβη σε συνθήκες υπεργλυκαιµίας.

ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΑ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ
Σε συνθήκες υπεργλυκαιμίας όλα τα κύτταρα εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα γλυ-
κόζης. Η βλάβη όμως λόγω της υπεργλυκαιμίας περιορίζεται μόνο σε εκείνα τα 
κύτταρα που αναπτύσσουν ενδοκυττάρια υπεργλυκαιμία. Στην κατηγορία αυτή 
ανήκουν τα ενδοθηλιακά κύτταρα των τριχοειδών του αμφιβληστροειδή, τα κύτ-
ταρα του μεσάγγειου στο νεφρικό σπείραμα και τους νευρώνες και τα κύτταρα 
του Schwann στα περιφερικά νεύρα. Τα κύτταρα αυτά αναπτύσσουν ενδοκυττά-
ρια υπεργλυκαιμία γιατί δεν μπορούν να ελαττώσουν την μεταφοράς της γλυκόζης 
στο εσωτερικό του κυττάρου, όταν εκτίθενται σε εξωκυττάρια υπεργλυκαιμία, με 
αποτέλεσμα υψηλά επίπεδα γλυκόζης στο εσωτερικό του κυττάρου. Η ανάπτυξη 
ενδοκυττάριας υπεργλυκαιμίας στην συνέχεια με τέσσερεις διαφορετικούς μηχανι-
σμούς, που περιγράφονται αμέσως παρακάτω, οδηγεί σε καταστροφή του κυττά-
ρου, βλάβη των ιστών και εμφάνιση των μικροαγγειακών επιπλοκών.
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ
1. Αυξημένη διακίνηση της γλυκόζης διαμέσου της οδού των πολυολών 
(σχήμα 2)

Στην οδό των πολυολών σημαντικό ρόλο παίζει το ένζυμο αναγωγάση της αλδό-
ζης. Σε φυσιολογικές συνθήκες στο κύτταρο, το ένζυμο αυτό, μετατρέπει τις τοξικές 
αλδεΰδες σε μη ενεργές αλκοόλες. Επί παρουσίας υπεργλυκαιμίας όμως το ένζυμο 
αυτό μετατρέπει τη γλυκόζης σε σορβιτόλη και η σορβιτόλη στη συνέχεια οξειδώ-
νεται σε φρουκτόζη. Στην αντίδραση αυτή μετατροπής της γλυκόζης σε σορβιτόλη 
χρησιμοποιείται NADPH σαν συνένζυμο. Αλλά το NADPH είναι το βασικό συνένζυμο 
για την παραγωγή ενός πολύ σημαντικού ενδοκυττάριου αντιοξειδωτικού, της ανα-
χθείσας γλουταθειόνης. Ελάττωση του NADPH οδηγεί σε ελάττωση παραγωγής της 
αναχθείσας γλουταθειόνης. Στην υπεργλυκαιμία λοιπόν μεταβολισμός της γλυκόζης 
διαμέσου της οδού των πολυολών οδηγεί σε ελάττωση της αναχθείσας γλυταθει-
όνης και έτσι αυξάνει την ευαισθησία του κυττάρου στο ενδοκυττάριο οξειδωτικό 
stress. Κλινικές μελέτες και μελέτες σε πειραματόζωα επιβεβαιώνουν τη συμμετοχή 
της οδού των πολυολών στην εμφάνιση μικροαγγειακής νόσου.
 

