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Σελίδες 1.094
Λιανική τιμή: 90 f

Το βιβλίο αυτό, απεικονίζοντας το χρονικό της μεταμόρφωσης των νοσοκομείων από οίκους ελέους σε δομές εγκλεισμού ασθενών, από χώρους αποκατάστασης σε χώρους
κλινικής διδασκαλίας και έρευνας και από δωμάτια τοκετών και θανάτων σε ιδρύματα επιστήμης και τεχνολογίας, μας προσφέρει μια ιστορική οπτική στην κατανόηση των

νοσοκομείων της εποχής μας. Η ιστορία ξετυλίγεται σε δώδεκα επεισόδια τα οποία απεικονίζουν τα νοσοκομεία σε συγκεκριμένα μέρη και χρονικές περιόδους, καλύπτοντας
σημαντικά θέματα και εξελίξεις στην ιστορία της ιατρικής και της θεραπευτικής, από την αρχαία Ελλάδα ως την εποχή του AIDS. Το βιβλίο αυτό προσφέρει μια μοναδική και
εκ των έσω ματιά στον κόσμο των νοημάτων και των συναισθημάτων που συσχετίζονται με τη ζωή στα νοσοκομεία και την περίθαλψη των ασθενών, περιλαμβάνοντας αφηγήσεις
τόσο των ασθενών, όσο και των θεραπευτών τους. Εάν θεωρήσουμε τα νοσοκομεία οίκους «αποκατάστασης της τάξης», ικανούς να δαμάσουν το χάος που συσχετίζεται με τα
δεινά, τις ασθένειες και το θάνατο των ανθρώπων, μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα και τη σημασία των τελετουργικών τους ρουτινών και κανόνων. Από τις απαρχές τους,
τα νοσοκομεία αποτέλεσαν μέρη πνευματικής και σωματικής ανάρρωσης. Θα πρέπει να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται σε κάθε ανθρώπινη ανάγκη. Ως παραδοσιακοί μάρτυρες
της ανθρώπινης συμπόνιας και φιλανθρωπίας, τα νοσοκομεία πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν χώρους ίασης. 

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, στοχεύοντας στη συνεχή επιμόρφωση των Νοσηλευτών
θα διαθέσει ΔΩΡΕΑΝ το βιβλίο «Η Ιστορία των Νοσοκομείων» 

σε όλους τους επί πτυχίω φοιτητές της Νοσηλευτικής.

Όλοι οι υπόλοιποι Νοσηλευτές μπορούν να προμηθευτούν το βιβλίο στην ειδική τιμή των 45 h. 

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ν.Ε.
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18. Ιωάννης Μωΰσογλου
19. Χρυσούλα Νταφογιάννη
20. Δήμητρα Παλητζήκα
21. Ειρήνη Παπάζογλου
22.  Νίκη Παυλάτου
23. Μαρία Ρεκλείτη
24. Νίκος Στεφανόπουλος

25. Νικόλαος Στούφης
26. Σοφία Τάνη
27. Αναστάσιος Τζενάλης
28. Αικατερίνη Τόσκα
29. Αλεξάνδρα Χαραλαμπίδου
30. Καλλιόπη Χατζίκα 
31. Ελένη Χριστοδούλου  
32.   Χρύσα Χρυσοβιτσάνου 

ΚΡΙΤΕΣ EΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Περιεχομενα
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Diabetes Care 36:537-542, 2013

Άσκηση με Αντιστάσεις έναντι Αεροβικής Άσκησης

Οξείες επιδράσεις στο γλυκαιμικό προφίλ του Διαβήτη Τύπου 1

JJaannee  EE..YYaarrddlleeyy11,,22  ,,  GGlleenn  PP..  KKeennnnyy11,,22,,  BBrruuccee  AA..  PPeerrkkiinnss33,,  MMiicchhaaeell  CC..  RRiiddddeellll  44,,  NNaaddiiaa  BBaallaaaa11,,  

JJaanniinnee  MMaallccoollmm55,,66,,  PPiieerrrree  BBoouullaayy77,,  FFaarraahh  KKhhaannddwwaallaa88,,  RRoonnaalldd  JJ..  SSiiggaall66,,88,,99

11  HHuummaann  aanndd  EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPhhyyssiioollooggyy  RReesseeaarrcchh  UUnniitt,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOttttaawwaa,,  OOttttaawwaa,,  OOnnttaarriioo,,  CCaannaaddaa;;  22  IInnssttiittuuttee  ooff  PPooppuullaattiioonn  HHeeaalltthh,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOttttaawwaa,,  OOttttaawwaa,,

OOnnttaarriioo,,  CCaannaaddaa;;  33  UUnniivveerrssiittyy  HHeeaalltthh  NNeettwwoorrkk,,  TToorroonnttoo  GGeenneerraall  HHoossppiittaall,,  TToorroonnttoo,,  OOnnttaarriioo,,  CCaannaaddaa;;  44  SScchhooooll  ooff  KKiinneessiioollooggyy  aanndd  HHeeaalltthh  SScciieennccee,,  YYoorrkk  UUnniivveerrssiittyy,,  TToorroonnttoo,,

OOnnttaarriioo,,  CCaannaaddaa;;  55  FFaaccuullttyy  ooff  MMeeddiicciinnee,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  OOttttaawwaa,,OOttttaawwaa,,  OOnnttaarriioo,,  CCaannaaddaa;;  66  OOttttaawwaa  HHoossppiittaall  RReesseeaarrcchh  IInnssttiittuuttee,,  OOttttaawwaa,,  OOnnttaarriioo,,  CCaannaaddaa;;  77  CChhaammppllaaiinn  DDiiaabbeetteess

RReeggiioonnaall  CCoooorrddiinnaattiioonn  CCeennttrree,,  OOttttaawwaa,,  OOnnttaarriioo,,  CCaannaaddaa;;    88  AAllbbeerrttaa  HHeeaalltthh  SSeerrvviicceess,,  CCaallggaarryy,,  AAllbbeerrttaa,,  CCaannaaddaa;;  99  DDeeppaarrttmmeennttss  ooff  MMeeddiicciinnee,,  CCaarrddiiaacc  SScciieenncceess,,  aanndd

CCoommmmuunniittyy  HHeeaalltthh  SScciieenncceess,,  FFaaccuullttiieess  ooff  MMeeddiicciinnee  aanndd  KKiinneessiioollooggyy,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaallggaarryy,,  CCaallggaarryy,,  AAllbbeerrttaa,,  CCaannaaddaa..

