
1. Δυσλιπιδαιμία 2. Διαταραχές πήξης, ινωδόλυσης και λειτουργίας 
των αιμοπεταλίων 3. Φλεγμονή
Οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ.) τύπου 1 και 2 εμφανίζουν αυξημένη νο-
σηρότητα που οφείλεται σε μικρο -μακροαγγειοπάθεια. Οι ασθενείς με ΣΔ, εξακο-
λουθούν να εμφανίζουν σταθερά αυξημένη συχνότητα στεφανιαίας νόσου (ΣΝ.) 
και εμφράγματος του μυοκαρδίου, ανάλογη με την αυξημένη συχνότητα εμφά-
νισης και νέου εμφράγματος στον μη διαβητικό ασθενή που υπέστη παλαιότερο 
έμφραγμα.
 Η θνητότητα στους διαβητικούς ασθενείς είναι 2-4 φορές αυξημένη συγκριτικά 
με τον γενικό πληθυσμό. Η αύξηση αυτή κυμαίνεται στους άντρες 1,7φορές ενώ 
στις γυναίκες 4 φορές. Κύρια αιτία θανάτου είναι η αθηροσκλήρωση. Η αθηρο-
σκλήρωση είναι γενικευμένη νόσος των αγγείων και εκδηλώνεται ως στεφανιαία 
πάθηση και βλάβη των εγκεφαλικών και περιφερικών αγγείων
 Είναι γνωστό ότι η ανάπτυξη των μικρο και μακροαγγειακών επιπλοκών στο σακ-
χαρώδη διαβήτη τύπου 1 και 2 (ΣΔ1και ΣΔ2) προέρχονται από την χρόνια υπερ-
γλυκαιμία και πιθανώς από τα αυξημένα επίπεδα των ελεύθερων λιπαρών οξέων 
(ΕΛΟ). Προοπτικές μελέτες έδειξαν ότι ο μακροχρόνιος γλυκαιμικός έλεγχος προ-
λαμβάνει την ανάπτυξη των μικρο και μακροαγγειακών επιπλοκών του διαβήτη. Τα 
ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων είναι στόχος καταστροφής από την υπεργλυ-
καιμία, αλλά ο μηχανισμός μέσω του οποίου διαδραματίζεται το γεγονός αυτό δεν 
έχει πλήρως διευκρινισθεί. Η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία (ΕΔ.) είναι γενικευμένη, 
θεωρείται δε χρόνια φλεγμονώδης κατάσταση, που προηγείται και επιταχύνει την 
διαδικασία της αθηροσκλήρωσης και την βλάβη των μικρών αγγείων.
 Πέντε κύριες υποθέσεις αναφέρονται σχετικά με τους μηχανισμούς επίδρασης 
της υπερλυκαιμίας στο αγγειακό τοίχωμα. Ο μηχανισμός του α. κύκλου των πολυο-
λών β. η γλυκοζυλίωση και η αυξημένη δημιουργία τελικών προϊόντων γλυκοζυλί-
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ωσης (AGEs) γ. η δραστηριοποίηση της πρωτεϊνικής κινάσης C(PKC) δ. ο παθοφυ-
σιολογικός δρόμος της εξοζαμίνης και ε. το οξειδωτικό στρες. 
 Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η υπεργλυκαιμία εμπλέκεται στην ενεργοποίη-
ση επιπλέον βιοχημικών οδών, που ενεργοποιούνται με το στρες και περιλαμβά-
νουν την οδό του πυρηνικού παράγοντα-κB (NF-κB), τις οδούς των NH2-terminal 
Jun kinases/stress activated protein kinases (JNK/SAPK) και p38 mitogen-activated 
protein (MAP) κινασών και την οδό της εξοζαμίνης. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η 
ενεργοποίηση αυτών των οδών ευθύνονται όχι μόνο για τις διαβητικές επιπλο-
κές αλλά και για την ινσουλινοαντίσταση καθώς και για την δυσλειτουργία των 
β-κυττάρων του παγκρέατος. 