Σχήµα 2: Η µεταβολική οδός των πολυολών 
(Brownlee M: Biochemistry and molecular cell biology of diabetic complications: Nature 414:813-
820, 2001)

2. Ενδοκυττάρια παραγωγή των AGEs (advanced glycation end 
products) (σχήμα 3)
Γλυκοζυλίωση των πρωτεϊνών του πλάσματος και των ιστών οδηγεί στο σχημα-
τισμό των AGEs (ad- vanced glycation end products), πού φαίνεται να παίζουν 
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σημαντικό ρόλο για την εμφάνιση των μικροαγγειακών επιπλοκών του διαβήτη. 
Στη χρόνια υπεργλυκαιμία για παράδειγμα, μέρος της περίσ-σειας της γλυκόζης 
συνδέεται με τα αμινοξέα των πρωτεϊνών του πλάσματος ή των ιστών. Από αυτή τη 
μη ενζυματική αντίδραση σχηματίζονται αρχικά αναστρέψιμες μορφές προϊόντων 
πρώιμης γλυκοζυλίωσης (early glycation products) και αργότερα μη αντιστρεπτά 
προϊόντα προχωρημένης γλυκοζυλίωσης (AGEs). Οι συγκεντρώσεις των AGEs (πε-
πτίδια μοριακού βάρους μεταξύ 2.000 και 6.000) στους διαβητικούς ασθενείς είναι 
αυξημένες, καθώς αυξημένες ανευρίσκονται και οι πρόδρομες μορφές τους και 
προκαλούν βλάβη στο κύτταρο με 3 μηχανισμούς: Ο πρώτος μηχανισμός είναι 
η τροποποίηση των ενδοκυττάριων πρωτεϊνών και κυρίως των πρωτεϊνών που 
συμμετέχουν στη ρύθμιση της μεταγραφής των γονιδίων. Ο δεύτερος μηχανισμός 
συνίσταται στη διάχυση των πρόδρομων μορφών των AGEs έξω από το κύτταρο 
και τροποποίηση του εγγύς εξωκυττάριου υποστρώματος που έχει σαν αποτέλε-
σμα την κυτταρική δυσλειτουργία. Ο τρίτος μηχανισμός περιλαμβάνει τη διάχυση 
πρόδρομων μορφών των AGEs έξω από το κύτταρο και τροποποίηση των πρω-
τεϊνών του αίματος όπως πχ την αλβουμίνη. Οι τροποποιημένες αυτές πρωτεΐνες 
στη συνέχεια συνδέονται με τον υποδοχέα των AGEs (RAGE) και τον ενεργοποιούν 
οδηγώντας έτσι στην παραγωγή κυτταροκινών και αυξητικών παραγόντων που με 
τη σειρά τους προκαλούν αύξηση της διαπερατότητας των αγγείων και αγγειακή 
βλάβη.

Σχήµα 3. Αυξηµένη παραγωγή των AGEs και οι παθολογικές του συνέπειες
(Brownlee M: Biochemistry and molecular cell biology of diabetic complications. Nature 414:813–
820, 2001.)
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3. Ενεργοποίηση της πρωτεϊνικής κινάσης C (PKC) (σχήμα 4)
Η διακυλγλυκερόλη αποτελεί σημαντικό συνένζυμο για την σύνθεση των ισομορ-
φών β, δ και α της πρωτεϊνικής κινάσης C. Η σύνθεσή της αυξάνεται επί παρουσίας 
ενδοκυττάριας υπεργλυκαιμίαςμε αύξηση της πρωτεϊνικής κινάσης C. Η ενεργο-
ποίηση της πρωτεϊνικής κινάσης C λόγω υπεργλυκαιμίας έχει ποικίλα αποτελέσμα-
τα στην έκφραση των γονιδίων, με ελαχιστοποίηση των θετικών και αύξηση των 
αρνητικών αποτελεσμάτων στην φυσιολογική λειτουργία των κυττάρων. Λόγω 
των αλλαγών αυτών παρατηρείται αύξηση της αγγειοσυσπαστικής ουσίας ενδο-
θηλίνης-1 και ελάττωση της αγγειοδιασταλτικής συνθετάσης του μονοξειδίου του 
αζώτου (ΝΟ) με αποτέλεσμα διαταραχές στην αιματική ροή των αγγείων. Ακόμη 
παρατηρείται αύξηση του TGF- β και του PAI-1, καθώς και άλλων παραγόντων που 
οδηγούν σε αγγειογένεση, αύξηση της διαπερατότητας των αγγείων και τριχοειδι-
κή και αγγειακή απόφραξη. 