ΥΥππεεύύθθυυννοοςς  ααλλλληηλλοογγρρααφφίίααςς::  RRoonnaalldd  JJ..  SSiiggaall,,  rrssiiggaall@uuccaallggaarryy..ccaa..  DDOOII::  1100..22333377//ddcc1122--00996633

ΣΚΟΠΟΣ
Μελέτες σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου Ι,  έχουν δείξει ότι η άσκηση με αντιστάσεις

(άρση βαρών) μειώνει την HbA1c. Στην παρούσα μελέτη, εξετάστηκαν οι οξείες επιδράσεις της

άσκησης με αντιστάσεις στο γλυκαιμικό προφίλ, τόσο κατά τη  διάρκεια της άσκησης,  όσο στη

διάρκεια του 24ωρου σε σύγκριση με την αεροβική άσκηση και την πλήρη απουσία άσκησης.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Δώδεκα σωματικά δραστήρια άτομα με διαβήτη τύπου 1 (HbA1c 7,1 ± 1,0%) έκαναν 45 λεπτά

άσκηση με αντιστάσεις (τρία σετ των επτά ασκήσεων με ανώτατο όριο επαναλήψεων τις 8), 45

λεπτά αερόβια άσκηση (τρέξιμο στο 60% της VO2max) και κάποιες άλλες ημέρες δεν έκαναν

καθόλου γυμναστική. Η γλυκόζη πλάσματος μετρήθηκε κατά τη διάρκεια της άσκησης και για 60

λεπτά μετά τη γυμναστική. Η διάμεση γλυκόζη μετρήθηκε με συνεχή παρακολούθηση της γλυ-

κόζης 24 ώρες πριν, κατά τη διάρκεια και 24 ώρες μετά την άσκηση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Διαπιστώθηκαν αλληλεπιδράσεις θεραπείας-χρόνου (Ρ < 0,001) αναφορικά με τις αλλαγές

στη γλυκόζη πλάσματος κατά τη διάρκεια της άσκησης και μετά από αυτή. Η γλυκόζη πλά-

σματος μειώθηκε από 8,4 ± 2,7 σε 6,8 ± 2,3 mmol/L (P = 0,008) κατά τη διάρκεια της άσκησης

με αντιστάσεις και από 9,2 ± 3,4 σε 5,8 ± 2,0 mmol/L (P = 0,001) κατά τη διάρκεια της αερόβιας

γυμναστικής. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ελέγχου

που δεν περιλάμβανε άσκηση. Κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας, τα επίπεδα γλυκόζης δεν μετα-

βλήθηκαν σημαντικά μετά τη γυμναστική με αντιστάσεις , αλλά αυξήθηκαν κατά 2,2 ± 0,6 mmol/L

(Ρ = 0,023) μετά από αερόβια γυμναστική. Η μέση διάμεση γλυκόζη από 4,5 έως 6,0 ώρες μετά

την άσκηση ήταν σημαντικά χαμηλότερη μετά την άσκηση με αντιστάσεις, έναντι της αερόβιας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η άσκηση με αντιστάσεις προκαλεί μικρότερη αρχική πτώση γλυκόζης αίματος κατά τη διάρ-

κεια της δραστηριότητας, αλλά σχετίζεται με πιο παρατεταμένη μείωση της γλυκαιμίας μετά

την άσκηση συγκριτικά με την αερόβια. Αυτό μπορεί να είναι η αιτία για τις μειώσεις HbA1c

που έχουν διαπιστωθεί σε μελέτες με άσκηση αντιστάσεων, αλλά όχι για την αερόβια στο

διαβήτη τύπου 1.
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Diabetes Care 36:537-542, 2013

Resistance Versus Aerobic Exercise
Acute effects on glycemia in type 1 diabetes

JJaannee  EE..YYaarrddlleeyy,,  GGlleenn  PP..  KKeennnnyy,,  BBrruuccee  AA..  PPeerrkkiinnss,,  MMiicchhaaeell  CC..  RRiiddddeellll,,  NNaaddiiaa  BBaallaaaa,,
JJaanniinnee  MMaallccoollmm,,  PPiieerrrree  BBoouullaayy,,  FFaarraahh  KKhhaannddwwaallaa,,  RRoonnaalldd  JJ..  SSiiggaall

OBJECTIVE
In type 1 diabetes, small studies have found that resistance exercise (weight lifting)

reduces HbA1c. In the current study, we examined the acute impacts of resistance

exercise on glycemia during exercise and in the subsequent 24 h compared with

aerobic exercise and no exercise.

RESEARCH DESIGN AND METHODS 
Twelve physically active individuals with type 1 diabetes (HbA1c 7.1 6 1.0%) performed

45 min of resistance exercise (three sets of sevenexercises at eight repetitions

maximum), 45 min of aerobic exercise (running at 60% of VO2max), or no exercise

on separate days. Plasma glucose was measured during and for 60 min after exercise.

Interstitial glucose was measured by continuous glucose monitoring 24 h before,

during, and 24 h after exercise.

RESULTS
Treatment-by-time interactions (P , 0.001) were found for changes in plasma glucose

during and after exercise. Plasma glucose decreased from 8.462.7 to 6.862.3mmol/L

(P = 0.008) during resistance exercise and from9.263.4 to 5.862.0mmol/L (P = 0.001)

during aerobic exercise.No significant changes were seen during the no-exercise

control session. During recovery, glucose levels did not change significantly after

resistance exercise but increased by 2.2 6 0.6 mmol/L (P = 0.023) after aerobic exercise.

Mean interstitial glucose from 4.5 to 6.0 h postexercise was significantly lower after

resistance exercise versus aerobic exercise.

CONCLUSIONS
Resistance exercise causes less initial decline in blood glucose during the activity

but is associated with more prolonged reductions in postexercise glycemia than

aerobic exercise. This might account for HbA1c reductions found in studies of resistance

exercise but not aerobic exercise in type 1 diabetes.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

H
συχνότητα και η σοβαρότητα των επιπλοκών στα

άτομα με διαβήτη τύπου 1 είναι μεγαλύτερη στα

άτομα που δηλώνουν χαμηλή σωματική δραστη-

ριότητα έναντι εκείνων με υψηλότερα επίπεδα δραστη-

ριότητας (1). Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν η άσκηση

είναι ωφέλιμη για το γλυκαιμικό έλεγχο στο διαβήτη

τύπου 1 (2). Οι δραστηριότητες αερόβιας άσκησης έχουν

δείξει γενικά περιορισμένα αποτελέσματα στον έλεγχο

γλυκόζης αίματος, όπως αυτό φαίνεται από τη γλυκο-

ζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (ΗbA1c)(3). Αντίθετα, διάφο-

ρες μελέτες που αξιολογούν τη άσκηση μόνο με αντι-

στάσεις (γυμναστική με βάρη) (4), σε σύγκριση αντίθεση

με την αερόβια άσκηση (5), ως τμήμα μέρος ενός πλή-

ρους προγράμματος γυμναστικής (6) ή σε πρόγραμμα

συνδυασμού  αερόβιας άσκησης και γυμναστικής με

αντιστάσεις (7,8) έδειξαν μειώσεις στην HbA1c. 