α. Η οδός της πολυόλης

Υπάρχουν τρεις κύριοι μηχανισμοί με τους οποίους η οδός της πολυόλης εμπλέκε-
ται στο οξειδωτικό στρες και δύο είναι τα ένζυμα που συμμετέχουν στην οδό αυτή. 
Το πρώτο ένζυμο, η αναγωγάση της αλδόζης (ΑΡ), που παρουσιάζει χαμηλή συγ-
γένεια προς τη γλυκόζη, με αποτέλεσμα σε χαμηλές συγκεντρώσεις γλυκόζης, ο 
μεταβολισμός της γλυκόζης στο κύκλο των πολυολών να αποτελεί μικρό ποσοστό 
στο μεταβολισμό της γλυκόζης. Σε υπεργλυκαιμικό όμως περιβάλλον παρατηρεί-
ται ενεργοποίηση του ενζύμου αυτού και αυξημένη μετατροπή της γλυκόζης σε 
σορβιτόλη με συνοδό μείωση του NADPH. Το δεύτερο ένζυμο η δευδρογονάση 
της σορβιτόλης με τον συμπαράγοντα του NAD+, μετατρέπει την σορβιτόλη σε 
φρουκτόζη. Το οσμωτικό στρες από την συσσώρευση της σορβιτόλης ενοχοποι-
είται για τις διαβητικές επιπλοκές στους φακούς και στα νεύρα. Σε μοντέλα ζώων 
η θεραπεία με αναστολείς της ΑΡ, φαίνεται ότι προλαμβάνει τις διάφορες επιπλο-
κές του διαβήτη όπως ο καταρράκτης, η νευροπάθεια και η νεφροπαθεια. Όμως 
αυτός δεν είναι ο κυριότερος μηχανισμός για τις διαβητικές αλλοιώσεις. Θεραπεία 
διαβητικών αρουραίων με ΑΡ, μειώνει την γλουταθειόνη στους φακούς τους οδη-
γώντας στο συμπέρασμα ότι η δραστηριότητα του ΑΡ προκαλεί οξειδωτικό στρες. 
Όμως οι αναστολείς της ΑΡ μπορεί να έχουν και προστατευτική δράση από ΕΡΟ. Η 
δραστηριότητα της ΑΡ εξαντλεί τον συμπαράγοντα του, την οξειδάση του NADPH, 
η οποία επίσης χρειάζεται για την παραγωγή της γλουταθειόνης (GSH) μέσω της 
αναγωγάσης της γλουταθειόνης. Σε καταστάσεις υπεργλυκαιμίας καθώς το 30% 
της γλυκόζης εισέρχεται στην οδό της πολυόλης προκαλείται σημαντική εξάντλη-
ση του NADPH, με επακόλουθο σημαντική μείωση των επιπέδων της GSH. Έτσι 
πρώτον, στην υπεργλυκαιμία η δραστηριότητα της ΑΡ ελαττώνει την αντιοξειδωτι-
κή ικανότητα.του κυττάρου, δεύτερον, η οξείδωση της σορβιτόλης σε φρουκτόζη 
από την δευδρογενάση της σορβιτολης (SDH) προκαλεί οξειδωτικό στρες επειδή 
ο συμπαράγοντας του NAD+ μετατρέπεται σε NADH κατά την αντίδραση και το 
NADH, είναι το υπόστρωμα της οξειδάσης του NADH για την παραγωγή των ΕΡΟ 
και τρίτον, στην οδό της πολυόλης γίνεται η μετατροπή της γλυκόζης σε φρουκτό-
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ζη, η οποία είναι ένας πιο ισχυρός μη ενζυματικός παράγοντας γλυκοζυλίωσης σε 
σχέση με την γλυκόζη. Η είσοδος λοιπόν της γλυκόζης στην οδό της πολυόλης, αυ-
ξάνει τον σχηματισμό των τελικών προϊόντων της γλυκοζυλιωσης(AGE), τα οποία 
συνδέονται με τους υποδοχείς τους και προκαλούν οξειδωτικό στρες(εικόνα 1). 

Εικόνα 1: Εκτροπή του µεταβολισµού της γλυκόζης σε παθοφυσιολογικές οδούς από τις ΕΡΟ

β. Γλυκοζυλίωση και προϊόντα τελικής γλυκοζυλίωσης (AGEs)

Ένας από τους πλέον ενδιαφέροντες μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την 
επιταχυνόμενη αθηρωμάτωση στον απορυθμισθέντα ΣΔ, είναι η γλυκοζυλίωση 
των πρωτεϊνών ή και των λιποπρωτεϊνών. Η γλυκοζυλίωση, είναι μία μη ενζυματική 
αντίδραση μεταξύ γλυκόζης και πρωτεϊνών ή και λιποπρωτεϊνών. Η γλυκόζη αντι-
δρά με τις αμινομάδες των πρωτεϊνών του πλάσματος ή του αγγειακού τοιχώματος 
και παράγονται χημικώς αναστρέψιμα γλυκοζυλιωμένα παράγωγα (βάσεις Schiff ), 
τα οποία αργότερα μέσα σε λίγες εβδομάδες, σχηματίζουν πιο σταθερά προϊόντα 
(προϊόντα Amadori). Μερικά από τα πρώιμα γλυκοζυλιωμένα προϊόντα (πρωτεΐνες 
μεγάλου χρόνου ημίσειας ζωής) συνεχίζουν να υφίστανται διάφορες χημικές αλ-
λαγές μέχρι του σχηματισμού των σταθερών μη αναστρέψιμων προϊόντων τελικής 
γλυκοζυλιωσης (AGEs) (εικόνα 1). Τα παραγόμενα AGEs μπορούν να επιταχύνουν 
και να επηρεάσουν καθοριστικά την αθηρωματική διαδικασία με μηχανισμούς που 
δεν έχουν σχέση με τον κυτταρικό υποδοχέα των AGEs (RAGΕ) καθώς και με μηχα-
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νισμούς που διαμεσολαβουνται από τους RAGEs. Τα φωσφολιπίδια και η αποπρω-
τεΐνη Β της LDL γλυκοζυλιώνονται με αποτέλεσμα,η LDL να υφίσταται ευκολότερα 
οξειδωτική μετατροπή και δυσκολότερα να αναγνωρίζεται από τον υποδοχέα των 
LDL. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα για την έναρξη (ρωγμή στο ενδοθήλιο από τη 
τοξική γλυκοζυλιωμένη LDL) και τη διαδικασία της αθηρωμάτωσης, στα ενδοθηλι-
ακά κύτταρα, τα μακροφάγα και τις λείες μυϊκές ίνες. Η αλληλεπίδραση των AGEs 
με τους υποδοχείς τους (RAGEs) των ενδοθηλιακών κυττάρων δραστηριοποιεί το 
μεταγραφικό πυρηνικό παράγοντα NF-kb, με συνέπεια να επάγεται η παραγωγή 
ΕΡΟ και το οξειδωτικό στρες. Έτσι λοιπόν η αλληλεπίδραση των ΑGEs με τους ειδι-
κούς υποδοχείς RAGEs τροποποιεί την λειτουργία των ενδοκυττάριων πρωτεϊνών 
και των πρωτεϊνών του εξωκυττάριου συνδετικού ιστού, ενώ δραστηριοποιεί ειδι-
κούς υποδοχείς των ΑGEs στη παραγωγή αυξητικών παραγόντων και ΕΡΟ. 