Σχήµα 4. Συνέπειες της ενεργοποίησης της πρωτεϊνικής κινάσης C λόγω υπεργλυκαιµίας 
Brownlee M: Diabetes. 2005 Jun; 54:1615-1625

4. Αυξημένος μεταβολισμός της γλυκόζης διαμέσου της οδού των 
εξωζαμινών (σχήμα 5)
 Όταν η ενδοκυττάρια γλυκόζη είναι αυξημένη, η πλειονότητα της γλυκόζης αυ-
τής μεταβολίζεται με γλυ-κόλυση αρχικά σε 6-φωσφορική γλυκόζη, μετά σε 
6-φωσφορική φρουκτόζη και στη συνέχεια στους υπόλοιπους μεταβολίτες της 
γλυκολυτικής οδού. Μέρος της 6-φωσφορικής φρουκτόζης μεταβολίζεται σε 
6-φωσφορική γλυκοζαμίνη και τελικά σε φωσφορική ουριδίνο Ν ακέτυλο γλυκο-
ζαμίνη. Η παραγωγή αυτού του τελευταίου μορίου, της φωσφορικής ουριδίνο Ν 
ακέτυλο γλυκοζαμίνης, προκαλεί αλλαγές στους παράγοντες μεταγραφής των γο-
νιδίων, με αποτέλεσμα παθολογικές αλλαγές στην έκφραση των γονιδίων.
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Σχήµα 5. Η οδός των εξωζαµινών σε υπεργλυκαιµία
(Brownlee M: Biochemistry and molecular cell biology of diabetic complications. Nature 414:813–
820, 2001.)

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ STRESS 
Πληθώρα, μελετών τόσο σε πειραματόζωα όσο και σε ανθρώπους έχουν δείξει ότι 
και οι τέσσερεις παραπάνω μηχανισμοί παίζουν σημαντικό ρόλο στην παθογένεια 
των μικροαγγειακών επιπλοκών του διαβήτη. Όλοι αυτοί οι διαφορετικοί παθογενε-
τικοί μηχανισμοί είναι στην ουσία το αποτέλεσμα μίας και μόνο παθολογικής διερ-
γασίας, που προάγεται εξαιτίας της ενδοκυττάριας υπεργλυκαιμίας και πού οδηγεί 
σε αύξηση του οξειδωτικού stress στα μιτοχόνδρια των ευάλωτων κυττάρων. Στα 
κύτταρα αυτά η ενδοκυττάρια υπεργλυκαιμία προκαλεί την υπερπαραγωγή αντι-
δραστικών ριζών οξυγόνου (reactive oxygen species, ROS) στα μιτοχόνδρια. Τα αυ-
ξημένα επίπεδα ROS οδηγούν σε διάσπαση του κυτταρικού DNA και με τον τρόπο 
αυτό ενεργοποίηση της αναστολής δράσης της πολυόλ(ADP-ριβόζης)-πολυμεράσης 
(PARP), ενζύμου που βρίσκεται στον πυρήνα του κυττάρου και που αποκαθιστά 
υπό φυσιολογικές συνθήκες την βλάβη στο DNA. Ενεργοποίηση του ανατολέα της 
PARP προκαλεί ελάττωση της δραστικότητας ενός σημαντικού γλυκολυτικού ενζύ-
μου, της γλυκεραλδεϋδης-3 φωσφορικής δεϋδρογονάσης (GAPDH),. Τέλος μείωση 
της δραστικότητας της γλυκεραλδεϋδης-3 φωσφορικής δεϋδρογονάσης (GAPDH) 
ενεργοποιεί την οδό των πολυολών, αυξάνει την ενδοκυττάρια παραγωγή των AGEs, 
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ενεργοποιεί το σύστημα της φωσφοκινάσης C την οδό των εξωζαμινών με συνέπεια 
τα βλαπτικά για το κύτταρο αποτελέσματα, που περιγράφηκαν πιο πάνω, κοινά για 
όλες τις μικροαγγειακές επιπλοκές. Οι αλλαγές αυτές οδηγούν σε σταδιακή στένω-
ση και τελικά απόφραξη του αυλού των μικρών αγγείων με συνέπεια ελαττωμένη 
αιματική ροή και παθολογική λειτουργία των ιστών που προσβάλλονται. Σχηματική 
παράσταση του συνολικού μηχανισμού με τον οποίο η υπεργλυκαιμία οδηγεί σε 
κυτταρική καταστροφή δίνεται στο σχήμα 6. 