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης αεροβικής άσκη-

σης, ήπιας έως μέτριας έντασης, τα επίπεδα γλυκόζης

αίματος μειώνονται ταχύτατα στα άτομα με διαβήτη τύπου

1, αυξάνοντας τον κίνδυνο υπογλυκαιμίας (9,10). Αντί-

θετα, μικρές περίοδοι άσκησης υψηλής έντασης (μικρά

σπριντ και διαλείπουσα άσκηση υψηλής έντασης) σε

συνδυασμό ή όχι με μέτριας έντασης αερόβια άσκηση

επιφέρουν μικρότερες μειώσεις στη γλυκόζη αίματος

κατά τη δραστηριότητα και έως και 2 ώρες μετά την

άσκηση συγκριτικά με μόνο αεροβική γυμναστική μέτριας

έντασης (11-14). Η μέτριας έντασης αερόβια άσκηση

σχετίζεται επίσης με αυξημένο κίνδυνο νυχτερινής υπο-

γλυκαιμίας (15,16). Μικρές μελέτες που βασίζονται στη

συνεχή παρακολούθηση γλυκόζης (CGM) έχουν δείξει

μεικτά αποτελέσματα σχετικά με   τις επιπτώσεις της

δραστηριότητας υψηλής έντασης στον κίνδυνο εμφάνι-

σης όψιμης υπογλυκαιμίας μετά την άσκηση (17-19).

Η άσκηση με αντιστάσεις είναι μια δραστηριότητα

μέτριας έως υψηλής έντασης που πραγματοποιείται σε

διαστήματα σχετικά μικρής διάρκειας και έχει πιθανώς

πολλά οφέλη στα άτομα με διαβήτη τύπου 1, συμπερι-

λαμβανομένων της αύξησης της μυϊκής δύναμης (4), της

βελτίωσης του λιπιδικού προφίλ (4), της μείωσης της

δόσης της ινσουλίνης (4,5) και των επιπέδων γλυκόζης

αίματος που παρακολουθεί μόνος του ο ασθενής (4,5).

Τα οξεία αποτελέσματα της άσκησης με αντιστάσεις στα

άτομα με διαβήτη τύπου 1 δεν έχουν ακόμα εξεταστεί.

Συνεπώς, δεν είναι γνωστό αν ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας

λόγω άσκησης είναι συγκρίσιμος με εκείνον της αερό-

βιας γυμναστικής. Ο κίνδυνος νυχτερινής υπογλυκαι-

μίας που σχετίζεται με την αποκατάσταση των αποθε-

μάτων γλυκογόνου στους μύες μετά από την άσκηση με

αντίσταση δεν είναι επίσης γνωστός. Στόχος της παρού-

σας μελέτης ήταν να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της

άσκησης με αντιστάσεις στα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα

κατά τη διάρκεια, αμέσως μετά και για 24 ώρες μετά

από την άσκηση, συγκριτικά με την αερόβια άσκηση ή

χωρίς καθόλου άσκηση σε άτομα με διαβήτη τύπου 1.

Υποθέσαμε ότι, συγκριτικά με την αερόβια άσκηση, η

άσκηση με αντιστάσεις σχετίζεται με μικρότερη μείω-

ση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα κατά την άσκηση,

αλλά με μεγαλύτερη διατήρηση των χαμηλών τιμών γλυ-

κόζης μετά από την άσκηση, ενδεχομένως βελτιώνοντας

έτσι τη γενικότερη σταθερότητα της γλυκόζης.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η μελέτη εγκρίθηκε από τις επιτροπές δεοντολογίας

του Πανεπιστημίου και του νοσοκομείου της Ottawa.

Συμμετείχαν μη παχύσαρκοι, μη καπνιστές ενήλικες,

με διαβήτη τύπου 1 χωρίς επιπλοκές. Δύο από τους συμ-

μετέχοντες ήταν αθλητές που προπονούνταν 6 φορές

την εβδομάδα, ενώ και οι υπόλοιποι ήταν δραστήριοι.

Όλοι οι συμμετέχοντες έκαναν τακτικά και αερόβια άσκη-

ση και άσκηση με αντιστάσεις τουλάχιστον τρεις φορές

την εβδομάδα τουλάχιστον 6 μήνες. Οι συμμετέχοντες

χρησιμοποιούσαν είτε πολλαπλές καθημερινές ενέσεις

(MDI) ινσουλίνης ή συνεχείς υποδόριες εγχύσεις ινσου-

λίνης με αντλία. Η ίδια ομάδα συμμετεχόντων είχε συμ-

μετάσχει σε μια μελέτη που έχει δημοσιευτεί προγενέ-

στερα από την ίδια ερευνητική ομάδα (20).

Πειραματικός σχεδιασμός

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στην Ερευνητική Μονάδα

Φυσιολογίας του Ανθρώπου και του Περιβάλλοντος στο

Πανεπιστήμιο της Ottawa. Οι συμμετέχοντες προσήλθαν

σε μια προκαταρκτική επίσκεψη και σε τρεις δοκιμασίες.

Στην προκαταρκτική επίσκεψη οι συμμετέχοντες κατέ-

θεσαν τη γραπτή πληροφορημένη συγκατάθεση πριν ελεγ-

χθούν για VO2max, μυϊκή δύναμη (μέγιστο οχτώ επανα-

λήψεις) και HbA1c, όπως έχει περιγραφτεί προγενέστερα. 

Συνεχής παρακολούθηση γλυκόζης

Το σύστημα συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης CGMS

System Gold (Medtronic, Northridge, CA) χρησιμοποι-

ήθηκε στην παρούσα μελέτη ώστε οι συμμετέχοντες να

μην γνωρίζουν τις τιμές γλυκόζης τους και να μην αλλά-

ξουν τη συμπεριφορά τους βάσει της παρακολούθησης.

Οι αισθητήρες του CGMS τοποθετήθηκαν υποδόρια στις

8:30 π.μ. την ημέρα πριν από την συνεδρία άσκησης.

Για τη μέτρηση γλυκόζης τριχοειδικού αίματος χρησι-

μοποιήθηκαν ο μετρητής OneTouch Ultrasmart (LifeScan,

Johnson & Johnson, Milpitas CA) και κωδικοποιημέ-

νες ταινίες (ο ίδιος κωδικός σε όλη τη διάρκεια της

μελέτης). Οι συμμετέχοντες εξέταζαν τη γλυκόζη τρι-

χοειδικού αίματος τέσσερις φορές την ημέρα,  για λόγους

βαθμονόμησης. Είκοσι τέσσερις ώρες μετά το τέλος της

περιόδου άσκησης/μη άσκησης, λήφθηκαν τα στοιχεία

από τις μονάδες συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης

(Minimed Solutions v.3.0c, Medtronic, Northridge, CA).