γ. Δραστηριοποίηση της πρωτεϊνικής κινάσης C

Μεταξύ των διάφορων πιθανολογούμενων μηχανισμών, είναι παραδεκτό ότι 
τα υψηλά επίπεδα της γλυκόζης ενεργοποιούν την οδό της διαγλυκερόλης-
πρωτεϊνικής κινάσης C(PKC) στους ιστούς με μικρο –μακροαγγεία, σε διαβητικούς 
ασθενείς. Επειδή η PKC είναι ένα ενδοκυττάριο μόριο που σηματοδοτεί πολλές 
αγγειακές λειτουργίες, αναμένεται ότι η ενεργοποίηση της μπορεί να προκαλέσει 
αλλοιώσεις στις αγγειακές λειτουργίες στον διαβήτη Ένας μεγάλος αριθμός in vitro 
και in vivo εργασιών, οδηγούν στο ότι στον διαβήτη έχουμε αύξηση των ελεύθε-
ρων ριζών οξυγόνου. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η οξειδάση τ ου NAD(P)H, σαν 
τη πιο σπουδαία πηγή παραγωγής ΕΡΟ στα αγγεία. Η ενεργοποίηση της NAD(P)H 
οξειδάσης από το σύστημα της PKC αποτελεί ένα ιδιαίτερο μηχανισμό που είναι 
υπεύθυνος για την αύξηση των ΕΡΟ στα αγγεία των διαβητικών, λόγω της ικανό-
τητας των να οξειδώνουν απευθείας και να καταστρέφουν το DNA,τις πρωτεΐνες 
και τα λιπίδια. Η οικογένεια της PKC περιλαμβάνει 11 τουλάχιστον ισομορφές κινα-
σών σερίνης και θρεονίνης. Οι β και δ-ισομορφές PKC δραστηριοποιούνται κυρίως 
στα αγγειακά κύτταρα ενώ οι υπόλοιπες 9 από τις ισομορφές της ενεργοποιούνται 
από τον ενδογενή συμπαράγοντα για την δραστηριοποίηση της PKC, τη διαγλυκε-
ρόλη (DAG). Αυξημένη DAG έχουμε από την αντίστοιχα αυξημένη ενδοκυττάρια 
παραγωγή των προϊόντων της γλυκόλυσης. Επιπλέον η υπεργλυκαιμία μπορεί να 
δραστηριοποιήσει έμμεσα την PKC με τη δραστηριοποίηση των υποδοχέων των 
AGEs, την αυξημένη δραστηριότητα της πολυόλης, και μέσω αυξημένων ΕΡΟ. Η 
δραστηριοποίηση της PKC προκαλεί τις ακόλουθες μεταβολικές συνέπειες:

1. αναστολή της έκφρασης του mRNA για την ενδοθηλιακή συνθετάση του ΝΟ
2.  αύξηση της δραστηριότητας της ενδοκυττάριας ΜΑΡ- κινάσης με αποτέλεσμα 

αύξηση της ενδοθηλίνης-1, που έμφανίζει αυξημένη αγγειοσυσπαστική δράση
3.  αυξημένη έκφραση του αγγειακού αυξητικού παράγοντα (VEGF) παράγοντα που 

συντελεί στην αύξηση της αγγειακής διαπερατότητας
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4.  αύξηση του αυξητικού παράγοντα μετατροπής (TGF-β), παράγοντα που συνδέε-
ται με τη πάχυνση της βασικής μεμβράνης των τριχοειδών αγγείων 

5.  αύξηση του ενεργοποιητή του αναστολέα της ινωδόλυσης PAI-1, του μεταγρα-
φικού πυρηνικού παράγοντα NF-kB (που ενεργοποιεί αυξητικούς και προφλεγ-
μονώδεις παράγοντες) και των NAD(P)H οξειδασών των κυτταρικών μεμβρανών 
που ενοχοποιούνται για τη δημιουργία ΕΡΟ.