Σχήµα 6. Ο γενικός µηχανισµός µε τον οποίο η υπεργλυκαιµία υπεργλυκαιµία προκαλεί ιστική βλάβη
Brownlee M:. Diabetes. 2005 Jun; 54:1615-1625

ΙΣΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΑ 
Από τα αρχικά στάδια του σακχαρώδη διαβήτη, πριν ακόμη εμφανιστούν οι ιστικές 
βλάβες η υπεργλυκαιμία, διαμέσου των οδών που προαναφέρθηκαν, προκαλεί δι-
αταραχές στην αιματική ροή και στην διαπερατότητα των αγγείων στον αμφιβλη-
στροειδή, στο νεφρό και στα αγγεία των νεύρων. Η υπερπαραγωγή του μονοξει-
δίου του αζώτου και η αυξημένη ευαισθησία στην αγγειοτενσίνη ΙΙ είναι οι κύριοι 
υπαίτιοι των αλλαγών αυτών καθώς και της αύξησης της ενδοτριχοειδικής πίεσης. 
Αύξηση της ενδοτριχοειδικής πίεσης οδηγεί σε αύξηση της διαπερατότητας των 
τριχοειδών αγγείων. Απόδειξη της αυξημένης αυτής διαπερατότητας των αγγείων 
είναι η διαφυγή φλουοροσκεϊνης στον αμφιβληστροειδή, την αύξηση απέκκρισης 
αλβουμίνης στο νεφρό και αντίστοιχες αλλαγές στα αγγεία των περιφερικών νεύ-
ρων. Οι αλλαγές αυτές στη διαπερατότητα των τριχοειδών στα αρχικά στάδια του 
σακχαρώδη διαβήτη είναι αναστρέψιμες, με την πάροδο όμως του χρόνου και την 
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παραμονή της υπεργλυκαιμίας γίνονται μόνιμες και οδηγούν σε μη αναστρέψιμη 
απόφραξη των αγγείων, ιστική ισχαιμία και απελευθέρωση αυξητικών παραγόντων 
όπως IGF-1, PDGF (platelet-derived growth factor), FGF (fibroblast growth factor), 
and VEGF.
 Με τρείς μηχανισμούς η αυξημένη ενδοτριχοειδική πίεση και διαπερατότητα των 
τριχοειδών οδηγούν σε απόφραξη των μικρών αγγείων: Ο πρώτος μηχανισμός συ-
νίσταται στην διαφυγή πρωτεϊνών από το αγγείο. Οι πρωτεΐνες αυτές στη συνέχεια 
εναποτίθενται στο τοίχωμα των τριχοειδών και ενεργοποιούν κύτταρα (όπως πχ 
μεσαγγειακά κύτταρα), που δραστηριοποιούν την συνεργασία αυξητικών παραγό-
ντων με το εξωκυττάριο υπόστρωμα. Ο δεύτερος μηχανισμός είναι η εξαγγείωση 
αυξητικών παραγόντων, όπως ο TGF-β1 (transforming growth factor ß1), πού ενερ-
γοποιούν την παραγωγή στοιχείων του εξωκυττάριου υποστρώματος και οδηγούν 
σε απόπτωση συγκεκριμένων κυττάρων που έχουν σχέση με τις επιπλοκές. Τον 
τρίτο παθολογικό μηχανισμό αποτελεί η παθολογική ενεργοποίηση έκφρασης γο-
νιδίων από τα ενδοθηλιακά κύτταρα και από υποστηρικτικά κύτταρα όπως GLUT1, 
αυξητικούς παράγοντες και υποδοχείς αυξητικών παραγόντων καθώς και στοιχεία 
του εξωκυττάριου υποστρώματος, λόγω ενδοτριχοειδικής υπέρτασης. Ο ρόλος 
της ενδοτριχοειδικής υπέρτασης και της αυξημένη διαπερατότητας στο νεφρώνα 
και στον αμφιβληστροειδή, στην εμφάνιση διαβητικής νεφροπάθειας και αμφι-
βληστροειδοπάθειας αντίστοιχα, ενισχύεται από τα εμφανή θετικά αποτελέσματα 
μετά από αποκλεισμό του συστήματος ρενίνης αγγειοτενσίνης και έτσι αναστολή 
παραγωγής ROS. Επίσης σε πειραματικά μοντέλα αποκλεισμός των αυξητικών πα-
ραγόντων ελαττώνει την εμφάνιση των μικραγγειακών επιπλοκών, γεγονός ενδει-
κτικό του παθογενετικού τους ρόλου
 Η προοδευτική αυτή απόφραξη του αυλού των μικρών αγγείων συνοδεύεται 
επίσης από απώλεια των κυττάρων των μικρών αγγείων. Πράγματι στον αμφιβλη-
στροειδή, ο διαβήτης προκαλεί προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο σε κύττα-
ρα όπως τα γαγγλιακά κύτταρα, τα περικύτταρα τα ενδοθηλιακά κύτταρα και τα 
κύτταρα του Muller. Στο νεφρώνα, η έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας συνοδεύ-
εται από εκτεταμένη τριχοειδική απόφραξη και απώλεια των ποδοκυττάρων χω-
ρίς όμως να είναι γνωστός ο μηχανισμός όμως που ευθύνεται για τον κυτταρικό 
θάνατο. Τέλος η απώλεια ενδοθηλιακών κυττάρων και περικυττάρων στα αγγεία 
των νεύρων προηγείται της ανάπτυξης περιφερικής νευροπάθειας που μαζί με τις 
άλλες βλάβες που προκαλεί η υπεργλυκαιμία οδηγούν σε μόνιμες βλάβες των πε-
ριφερικών νεύρων.
 Η αύξηση λόγω υπεγλυκαιμίας σε επιλεγμένο υπόστρωμα μεταγραφής γονιδίων 
παραμένει για εβδομάδες μετά την αποκατάσταση της ευγλυκαιμίας. Το γεγονός 
αυτό εξηγεί την παραμονή ή και την επιδείνωση των διαβητικών επιπλοκών και 
μετά την αποκατάσταση της ευγλυκαιμίας. Το φαινόμενο αυτό πού έχει ονομαστεί 
υπεργλυκαιμική μνήμη είναι κοινό για όλες τις διαβητικές επιπλοκές. Στοιχεία από 
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την μελέτη DCCT είναι ενδεικτικά της ύπαρξης υπεργλυκαιμικής μνήμης στους δια-
βητικούς. 

ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 
Από κλινικές παρατηρήσεις είναι εμφανές παρά τον ίδιο βαθμό και διάρκεια της 
υπεργλυκαιμίας η επίπτωση των επιπλοκών διαφέρει σημαντικά από ασθενή σε 
ασθενή. Οι παρατηρήσεις αυτές οδηγούν στο συμπέρασμα ότι γενετικά διαφορετι-
κοί οδοί επίσης παίζουν ρόλο στην εμφάνιση μικροαγγειακών επιπλοκών. Μελέτες 
σε οικογένειες με σακχαρώδη διαβήτη επιβεβαιώνουν την παρατήρηση αυτή. Σε 
δύο μελέτες σε οικογένειες, που δύο ή και περισσότερα άτομα είχαν ΣΔ τύπου 
1, αν ένας από τους δύο είχε νεφροπάθεια, ο κίνδυνος να αναπτύξει ο άλλος νε-
φροπάθεια είταν 72-83%. Επίσης η DCCT έδειξε ότι διαβητικοί, συγγενείς ασθενών 
με αμφιβληστροειδοπάθεια είχαν 5.4 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν 
επίσης την ίδια επιπλοκή.
 Πολλοί συσχετισμοί έχουν γίνει ανάμεσα σε πολυμορφισμούς γονιδίων και την 
εμφάνιση διαβητικών επιπλοκών και φαίνεται ότι τα γονίδια αυτά είναι πολλά. Πε-
ραιτέρω μελέτη είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό τροποποιητών των γονι-
δίων αυτών με στόχο την πρόληψη ή τη θεραπεία των μικροαγγειακών επιπλοκών. 
Οι τροποποιητές αυτοί μπορεί να είναι γονίδια που να είναι ικανά να αλλάζουν 
το φαινότυπο και την κλινική έκφραση των γονιδίων των επιπλοκών. Και αφού οι 
επιπλοκές είναι αποτέλεσμα όχι μόνο της υπεργλυκαιμίας αλλά και της επίδρασης 
των παθοφυσιολογικών αλλαγών που συμβαίνουν αργότερα, όπως πχ φλεγμονή 
και αγγειογένεση, ένας μεγάλος αριθμός γονιδίων μπορεί νε εμπλέκεται.
 Η παθογένεια των μικροαγγεικών επιπλοκών του διαβήτη φαίνεται να είναι 
σύνθετη και κοινή για όλες τις επιπλοκές. Είναι το αποτέλεσμα της συντονισμένης 
δράσης πολλών παραγόντων πού καταλήγουν σε βασικές αλλαγές, όπως ενδοτρι-
χοειδική υπέρταση, αύξηση της διαπερατότητας των αγγείωναγγειακή απόφραξη 
και ισχαιμία στα όργανα στόχος. Η χρόνια υπεργλυκαιμία αποτελεί την κύρια αιτία 
πρόκλησης της μικροαγγειακής νόσου με τους γενετικούς και άλλους παράγοντες, 
όπως υπέρταση κλπ να έπονται.
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1. Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες συντελούν στην εμφάνιση μικροαγγεια-
κής νόσου στο ΣΔ
α. Θεραπεία με αντιδιαβητικά δισκία
β. Χρόνια μη καλή ρύθμιση του διαβήτη
γ. Θεραπεία με ινσουλίνη
δ. Αρρύθμιστη αρτηριακή υπέρταση