Στη διάρκεια κάθε περιόδου παρακολούθησης οι συμ-

μετέχοντες κατανάλωσαν το ίδιο πρωινό, μεσημεριανό

και δείπνο που επέλεξαν αυτοί, τις ίδιες ώρες της ημέ-

ρας και κατέγραφαν την πρόσληψη τροφής και ινσου-
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λίνης στα ειδικά έντυπα της μελέτης. Οι συμμετέχοντες

απείχαν από την άσκηση για 24 ώρες πριν την τοποθέ-

τηση του αισθητήρα (48 ώρες πριν την περίοδο του πει-

ράματος) και δεν κατανάλωσαν καφεΐνη και αλκοόλ κατά

την περίοδο παρακολούθησης. 

Πειραματική περίοδος

Οι συμμετέχοντες έφτασαν στο εργαστήριο στις 4:00

μ.μ. την ημέρα μετά από την τοποθέτηση του αισθητή-

ρα. Διεξήχθησαν οι ακόλουθες συνεδρίες, με τουλάχι-

στον 5 ημέρες διαφορά: 1) ασκήσεις αντιστάσεων , τρία

σετ των οκτώ επαναλήψεων το μέγιστο, επτά διαφορε-

τικών  ασκήσεων, με 90 δευτερόλεπτα ανάπαυση μετα-

ξύ των σετ (διάρκεια περίπου45 λεπτά), 2) αερόβια άσκη-

ση, 45 λεπτά διάδρομο (60% του VO2max) και 3) μη

άσκηση, 45 λεπτά ανάπαυσης.

Μετά τις συνεδρίες ακολούθησαν 60 λεπτά ανάπαυ-

σης με παρακολούθηση. Οι συνεδρίες δοκιμασίας για

τις γυναίκες που χρησιμοποιούσαν μονοφασικά από του

στόματος αντισυλληπτικά, έλαβαν χώρα κατά τη διάρ-

κεια της ενεργούς φάσης του χαπιού. Δεν διεξήχθησαν

συνεδρίες μη άσκησης πρώτα και οι εναπομείναντες

συνεδρίες τυχαιοποιήθηκαν. 

Προσαρμογές ινσουλίνης και συμπλήρωμα γλυκόζης

Οι συμμετέχοντες μείωσαν τις δόσεις ινσουλίνης στις

ημέρες της άσκησης είτε μειώνοντας κατά 10% στην

ενδιάμεση ή μακράς δράσης ινσουλίνη είτε κατά 50%

στο ρυθμό βασικής ινσουλίνης, ξεκινώντας 1 ώρα πριν

την άσκηση και διατηρώντας το μέχρι το τέλος της άσκη-

σης για τους χρήστες αντλίας. Αν η γλυκόζη αίματος ήταν

<5 mmol/L στην άφιξη στο κέντρο άσκησης, εκείνοι που

χρησιμοποιούσαν αντλία ινσουλίνης μείωσαν το ρυθμό

βασικής ινσουλίνης κατά 25% επιπλέον. Οι συμμετέχο-

ντες κατανάλωσαν ένα σνακ (Glucerna Chocolate Graham

Snack Bars, 150 θερμίδες, 25g υδατάνθρακες, Abbott

Laboratories, Abbott Park, IL) στις 4.00 μ.μ. κάθε μέρα,

συμπεριλαμβανομένης της ημέρας άσκησης, με το σνακ

να καταναλώνεται στην άφιξη στο εργαστήριο. 

Η γλυκόζη τριχοειδικού αίματος ελέγχονταν 60 και 30

λεπτά πριν από την άσκηση και αμέσως πριν από την

άσκηση ώστε να διασφαλιστούν επίπεδα γλυκόζης ≥5,5

και ≤13,9 mmol/L. Όταν κρίθηκε απαραίτητο χορηγήθη-

καν ταμπλέτες γλυκόζης, όπως έχει περιγραφτεί και προ-

γενέστερα (20).

Αιματολογικές εξετάσεις 

Συλλέχθηκαν δείγματα φλεβικού αίματος με φλεβικό

καθετήρα  κατά την έναρξη (χρόνος 0) και 5, 10, 15, 30

και 45 λεπτά σε όλες τις περιόδους ελέγχου (άσκηση

αντίστασης, αερόβια άσκηση και μη άσκηση), όπως επί-

σης στα χρονικά σημεία των 50, 55, 60, 65, 75, 85, 95

και 105 λεπτών κατά την αποθεραπεία. Το αίμα φυγο-

κεντρήθηκε αμέσως (4.000 στροφές/λεπτό για 4 λεπτά)

και αποθηκεύτηκε στους -80ο C. Χρησιμοποιήθηκε η

μέθοδος καταληκτικού σημείου εξοκινάσης για να καθο-

ριστούν τα επίπεδα γλυκόζης πλάσματος χρησιμοποι-

ώντας τον αναλυτή Beckman Coulter Unicel DxC600

Synchron Clinical Analyser (Beckman Coulter, Fullerton,

CA) και το αντιδραστήριο SYNCHRON CX Systems

GLUCOSE (cat. no. 442640).

Στατιστική ανάλυση

Τα επίπεδα γλυκόζης συγκρίθηκαν στις συνεδρίες χρη-

σιμοποιώντας ανάλυση διακύμανσης δύο κατευθύνσε-

ων επαναλαμβανομένων μετρήσεων (χρόνος και κατά-

σταση) (ANOVA). Οι περίοδοι άσκησης και αποθεραπείας

εξετάστηκαν χωριστά στις τρεις συνεδρίες (αερόβια

άσκηση, άσκηση αντιστάσεων και μη άσκηση). Η περίο-

δος άσκησης αποτελούνταν από χρονικά σημεία των 5,

10, 15, 30 και 45 λεπτών, ενώ η περίοδος ανάκαμψης

αποτελούνταν από τα εναπομείναντα χρονικά  σημεία.

Χρησιμοποιήθηκαν δοκιμασίες t-test  με κατά ζεύγη

δείγματα για να γίνουν συγκρίσεις post hoc για κάθε

χρονικό σημείο μεταξύ των καταστάσεων (αερόβια  αντι-

στάσεων , μη άσκηση) στην άσκηση και στην αποθερα-

πεία χωριστά και για να ελεγχθούν τυχών αλλαγές από

την έναρξη και το τέλος της άσκησης σε κάθε κατάστα-

ση άσκησης. Η σημαντικότητα ορίστηκε το 0,05.

Τα δεδομένα συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης

εξετάστηκαν ως μέσοι όροι 15 λεπτών στα ακόλουθα

σημεία: 24 ώρες πριν την άσκηση, το βράδυ (12:00 π.μ.