δ. Η οδός της εξοζαμίνης

Πρόσφατα δεδομένα εμπλέκουν την ενεργοποίηση της οδού της εξοζαμίνης 
από την υπεργλυκαιμια, στο σχηματισμό των ΕΡΟ. Η είσοδος της γλυκόζης ή των 
ΕΛΟ μέσα στα κύτταρα έχουν σαν αποτέλεσμα την ενεργοποίηση της βιοσυνθε-
τικής οδού της εξοζαμίνης. Στην οδό αυτή, η 6-φωσφορική γλυκόζη, προϊόν της 
γλυκόλυσης, εκτρέπεται από τη γλυκόλυση, στη οδό της εξοζαμίνης. Το ένζυμο 
φωσφορική γλουταμινοφρουκτόζη-6 αμινοτρανσφεράση (GFAT) διαδραματίζει 
καθοριστικό ρόλο στη παραγωγή των νουκλεοτιδίων των εξοζαμινών και κυρί-
ως της UDP-N- ακετυλ-γλυκοζαμίνης. Στους διαβητικούς ασθενείς φαίνεται ότι η 
δραστηριότητα αυτού του ενζύμου(GFAT) είναι αυξημένη και συσχετίζεται με την 
ινσουλινοαντίσταση και ανάπτυξη των διαβητικών επιπλοκών19,20. Στα κύτταρα του 
μεσαγγείου, η υπερέκφραση του ενζύμου φωσφορική γλουταμινοφρουκτόζη-6 
αμινοτρανσφεράση (GFAT- ένζυμο που τερματίζει την οδό της εξοζαμινης), αυξά-
νει την ενεργοποίηση του πυρηνικού παράγοντα NF-κB- (εικόνα 1). Η οδός αυτή 
επίσης λειτουργεί σαν κυτταρικός αισθητήρας cellular «sensor» της διαθέσιμης 
ενέργειας και διαμεσολαβεί στα αποτελέσματα της γλυκόζης πάνω στην έκφραση 
αρκετών γονιδιακών παραγώγων.

Είναι η πιο μελετημένη ενδοκυττάριος οδός, όπου επιδρά η υπεργλυκαιμία, οι 
ΕΡΟ και το οξειδωτικό στρες. Ο NF-κB διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανο-
σία και στην απάντηση στα φλεγμονώδη φαινόμενα. Πολλά από τα γονίδια που 
ρυθμίζονται από τον NF-κB, με την σειρά τους τον ενεργοποιούν (π.χ VEGF, RAGE), 
καταταλήγοντας σε ένα φαύλο κύκλο (vicious circle). Η ενεργοποίηση του NF-κB 
συνεπάγεται την φωσφορυλίωση του μέσω της αποδόμησης των ανασταλτικών 
υπομονάδων, των ανασταλτικών πρωτεϊνών κB (IκB). Η υπομομάδα IκB φωσφορυ-
λιώνεται από την κινάση της σερίνης, IκB κινάση ß (IKK-ß).
 Πρόσφατη μελέτη σε ενδοθηλιακά κύτταρα βοός έδειξε, ότι η έκθεση τους σε 
υπεργλυκαιμία αύξησε αρχικά τις ενδοκυττάριες ΕΡΟ και ακολούθησε η ενεργοποί-
ηση του NF-κB. Ακολούθως αυξήθηκε η δραστηριότητα της πρωτεϊνικής κινάσης C 
(PKC) και αυξήθηκαν τα τελικά προϊόντα της γλυκοζυλίωσης και η σορβιτόλη. 
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Οι JNKs/SAPKs, ανήκουν στην οικογένεια των κινασών των πρωτεϊνών της MAP 
σερίνης/θρεονίνης. Αυτή η οικογένεια περιλαμβάνει επίσης την p38 MAP κινάση 
(p38 MAPKs) και την εξωκυτταρική κινάση (ERKs). Σε αντίθεση με την ERKs (που 
αναφέρεται και σαν MAPKs), η οποία ενεργοποιείται μόνο από μιτογόνους παρά-
γοντες, οι JNK/SAPK και p38 MAPK είναι γνωστές σαν κινάσες που ενεργοποιούνται 
από το στρες και είναι υπεύθυνες για μια σωρεία εξωγενών και ενδογενών ερεθι-
σμάτων που προάγουν το στρες, συμπεριλαμβανόμενων της υπεργλυκαιμίας, των 
ΕΡΟ, το οξειδωτικό στρες, το οσμωτικό στρες, τις προφλεγμονώδεις κυτοκίνες και 
την υπεριώδη ακτινοβολία. Η παραγωγή του H2O2, η δραστηριότητα του JNK/SAPK 
και η ακόλουθη απόπτωση που προκαλείται από την υπεργλυκαιμία μπορούν να 
ελαττωθούν μετά από χορήγηση βιτ. C.

Η υπεργλυκαιμία ενεργοποιεί και αυτή την οδό. Στα λεία μυϊκά κύτταρα των αγ-
γείων η θεραπεία με ινσουλίνη και η υπεργλυκαιμία προκαλούν την ενεργοποίηση 
του p38 MAPK. Στα λεία μυϊκά κύτταρα του αρουραίου η υψηλή γλυκόζη αύξησε 
4 φορές την p38 MAPK κινάση. Αυτό οφείλεται στην αύξηση των ΕΡΟ. Αυξημένα 
επίπεδα των JNK/SAPK και p38 MAPK κινασών, έχουν βρεθεί σε νευρικό ιστό ασθε-
νών με ΣΔ. 
 Συμπερασματικά τα στοιχεία δείχνουν ότι ο NF-κB, οι κινάσες JNK/SAPK, p38 
MAPK και οι παθοφυσιολογικές οδοί της γλυκόλυσης, ενεργοποιούνται από την 
υπεργλυκαιμία και από τις ΕΡΟ. Χρόνια ενεργοποίηση των οδών αυτών οδηγεί στις 
επιπλοκές του διαβήτη.