2. Με ποιους από τους παρακάτω μηχανισμούς η υπεργλυκαιμία προκαλεί ιστική 
βλάβη:
α. Αύξηση γλυκονεογένεσης
β. Αυξηση οξειδωτικού stress
γ. Ελαττωμένη παραγωγή των πρόδρομων μορφών των AGEs
δ.Ενεργοποίηση της πρωτεϊνικής κινάσης C 

3.  Η υπεργλυκαιμία ρυθμίζει:
α. Την αγγειακή φλεγμονή,
β. Τροποποιεί την έκφραση γονιδίων 
γ. Ενεργοποιεί τα αιμοπετάλια και τα μακροφάγα 
δ. Ελαττώνει την παραγωγή ριζών οξυγόνου

4. Τα αυξημένα επίπεδα ROS οδηγούν σε:
α. Διάσπαση του κυτταρικού DNA 
β. αύξηση παραγωγής των AGEs
γ. αναστολή του μεταβολισμού της γλυκόζης στην οδό των πολυολών
δ. αναστολή της δράσης της πρωτεϊνικής κινάσης C

5. Σε ιστική βλάβη λόγω υπεργλυκαιμίας παρατηρείται
α. Ελαττωμένη ενδοτριχοειδική πίεση
β. Ελαττωμένη διαπερατότητα των τριχοειδών
γ.Αυξημένη απόφραξη των τριχοειδών
δ.Ελαττωμένη παρουσία αυξητικών παραγόντων

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