έως 6:00 π.μ.) πριν την άσκηση, 1-6 ώρες μετά την άσκη-

ση, το βράδυ μετά την άσκηση και 24 ώρες μετά την

άσκηση. Χρησιμοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης δύο

κατευθύνσεων επαναλαμβανομένων μετρήσεων (χρό-

νος και κατάσταση) (ANOVA) ώστε να συγκριθούν οι

καταστάσεις στην περίοδο 1-6 ώρες μετά από την άσκη-

ση. Κατόπιν έγιναν δοκιμασίες t-test με κατά ζεύγη

δείγματα για να γίνουν συγκρίσεις post hoc για κάθε

χρονικό διάστημα 15 λεπτών. Τα κατώτατα όρια υπο-

και υπεργλυκαιμίας ορίστηκαν στα 3,5 και 10,9 mmol/L,

αντιστοίχως. Η ελάχιστη, μέγιστη και μέση γλυκόζη

αίματος, ο χρόνος των υπογλυκαιμικών και υπεργλυ-

καιμικών καταστάσεων και οι περιοχές κάτω από την

καμπύλη (AUC) για το χρόνο σε υπο- και υπεργλυκαι-

μικές καταστάσεις καθορίστηκαν για κάθε χρονικό πλαί-

σιο. Οι προϋπάρχουσες τιμές συγκρίθηκαν με τις τιμές

μετά την άσκηση στις καταστάσεις άσκησης χρησιμο-

ποιώντας τη μη παραμετρική δοκιμασία κατά Wilcoxon.

Οι διαφορές στις καταστάσεις εξετάστηκαν χρησιμο-

ποιώντας ανάλυση διακύμανσης δύο κατευθύνσεων κατά

Friedman. Η συμφωνία μεταξύ των δεδομένων συνε-

χούς παρακολούθησης γλυκόζης και της γλυκόζης τρι-

χοειδικού αίματος στις 3 ημέρες καθορίστηκε με τη διε-

ξαγωγή συσχέτισης Pearson μεταξύ των τιμών γλυκόζης

του αισθητήρα και των αυτό-καταγεγραμμένων τιμών

γλυκόζης τριχοειδικού αίματος.

Η πρόσληψη καθημερινής συνολικής ινσουλίνης και

υδατανθράκων υπολογίστηκε βάσει των πληροφοριών
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που παρείχαν οι συμμετέχοντες. Οι συγκρίσεις μεταξύ

των καθημερινών καταστάσεων έγιναν με ανάλυση δια-

κύμανσης δύο κατευθύνσεων κατά Friedman. Όπου δια-

πιστώθηκαν σημαντικά αποτελέσματα χρησιμοποιήθη-

καν οι δοκιμασίες Wilcoxon για να καθοριστεί που έσφαλαν

οι διαφορές. Οι στατιστικές δοκιμασίες έγιναν με λογι-

σμικό  SPSS 18.0 για Windows (SPSS, Chicago, IL).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στη μελέτη έλαβαν μέρος 12 άτομα (10 άνδρες και 2

γυναίκες), μη παχύσαρκα (ΔΜΣ 25,3 ± 3,0 kg/m2), σωμα-

τικά δραστήρια (VO2max 51,2 ± 10,8 ml x kg-1 x min-

1), ηλικίας 17-62 ετών (μέση ηλικία 31,8 ± 15,3 ετών).

Η μέση διάρκεια διαβήτη ήταν 12,5 ± 10,0 έτη  και οι

συμμετέχοντες είχαν μέτριο έως καλό έλεγχο των επι-

πέδων γλυκόζης  τους (HbA1c 7,1 ± 1,1%). Πέντε συμ-

μετέχοντες λάμβαναν ινσουλίνη με πολλαπλές ημερή-

σιες ενέσεις (MDI), ενώ 7 χρησιμοποιούσαν συνεχή

υποδόρια έγχυση ινσουλίνης.

Γλυκόζη πλάσματος

Άσκηση. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζονται τα επίπεδα γλυ-

κόζης πλάσματος. Στο συμπληρωματικό πίνακα 1 παρα-

τίθενται πληροφορίες για τις παραμέτρους του ποδη-

λάτου (ταχύτητα, κλίση) καθώς και τα φορτία στις συνεδρίες

της άσκησης με αντιστάσεις. Παρατηρήθηκε σημαντι-

κή αλληλεπίδραση μεταξύ του χρόνου και του τύπου

άσκησης (Ρ < 0,001) για τα μέσα επίπεδα γλυκόζης άσκη-

σης, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι συνολικές μειώ-

σεις και τα ποσοστά μείωσης στα επίπεδα γλυκόζης διέ-

φεραν μεταξύ των συνεδριών (Σχήμα 1). Δεν υπήρχαν

σημαντικές διαφορές μεταξύ των συνεδριών στις συγκε-

ντρώσεις γλυκόζης πλάσματος έναρξης πριν την άσκη-

ση. Παρατηρήθηκε μια σταδιακή μείωση στις συγκε-

ντρώσεις γλυκόζης πλάσματος με την άσκηση αντιστάσεων

(από 8,4 ± 2,7 σε 6,8 ± 2,3 mmol/L στη συνεδρία των 45

λεπτών), προκαλώντας  επίπεδα σημαντικά χαμηλότε-

ρα από αυτά της έναρξης στο τέλος της άσκησης (Ρ =

0,008). Δεν ανιχνεύθηκαν αλλαγές από την έναρξη στα

πρώτα 45 λεπτά της συνεδρίας χωρίς άσκηση (από 8,4

± 3,5 σε 8,6 ± 3,8 mmol/L [Ρ = 0,585]). Αντίθετα, κατά

την αερόβια άσκηση, τα επίπεδα γλυκόζης πλάσματος

μειώθηκαν ταχύτατα και πιο σημαντικά (από 9,2 ± 3,4

σε 5,8 ± 2,0 mmol/L στα 45 λεπτά [Ρ = 0,001]), προκα-

λώντας  σημαντικές αλλαγές από την έναρξη εντός 10

λεπτών λεπτά. Τα επίπεδα γλυκόζης στη συνεδρία αερό-

βιας άσκησης ήταν χαμηλότερα από εκείνα της μη άσκη-

σης μετά από 30 λεπτά άσκησης.

Αποθεραπεία. Παρατηρήθηκε επίσης μια σημαντική

αλληλεπίδραση χρόνου και είδους άσκησης στα μέσα

επίπεδα γλυκόζης πλάσματος κατά την αποθεραπεία (Ρ

< 0,001). Τα επίπεδα γλυκόζης πλάσματος ήταν σταθε-

ρά μετά από την άσκηση αντιστάσεων και τις συνεδρίες

μη άσκησης, αλλά αυξήθηκαν κατά 2,2 ± 0,6 mmol/L

κατά την αποθεραπεία μετά από την αερόβια άσκηση (Ρ

= 0,002). Τα επίπεδα γλυκόζης πλάσματος δεν ήταν δια-

φορετικά, ούτε από τη μη άσκηση ούτε από την άσκη-

ση αντίστασης στα 60 λεπτά μετά από την άσκηση.