Θ. ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ
Αναφέρεται ότι το οξειδωτικό στρες διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στις μικρο και 
μακροαγγειακές επιπλοκές, ενώ είναι πρώιμος δείκτης ανάπτυξης ενδοθηλιακής 
δυσλειτουργίας. Σε in vivo μελέτες φαίνεται ότι το οξειδωτικό στρες που προκα-
λείται από την υπεργλυκαιμία, ευθύνεται για τις επιπλοκές του διαβήτη πριν αυτές 
γίνουν κλινικά εμφανείς.. Οι Wolff και Dean προτείνουν ότι η μη ενζυματική γλυκο-
ζυλίωση των πρωτεϊνών, είναι ένας μηχανισμός που θεωρείται ότι ευθύνεται για 
την γλυκοτοξικότητα και η παραγωγή τους επηρεάζεται από τις ελεύθερες ρίζες 
οξυγόνου (ΕΡΟ).
 Ως οξειδωτικό στρες ορίζεται η διαφορά μεταξύ της αυξημένης παραγωγής και 
της μειωμένης αποδόμησης των ελεύθερων ριζών οξυγόνου (ΕΡΟ), εκ των οποίων 
οι σπουδαιότερες είναι το ανιόν του σουπεροξειδίου (Ο-

2), η υδροϋπεροξειδική ρί-
ζα(ΗΟ2) το υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2), η υδροξυλική ρίζα (ΟΗ), τα υπερο-
ξείδια των λιπιδίων [η λιποϋπεροξεική ρίζα(lΟΟ-)] και το ανιόν του περοξυνιτρίτη 
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(peroxynitrite), οι οποίες παράγονται κατά τις διάφορες μεταβολικές διεργασίες. 
 Η υπεργλυκαιμία και ίσως τα ΕΛΟ φαίνεται ότι προκαλούν την παραγωγή ελεύθε-
ρων ριζών οξυγόνου (ΕΡΟ), οι οποίες έχουν τη δυνατότητα αφ’ενός να προκαλούν 
απ’ευθείας καταστροφή των μακρομορίων, αφ’ετέρου να ενεργοποιούν οδούς 
ευαίσθητους στο στρες, προκαλώντας κυτταρική καταστροφή και ανάπτυξη των 
επιπλοκών του διαβήτη. Πρώιμος δείκτης της ιστικής καταστροφής, είναι η ενδο-
θηλιακή δυσλειτουργία. Στον ΣΔ 2, η υπεργλυκαιμία συμβάλλει στην ανάπτυξη 
αντίστασης στη δράση της ινσουλίνης στους περιφερικούς ιστούς καθώς επίσης 
και σε ελάττωση της έκκρισης της από τα β-κύτταρα του παγκρέατος. Αν και οι 
ΕΡΟ διαδραματίζουν ένα φυσιολογικό ρόλο στη μετάδοση του ενδοκυττάριου σή-
ματος, εντούτοις η αυξημένη παραγωγή τους δραστηριοποιεί την αθηρωματική 
διαδικασία μέσω της ενεργοποίησης των προαναφερθέντων οδών (Εικόνα 2).

Indirect

Εικόνα 2: Η αυξηµένη γλυκόζη και ίσως τα ΕΛΟ συµβάλλουν στην παθοφυσιολογια του διαβήτη µέσω 
της παραγωγής των ΕΡΟ και την ακόλουθο ενεργοποίηση ενός αριθµού οδών ευαίσθητων στο στρες. 
Θεωρείται ότι υπάρχει σχέση µεταξύ υπεργλυκαιµίας, της παραγωγής των µιτοχονδριακών ΕΡΟ, του 
οξειδωτικού στρες και της ανάπτυξης διαβητικών επιπλοκών. Επιπλέον στον Σ∆ 2, η ενεργοποίηση των 
οδών όπως NF-kB, p38 MAPK, JNK/SAPK και εξοζαµίνης, από την αύξηση της γλυκόζης και ίσως των 
ΕΛΟ οδηγούν στην αντίσταση στην ινσουλίνη και σε διαταραγµένη έκκριση ινσουλίνης

 Φυσιολογικά, το μοριακό οξυγόνο στην αναπνευστική αλυσίδα, ενέχεται για τον 
πλήρη μεταβολισμό της γλυκόζης και άλλων υποστρωμάτων κατά την παραγωγή 
του ΑΤΡ. Εντούτοις κατά την φυσιολογική οξειδωτική φωσφορυλίωση, το 0,4 έως 
το 4% του αποροφούμενου οξυγόνου μετατρέπεται σε σουπεροξείδιο του ·O2

-, το 
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οποίο μπορεί να μετατραπεί σε άλλες ΕΡΟ. Το O2
- φυσιολογικά εξουδετερώνεται 