ΣΣχχήήμμαα  11  --  Μέση ± SE γλυκόζης πλάσματος κατά τις πειραματικές συνεδρίες (πλαίσιο) και 60 λεπτά ανάκαμψης (n = 12 για αεροβική άσκη-

ση και μη άσκηση, n = 11 για άσκηση αντίστασης). �, έλεγχος-μη άσκηση. •, άσκηση αντίστασης. � αεροβική άσκηση. a, Στατιστικά σημα-

ντική αλλαγή από την αναφορά στην αεροβική άσκηση. b, Στατιστικά σημαντική αλλαγή από την αναφορά στην άσκηση αντίστασης. c, Στα-

τιστικά σημαντική αλλαγή μεταξύ συνεδρίας ελέγχου-μη άσκησης και αεροβικής άσκηση. d, Στατιστικά σημαντική αλλαγή στην ανάκαμψη

μετά από την αεροβική άσκηση. Οι διαφορές θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικές αν ήταν ακόμα σημαντικές μετά από διόρθωση Bonferroni

για πολλαπλές συγκρίσεις. Κατά την άσκηση οι συμμετέχοντες λάμβαναν ταμπλέτες γλυκόζης αν η γλυκόζη αίματος έπεφτε < 4,5 mmol/L.
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Πρόσληψη υδατανθράκων και δοσολογία ινσουλίνης

Ο αριθμός των συμμετεχόντων που χρειάζονταν ταμπλέ-

τες ινσουλίνης κατά τη δοκιμαστική συνεδρία ήταν δύο,

εννέα και τρεις για την ομάδα μη άσκησης, αερόβιας

άσκησης και άσκησης με αντιστάσεις, αντιστοίχως. Οι

διαφορές ήταν σημαντικές μεταξύ της ομάδας μη άσκη-

σης και της αερόβιας άσκησης (Ρ = 0,007). Η τιμή Ρ για

τη σύγκριση μεταξύ άσκησης αντίστασης και αερόβιας

ήταν 0,05. Δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στην πρό-

σληψη υδατανθράκων την ημέρα πριν ή την ημέρα μετά

την πειραματική συνεδρία ή στις 6 ώρες μετά από την

άσκηση (Πίνακας 1). Ωστόσο, η πρόσληψη υδατανθρά-

κων ήταν υψηλότερη την ημέρα δοκιμασίας άσκησης

στην αερόβια συγκριτικά με την άσκηση αντιστάσεων (Ρ

= 0,013), κυρίως λόγω διαφορών στα συμπληρώματα

κατά την άσκηση. Δύο συμμετέχοντες που χρησιμοποι-

ούσαν αντλίες ινσουλίνης επέλεξαν να αντικαταστήσουν

τη συνήθη bolus δόση ινσουλίνης με τη μπάρα Glucema

πριν από την άσκηση και ένας επέμενε να μην κάνει

χρήση της βασικής ινσουλίνης (αντί της μείωσης κατά

50%) όταν έμαθε κατά την άφιξή του στο εργαστήριο ότι

ήταν η ημέρα για αερόβια άσκηση. Η καθημερινή πρό-

σληψη ινσουλίνης δεν διέφερε σημαντικά στις καταστά-

σεις οποιασδήποτε ημέρας με τον αισθητήρα.

Δεδομένα συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης

Οι συσχετίσεις Pearson μεταξύ επιπέδων γλυκόζης τρι-

χοειδικού αίματος μετρήθηκαν με φορητές συσκευές

και τα διάμεσα επίπεδα γλυκόζης μετρήθηκαν με συνε-

χή παρακολούθηση γλυκόζης και ήταν 0,95, 0,90 και

0,94 κατά τις μη εργαστηριακές περιόδους στην άσκη-

ση με αντίσταση, στην αεροβική και στη μη άσκηση,

αντιστοίχως. Τις 24 ώρες πριν από την άσκηση ή τη μη

άσκηση δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των

συνεδριών στο συνολικό χρόνο που δαπανήθηκε σε υπο-

γλυκαιμία, στο AUC υπογλυκαιμίας, στον αριθμό υπερ-

γλυκαιμικών επεισοδίων, στο χρόνο που δαπανήθηκε

σε κατάσταση υπεργλυκαιμίας, στο AUC υπεργλυκαι-

μίας ή στη μέση γλυκόζη αίματος.

Τα δεδομένα συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης μετά

από την άσκηση ήταν μόνο διαθέσιμα για 11 και 10 από

τους 12 συμμετέχοντες στις συνεδρίες μη άσκησης και

αερόβιας, αντιστοίχως, λόγω βλάβης του εξοπλισμού στις

υπόλοιπες τρεις συνεδρίες. Τα δεδομένα ήταν διαθέσι-

μα και για τους 12 συμμετέχοντες στη συνεδρία άσκησης

με αντιστάσεις. Συνολικά, υπήρξαν 124 τιμές κατά ζεύ-

γη από μέτρηση με φορητή συσκευή και με συνεχή παρα-

κολούθηση γλυκόζης για τη μη άσκηση, 113 για την αερο-

βική άσκηση και 115 για την άσκηση με αντιστάσεις.

Διαπιστώθηκε οριακό αποτέλεσμα χρόνου (Ρ = 0,073)

στην ανάλυση των δεδομένων της συνεχούς παρακολού-

θησης γλυκόζης από 1 έως 6 ώρες μετά την άσκηση. Βρέ-

θηκαν υψηλότερες μέσες συγκεντρώσεις διάμεσης γλυ-

κόζης την τέταρτη και πέμπτη ώρα μετά από την αερόβια

άσκηση συγκριτικά με την άσκηση με αντιστάσεις  (Ρ =

0,018 στις 5 ώρες μετά από την άσκηση) (Σχήμα 2). 

Μολονότι παρουσιάστηκαν τα διπλά νυχτερινά επει-

σόδια υπογλυκαιμίας (Πίνακας 2) σύμφωνα με τις μετρή-

σεις των συσκευών συνεχούς παρακολούθησης γλυκό-

ζης μετά από την άσκηση με αντιστάσεις (εννέα στο

σύνολο) έναντι της αερόβιας άσκησης και της μη άσκη-

σης (τέσσερεις στο καθένα), οι διαφορές μεταξύ των

περιστάσεων δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. Υπήρχε,

ωστόσο, μια τάση περισσότερων επεισοδίων νυχτερι-

νής υπεργλυκαιμίας μετά από την άσκηση με αντιστά-

σεις (Ρ = 0,059) συγκριτικά με το βράδυ πριν από την

άσκηση, αλλά οι διαφορές στα μέσα επίπεδα γλυκόζης

δεν ήταν σημαντικές.

Πίνακας 1 - Πρόσληψη ινσουλίνης και υδατανθράκων στις 6 ώρες μετά από την άσκηση*

Υδατάνθρακες (g)* Ινσουλίνη (μονάδες)

Συμμετέχοντες RES AER No-Ex RES AER No-Ex

1 80 87 80 9,4 6,6 10,6

2 105 106 90 8 8 10

3 104 104 167 7,8 7,8 7,3

4 89 92 65 8 12 6

5 97 94 132 40 4 39

6 74 88 84 17 13 24

7 56 40 90 7 8,2 7

8 127 177 79 15,5 19,4 11,7

9 135 135 135 4,5 4,5 4,5

10 65 60 65 9,7 9,7 10,8

11 12 12 12 3,9 3,9 4,8

12 187 215 196 27 24,4 23,7

Μέση ± SD 94 ± 44 101 ± 55 99 ± 50 13,2 ± 10,6 10,1 ± 6,3 13,3 ± 10,4

AER, αεροβική άσκηση. No-Ex, καθόλου άσκηση, έλεγχος. RES, άσκηση αντίστασης. 

*Οι διαφορές μεταξύ των περιστάσεων δεν ήταν στατιστικά σημαντικές.

Tomos6_t3_FINAL  7/1/14  10:24 AM  Page 8



Τόμος 6 - Τεύχος 3 [9]

ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η άσκηση με αντιστάσεις είχε ως αποτέλεσμα πολύ

μικρότερες μειώσεις στη γλυκόζη αίματος κατά την άσκη-

ση απ’ ότι η αερόβια άσκηση ή η μη άσκηση στα άτομα

με διαβήτη τύπου 1. Η άσκηση με αντιστάσεις σχετίζο-

νταν επίσης με σχετικά σταθερές πρώιμες συγκεντρώ-

σεις γλυκόζης μετά την άσκηση. Χρειάστηκε μικρότερη

ποσότητα συμπληρωμάτων υδατανθράκων κατά την άσκη-

ση με αντιστάσεις σε σύγκριση με την αερόβια άσκηση,

γεγονός που εξασθένησε κάποια από τα υπογλυκαιμικά

αποτελέσματα της αερόβιας δραστηριότητας. Αντίθετα

με την άσκηση με αντιστάσεις και τη μη άσκηση, η αερό-

βια άσκηση σχετίστηκε με μεγαλύτερες αυξήσεις στα

επίπεδα γλυκόζης κατά την πρώιμη αποθεραπεία , με

αποτέλεσμα μια τάση για υψηλότερες συγκεντρώσεις

γλυκόζης στην όψιμη αποθεραπεία (όπως μετρήθηκε με

τη συνεχή παρακολούθηση γλυκόζης 3-6 ώρες μετά την

άσκηση). Οι τάσεις αυτές παρατηρήθηκαν εν τη απου-

σία οποιαδήποτε σημαντικών διαφορών στη δοσολογία

της ινσουλίνης ή της πρόσληψης υδατανθράκων κατά τη

διάρκεια αυτής της περιόδου. Τα μέσα επίπεδα γλυκό-

ζης στο αίμα μετά από την άσκηση με αντιστάσεις ήταν

παρόμοια με εκείνα χωρίς άσκηση: πιο σταθερά κατά

την πρώιμη αποθεραπεία και εντός ενός πιο υγιούς εύρους

(5-6 mmol/L) κατά την όψιμη αποθεραπεία. Έτσι, η από-

δοση της άσκησης με αντιστάσεις μπορεί να αποτελεί

εναλλακτική στρατηγική για την πρόληψη της οξείας

πτώσης των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα που παρατη-

ρείται με την αερόβια άσκηση ενώ διατηρούνται πιο θετι-

κά επίπεδα γλυκόζης μετά από την άσκηση. Υπήρξε,

ωστόσο, μια τάση για πιο συχνές, αλλά πιο ήπιες, νυχτε-

ρινές υπογλυκαιμίες μετά από την άσκηση με αντιστά-

σεις, το οποίο χρήζει περαιτέρω έρευνας.

Οι μηχανισμοί που επηρεάζουν τη δραματική μείωση

των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα κατά την αερόβια  ένα-

ντι της άσκησης με αντιστάσεις, δεν είναι σαφείς. Ίσως

έχει παίξει κάποιο ρόλο το γεγονός ότι ο οργανισμός εξαρ-

τάται από αναερόβιες πηγές παραγωγής ενέργειας κατά

τη διάρκεια άσκησης με αντιστάσεις παρά από αερόβιες

πηγές (δηλαδή μικρότερη εξάρτηση από τη γλυκόζη αίμα-

τος) (21,22). Προγενέστερες μελέτες που αφορούν την

αναερόβια δραστηριότητα σε άτομα με διαβήτη τύπου 1

(διαστήματα με σπριντ 4 δευτερολέπτων [13,14] ή σπρι-

ντ 10 δευτερολέπτων πριν ή μετά την άσκηση [11,12]) δια-

πίστωσαν πιο αργές μειώσεις στις συγκεντρώσεις γλυ-

κόζης στο αίμα κατά την άσκηση και μικρότερες μετά την

άσκηση συγκριτικά με μόνο την αερόβια άσκηση χαμη-

λής έντασης. Τα επίπεδα ινσουλίνης και κορτιζόλης ήταν

συγκρίσιμα σε αυτές τις μελέτες  και συνεπώς είναι αδύ-

νατο να είναι υπεύθυνα για τα διαφορετικά μοτίβα από-

κρισης γλυκόζης αίματος (11-14). Η αυξητική ορμόνη και

οι κατεχολαμίνες, εν τω μεταξύ, αυξήθηκαν μετά από το

σπριντ, ενισχύοντας τη λιπόλυση και τη γλυκογονόλυση,

αντιστοίχως, σταθεροποιώντας τα επίπεδα γλυκόζης αίμα-

τος (11-14). Δεν είναι σαφές αν αυτές οι ορμόνες είναι

υπεύθυνες για τη σταθεροποίηση των επιπέδων γλυκό-

ζης αίματος μετά από άσκηση με αντιστάσεις σε άτομα

με διαβήτη τύπου 1. Ωστόσο, η αυξητική ορμόνη και οι

κατεχολαμίνες είναι γνωστό ότι αυξάνονται σημαντικά

στα άτομα χωρίς διαβήτη κατά την άσκηση με αντίσταση,

σε πρωτόκολλα όπως αυτά που χρησιμοποιήθηκαν από

την παρούσα μελέτη (23,24).

Οι περιορισμένες πτώσεις στις συγκεντρώσεις γλυ-

κόζης αίματος μπορεί επίσης να σχετίζονται με αυξη-

μένη παραγωγή γαλακτικού οξέος κατά την άσκηση με

αντιστάσεις. Συγκρίνοντας τις ορμονικές αποκρίσεις σε

ΣΣχχήήμμαα  22  --  Μέση ± SD γλυκόζης σύμφωνα με μέτρηση συνεχούς παρακολούθησης (CGM) από 1 έως 12 ώρες μετά την άσκηση. �, έλεγ-

χος-μη άσκηση. •, άσκηση αντίστασης. �, αεροβική άσκηση. Το πλαίσιο αντιπροσωπεύει τη χρονική περίοδο όταν η γλυκόζη ήταν σημα-

ντικά υψηλότερη μετά από την αεροβική άσκηση συγκριτικά με την άσκηση αντίστασης (Ρ < 0,05). n = 11 (έλεγχος-μη άσκηση), n = 10