από τα αντιοξειδωτικά ένζυμα. Οι ερευνητές για να αναλύσουν τη συμπεριφορά 
των αγγείων στην υπεργλυκαιμία, χρησιμοποίησαν τα ενδοθηλιακά κύτταρα επει-
δή η μεταφορά της γλυκόζης δεν είναι ινσουλινοεξαρτώμενη αλλά γίνεται μέσω 
των μεταφορέων GLUT1. Αποδείχθηκε ότι η υπεργλυκαιμία αυξάνει την παραγω-
γή των ΕΡΟ και ειδικά του ανιόντος του σουπεροξειδίου του Ο2. Οι Brownlee και 
συν. εντόπισαν σαν πηγή παραγωγής των ΕΡΟ τα ενδοθηλιακά κύτταρα. Κατά τον 
Brownlee, στην υπεργλυκαιμία η επακολουθούσα αυξημένη ενδοκυττάρια γλυκό-
λυση, έχει σαν αποτέλεσμα την τροφοδότηση με πυρουβικό οξύ του κύκλου του 
τρικαρβοξυλικού οξέος (κύκλος του krebs). Στη συνέχεια ακολουθεί η υπερφόρ-
τωση των μιτοχονδρίων με συνέπεια την υπερβολική παραγωγή ΕΡΟ και κυρίως 
του ανιόντος του σουπεροξειδίου. Η αυξημένη παραγωγή των ΕΡΟ, έχει ιδιαίτερα 
παθολογικές συνέπειες, διότι δραστηριοποιούνται όλοι οι παθοφυσιολογικοι μη-
χανισμοί της αθηρωματικής διαδικασίας. Επιπλέον η ενεργοποίηση του πυρηνικού 
παράγοντα (NF)- B από την υπεργλυκαιμία οδηγεί στην έκφραση πολλών γονιδίων 
που έχουν σχέση με την παραγωγή ουσιών από τα αγγεία στο στρες (εικόνα 3).

Εικόνα 3: Στα ενδοθηλιακά κύτταρα, η γλυκόζη διαπερνά ελεύθερα την κυτταρική µεµβράνη µέσω των 
GLUT1 που δεν εξαρτώνται από την ινσουλίνη. Η ενδοκυττάρια υπεργλυκαιµία προκαλεί υπερπαραγω-
γή του υπεροξειδίου στα µιτοχόνδρια. Αυτή η υπερπαραγωγή είναι το πρώτο βήµα για την ενεργοποίη-
ση οδών που εµπλέκονται στην παραγωγή των διαβητικών επιπλοκών

Μηχανισμοί που αυξάνουν την παραγωγή των ελεύθερων ριζών 
οξυγόνου (ΕΡΟ)
Διάφοροι οδοί και μηχανισμοί εμπλέκονται στον σχηματισμό των ΕΡΟ στα κύτταρα. 
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο σχηματισμός τους μέσω του ενζύμου NAD(P)H 
οξειδάσης, μέσω της αναπνευστικής αλύσου στα μιτοχόνδρια, της οξειδάσης της 



-415-

ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΓΟΥΛΙΑ: 
ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

ξανθίνης, της οδού του αραχιδονικού οξέος (λιποξυγενάση και κυκλοξυγενάση), 
του ΝΟ και τα μικροσωμιακά ένζυμα. Περιγραφονται τα σημαντικότερα: 

οξειδάση)

Η νικοτιναμιδο-αδενινο-νουκλεοτιδική φωσφορική οξειδάση (NAD(P)H), καταλύει 
την αναγωγή του O2 μέσω της προσφοράς ενός ηλεκτρονίου από το φωσφορι-
κό νικοτιναμιδο-αδενινο-δινουκλεοτίδιο (NADPH ή NADH) και παραγωγή O2

−. Η 
NAD(P)H οξειδάση των αγγείων είναι η κύρια πηγή του αγγειακού υπεροξειδίου 
του οξυγόνου. Οι μελέτες δείχνουν ότι η εξαρτώμενη από την NAD(P)H οξειδάση 
παραγωγή του O2

  προάγει την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία. Η αγγειοτενσίνη II, εί-
ναι ένας γνωστός παράγοντας διέγερσης του υπεροξειδικου Ο2 από τα λεία μυϊκά 
κύτταρα των αγγείων μέσω της αυξημένης δραστηριότητας της NAD(P)H οξειδά-
σης. Η ενεργοποίηση της πρωτεϊνικής κινάσης C που οφείλεται στην υπερπαραγω-
γή του υπεροξειδίου, προάγει την σύνθεση του ενζύμου NAD(P)H οξειδάση, που 
συνεισφέρει σημαντικά στην παραγωγή επιπλέον ανιόντων του σουπεροξειδίου 
του οξυγόνου(Ο2

-). Η υπεργλυκαιμία επίσης μέσω της ενεργοποίησης του πυρη-
νικού παράγονταNF-κB, αυξάνει την έκφραση της NAD(P)H και iNOS (συνθετάσης 
του ΝΟ), υπερπαραγωγή iNOS συνεπάγεται αύξηση παραγωγής ΝΟ (εικόνα 4).

Εικόνα 4: Συµβολή της NADPH- EΡO στην ενδοθηλιακή δυσλειτουργία

2. Μονοξείδιο του Αζώτου

Η παραγωγή του μονοξειδίου του αζώτου (NO) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 
ρύθμιση της ενδοθηλιακής λειτουργίας, μέσω της αγγειοχάλασης των αγγείων, την 
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αναστολή της συσσώρευσης των λευκοκυττάρων στην κυτταρική μεμβράνη και 
πιθανώς μέσω εξουδετέρωσης του ανιόντος του σουπεροξειδίου. 
 Τα ενδοθηλιακά κύτταρα συνθέτουν ΝΟ από την L- αργινίνη, μέσω οξείδωσης 
του τελικού ατόμου του αζώτου της γουανιδοομάδος. Το μοριακό οξυγόνο και 
το φωσφορικό νικοτιναμίδιο αδενινο-δινουκλεοτίδιο(NADPH) αποτελούν συνυπο-
στρώματα αυτής της χημικής αντίδρασης, η οποία καταλύεται από το ένζυμο συν-
θετάση του μονοξειδίου του αζώτου (NOS). Υπάρχουν 3 διαφορετικές ισομορφές 
της NOS, η ενδοθηλιακή (endothelial-eNOS), η νευρωνική (neuronal-nNOS), και η 
επαγώγιμη (inducible -iNOS). Το eNOS και το nNOS, βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα 
στο κυτταρόπλασμα και ενεργοποιούνται από το κυτταροπλασματικό ασβέστιο. Η 
είσοδος ασβεστίου μέσα σε αυτά τα κύτταρα, οδηγούν σε άμεση παραγωγή ΝΟ. 
Η υπερπαραγωγή του ανιόντος του σουπεροξειδίου, μειώνει την δραστηριότητα 
της ενδοθηλιακής συνθετάσης (eNOS), αλλά δια μέσου της PKC και του μεταγραφι-
κού παράγοντα NF-κB, δραστηριοποιεί την NAD(P)H αυξάνοντας την έκφραση του 
iNOS, με τελικό αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή του ΝΟ. Αυτή η κατάσταση 
ευνοεί τον σχηματισμό του ισχυρού οξειδωτικού ανιόντος περοξυνιτρίτη. Το ανιόν 
του περοξυνιτρίτη, είναι κυτταροτοξικό επειδή οξειδώνει τις σουλφυδριλικές ομά-
δες στις πρωτεΐνες, συμβάλλοντας έτσι στην υπεροξείδωση των λιπιδίων και των 
αζωτούχων αμινοξέων, όπως η τυροσίνη, ευνοώντας την παραγωγή μιας ισχυρό-
τατης οξειδωτικής ουσίας, της νιτροτυροσίνης που εμφανίζει άμεσα τοξική δράση 
στο ενδοθήλιο των αγγείων. Ο σχηματισμός της ακολουθείται από την ανάπτυξη 
ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας. Το ανιόν του περοξυνιτρίτη, είναι ένας ισχυρός πα-
ράγοντας καταστροφής του DNA, η καταστροφή του οποίου αποτελεί ερέθισμα για 
την ενεργοποίηση του πυρηνικού ενζύμου poly(ADP-ribose) polymerase(PARP). Η 
δραστηριοποίηση του PARP έχει ως συνέπεια τη μείωση του ενδοκυττάριου NAD+ 
και προάγει την ADP-ριβοζυλίωση του ενζύμου δευδρογονάση της 3-φωσφορικής 
γλυκεραλδεύδης (GAPDH)16.Η γλυκεραλδεύδη (GAPDH) είναι από τα βασικά με-
ταβολικά προϊόντα του καταρράκτη της γλυκόλυσης. Η ριβοζυλίωση του ενζύμου 
αυτού, άρα η αναστολή του μεταβολισμού του,έχει σαν αποτέλεσμα τη συσσώρευ-
ση των προηγούμενων από τη GAPDH μεταβολικών προϊόντων της γλυκόλυσης 
και εκτροπή του μεταβολισμού από τη σειρά της γλυκόλυσης σε άλλες παθοφυσι-
ολογικές οδούς(εξοζαμίνης, PKC πολυόλες). 

Άλλοι παθοφυσιολογικοί αθηρωματικοί μηχανισμοί
2.  Δυσλιπιδαιμία

 
Το ενδοθηλιακό κύτταρο έχει βασικό ρόλο στην διατήρηση της ισορροπίας με-
ταξύ πήξης και ινωδόλυσης. Η θρομβίνη μετατρέπει το ινωδογόνο σε ινική που 
πολυμερίζεται και έτσι σχηματίζεται ο θρόμβος. Μετά τον σχηματισμό του θρόμ-
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βου ενεργοποιείται η πλασμίνη από τον ενεργοποιητή του πλασμινογόνου (t-PA) 
και λύεται ο θρόμβος Ο κύριος αναστολέας του ινωδολυτικού συστήματος είναι 
o PAI-1 – αναστολέας του ενεργοποιητή του πλασμιγόνου – που αυξάνει σε κατα-
στάσεις που εμφανίζουν αντίσταση στην ινσουλίνη όπως η παχυσαρκία και διαβή-
της τύπου 2.
 Στα φυσιολογικά άτομα υπάρχει ισορροπία πήξης και ινωδόλυσης. Σε ασθενείς 
με ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, οι τιμές του PAI-1 είναι αυξημένες και αναστέλλουν 
τη διάλυση της ινικής. Ο PAI-1 έχει ενεργό ρόλο στη διαδικασία της αθηροσκλήρω-
σης και τα αυξημένα επίπεδα του σχετίζονται ισχυρά με αύξηση του κινδύνου για 
έμφραγμα του μυοκαρδίου. 
 Οι διαταραχές στην πήξη είναι αποτέλεσμα της αυξημένης έκφρασης πολλών 
παραγόντων πήξης: ο παράγων VII, η θρομβίνη, ο ιστικός παράγοντας και ο παρά-
γων Von Willebrand βρίσκονται αυξημένοι στον ΣΔ ενώ παρατηρείται μειωμένη 
δραστηριότητα της αντιθρομβίνης III, της θρομβομουντουλίνης και πρωτεΐνης C. 
Ο ΣΔ χαρακτηρίζεται από διαταραγμένη λειτουργία των αιμοπεταλίων η οποία 
σε συνδυασμό με το αυξημενο ινωδογόνο και τον αυξημένο παράγοντα Von 
Willebrand ευνοούν τον σχηματισμό θρόμβου. 

Η έκκριση των κυτοκινών είναι αυξημένη στον ΣΔ λόγω διάφορων διεργασιών 
όπως το οξειδωτικό στρες, η γλυκοζυλίωση των πρωτεϊνών και των λιπιδίων που 
δραστηριοποιούν τα μακροφάγα. Η αύξηση των κυτοκινών συνοδεύεται και από 
την υπερπαραγωγή αυξητικών παραγόντων (PAF, TGF-β, IGF-1 κλπ), που έχουν άμε-
ση σχέση με την δημιουργία της αθηρωματικής πλάκας, με συνέπεια καρδιαγγειακά 
συμβάματα. Επίσης το ενδοθηλιακό κύτταρο παράγει ειδικά μόρια που ρυθμίζουν 
την φλεγμονή. Κυρίως τα ICAM (interstitial cell adhesion molecule) μόρια διακυτ-
ταρικής προσκόλλησης και τα VCAM (vascular cells adhesion molecule) αγγειακά 
μόρια κυτταρικής πρόσφυσης έλκουν και κρατούν τα κύτταρα της φλεγμονώδους 
αντίδρασης. Επίσης στον ΣΔ, είναι αυξημένη η δημιουργία ανοσοσυμπλεγμάτων 
στην υπενδοθηλιακή στιβάδα,τα οποία περιέχουν τροποποιημένες λιποπρωτεΐνες. 
Τα ανοσοσυμπλέγματα αυτά πιθανόν να συνδέονται με την αυξημένη παραγωγή 
της CRP (c-αντιδρώσα πρωτεΐνη).Ως γνωστόν η αθηροσκλήρωση σχετίζεται με την 
αύξηση στο αίμα, παραγόντων της φλεγμονής όπως η CRP. Είναι πρωτεΐνη οξείας 
φάσης που παράγεται από το ήπαρ και η παραγωγή της ρυθμίζεται από τα επίπεδα 
της ιντερλευκίνης–6. Πολλές μελέτες τελευταία συνηγορούν για απευθείας ρόλο 
της CRP στην έναρξη ή και στην επιδείνωση των αθηρωματικών αλλοιώσεων. Η 
CRP έχει επιπρόσθετα διαπιστωθεί ότι εμφανίζει τις παρακάτω δράσεις: α. διεγείρει 
τη παραγωγή ιστικών παραγόντων από τα μακροφάγα β. ενεργοποιεί το σύστημα 
του συμπληρώματος γ. ενοχοποιείται για την πρώιμο εμφάνιση αθηρωματικών αλ-
λοιώσεων στην αορτή και τις στεφανιαίες αρτηρίες δ. ευθύνεται για την δέσμευση 
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των χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL) από την μεσοκυττάριο ουσία του 
τοιχώματος των αγγείων. 

Συμπερασματικά: ο ΣΔ αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρδιαγγειακών συμβαμά-
των μέσω διάφορων μεταβολικών διεργασιών που ευοδώνουν την ανάπτυξη εν-
δοθηλιακής δυσλειτουργίας- αθηρωμάτωσης. Οι κυριότεροι εξ αυτών των μηχανι-
σμών είναι η γλυκοζυλίωση πρωτεϊνών και λιπιδίων, τα αυξημένα τελικά προϊόντα 
AGEs και η δραστηριοποίηση των υποδοχέων τους RAGEs, το αυξημένο οξειδωτι-
κό στρες, η μειωμένη παραγωγή του ΝΟ. Επιπλέον παρατηρούνται στον ΣΔ διατα-
ραχές στον πηκτικό μηχανισμό και στην λειτουργία των αιμοπεταλίων (αυξημένη 
συγκολητικοτητα) εξεργασίες που οδηγούν σε αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο 
(εικόνα 5). 

 
Εικόνα 5: Οξειδωτικό στρες και ενδοθηλιακή δυσλειτουργία
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1. Με ποιον μηχανισμό η υπεργλυκαιμία επιδρά στο ενδοθήλιο?
 α) μέσω της οδού της πολυόλης
 β) μέσω του οξειδωτικού στρες
 γ) μέσω της οδού της εξοζαμίνης
 δ) και των 3

2. Τα ένζυμα που συμμετέχουν στην οδό της πολυόλης είναι:
 α) η αναγωγάση της αλδόζηςκαι η δευδρογονάση της σορβιτόλης
 β) η αναγωγάση της αλδόζης και η NADPH οξειδάση

3.  Τα προϊόντα τελικής γλυκοζυλίωσης (AGEs) επηρεάζουν την αθηρωματική διαδι-
κασία

 α) μέσω του κυτταρικού υποδοχέα RAGE
 β) με την μη συμμετοχή του RAGE 
 γ) και των δύο μηχανισμών
 
4. Οι ΕΡΟ προκαλούν ενδοθηλιακή δυσλειτουργία
 α) μέσω ενεργοποίησης οδών ευαίσθητων στο στρες?
 β) απευθείας καταστροφή των μακρομορίων?
 γ) και των δύο

5. Το ΝΟ ρυθμίζει την ενδοθηλιακή λειτουργία
 α) μέσω αγγειοχάλασης
 β) αναστολή της συσσώρευσης των λευκοκυττάρων στην κυτταρική μεμβράνη
 γ) μέσω εξουδετέρωσης του Ο2-

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