(αεροβική) και n = 12 (αντίσταση).
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διάφορα πρωτόκολλα άσκησης με αντιστάσεις, οι Smilios

et al. (23) διαπίστωσαν ότι δύο σετ των 10 επαναλήψε-

ων πιέσεων θώρακος, έλξεων και καθισμάτων (άσκη-

ση μικρότερου μεγέθους από αυτή που χρησιμοποιή-

θηκε κατά την παρούσα μελέτη) είχε ως αποτέλεσμα

μια τετραπλάσια αύξηση στα επίπεδα γαλατικού οξέος

στο αίμα, με το γαλακτικό να παραμένει αυξημένο για

τουλάχιστον 30 λεπτά μετά από την άσκηση στα άτομα

χωρίς διαβήτη (23). Αν και δεν είναι  γνωστές έρευνες

για την παραγωγή γαλακτικού κατά την άσκηση με αντι-

στάσεις σε άτομα με διαβήτη τύπου 1, δεν υπάρχει λόγος

να πιστεύουμε ότι η παραγωγή γαλακτικού θα ήταν δια-

ταραγμένη στον πληθυσμό αυτό. Πράγματι, άλλες ανα-

ερόβιες ασκήσεις (ποδηλασία υψηλής έντασης) παρή-

γαγαν αυξημένα επίπεδα γαλακτικού, τα οποία επέμειναν

μέχρι και 30 λεπτά μετά το τέλος της άσκησης σε άτο-

μα με διαβήτη τύπου 1 (11-14,25).  Στην παρούσα μελέ-

τη δεν μετρήθηκε το γαλακτικό οξύ, αλλά μπορούμε να

υποθέσουμε ότι τα επίπεδα γαλακτικού στο αίμα θα είχαν

αυξηθεί περισσότερο κατά την άσκηση με αντιστάσεις

όπου κυριαρχεί η γλυκόλυση (22) παρά κατά την αερο-

βική άσκηση όπου η λιπόλυση παράγει μεγάλο μέρος

της ενέργειας που απαιτείται (26), ειδικότερα σε άτομα

γυμνασμένα (21). Τα υψηλότερα επίπεδα γαλακτικού

μπορούν να  μειώσουν  τη γλυκόζη αίματος προκαλώ-

ντας γλυκονεογένεση. 

Γενικώς, δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις

μετρήσεις υπογλυκαιμίας ή τα μέσα επίπεδα νυχτερι-

νής γλυκόζης αίματος (Πίνακας 2), μολονότι η άσκηση

με αντιστάσεις βρέθηκε ότι δεν σχετίζεται σημαντικά

με περισσότερα επεισόδια νυχτερινής  υπογλυκαιμίας.

Παρότι δεν γνωρίζουμε την ύπαρξη κάποιας μελέτης

που να εξετάζει τα επίπεδα νυχτερινής γλυκόζης αίμα-

τος μετά από άσκηση με αντιστάσεις  σε  άτομα με δια-

βήτη τύπου 1, οι McMahon et al. (16) διαπίστωσαν ότι

οι έφηβοι με διαβήτη τύπου 1 είχαν υψηλότερες απαι-

τήσεις χορήγησης ινσουλίνης για να διατηρήσουν την

ευγλυκαιμία τους, μεταξύ 12.00 και 4.00 π.μ., μετά από

απογευματινή αερόβια άσκηση σε σχέση με περιπτώ-

σεις απουσίας άσκησης. Αυτό έρχεται σε συμφωνία με

το χρόνο που διαπιστώθηκαν τα χαμηλότερα επίπεδα

νυχτερινής γλυκόζης μετά από εφαρμογή και των δύο

τύπων άσκησης στη μελέτη μας (Σχήμα 2), μολονότι οι

διαφορές μεταξύ των περιπτώσεων δεν ήταν σημαντι-

κές. Όπως συμπέραναν οι McMahon et al. (16) οι καθυ-

στερημένες αυξήσεις στην ανάγκη γλυκόζης μετά την

άσκηση σχετίζονται με την αναπλήρωση των αποθηκών

γλυκογόνου, έτσι μπορεί να αναμένεται μια υψηλότερη

συχνότητα χαμηλής γλυκόζης αίματος μετά την άσκη-

ση με αντιστάσεις  (22).

Είναι επίσης πιθανό οι διαφορές στην πρόσληψη τρο-

φής και ινσουλίνης (Πίνακας 2), ενώ δεν είναι στατιστι-

κά σημαντικές, να έχουν μικρή επίδραση στο γλυκαιμι-

κό προφίλ μετά από την άσκηση. Επιπλέον, ενώ ζητήθηκε

από τους συμμετέχοντες να αντιστοιχήσουν την πρόσλη-

ψη τροφής και ινσουλίνης, πριν και μετά την άσκηση,

ενδεχομένως να μην έχουν αναφερθεί ορισμένες δια-

φορές. Αυτό, εν τούτοις, δεν αλλάζει τα ευρήματα, καθώς

οι αποφάσεις των ασθενών σχετικά με τη δοσολογία της

ινσουλίνης και την πρόσληψη υδατανθράκων διαδρα-

ματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαχείριση του διαβήτη.

Καθώς οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις προ-

σαρμογές της ινσουλίνης κατά την άσκηση με αντιστά-

σεις  είναι πολύ λίγες, οι συμμετέχοντες της παρούσας

μελέτης βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό στην προσωπική

τους εμπειρία και κρίση.

Τα ευρήματα αυτά έχουν σημαντικές κλινικές προε-

κτάσεις. Τα υψηλότερα επίπεδα σωματικής δραστηριό-

τητας σε άτομα με διαβήτη τύπου 1 έχουν συσχετιστεί

με επιπλοκές διαβήτη χαμηλότερης συχνότητας και

σοβαρότητας (1). Παρ’ όλα αυτά, στους διαβητικούς

τύπου Ι ο φόβος της υπογλυκαιμίας αποτελεί το μεγα-

λύτερο εμπόδιο για τη σωματική δραστηριότητα (27). Η

άσκηση με αντιστάσεις σχετίζεται με βελτίωση της μυϊ-

κής δύναμης (4), βελτιωμένο λιπιδικό προφίλ (4), χαμη-

λότερη ανάγκη ινσουλίνης (4,5) και χαμηλότερα αυτοε-

λεγχόμενα επίπεδα γλυκόζης αίματος (4,5) σε άτομα με

διαβήτη τύπου 1. Έχει επίσης πολλά από τα οφέλη που

έχει και της αερόβιας άσκησης (υψηλότερη οστική

πυκνότητα, αύξηση ευαισθησίας στην ινσουλίνη και βελ-

τιωμένη καρδιαγγειακή λειτουργία) (28) και μπορεί, ως

εκ τούτου, να είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική

Πίνακας 2 - Σύνοψη νυχτερινών δεδομένων συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης για το βράδυ μετά την

άσκηση αντίστασης, την αεροβική άσκηση και τη μη άσκηση

RREESS AAEERR NNoo--EExx PP

Συμμετέχοντες με νυχτερινή υπογλυκαιμία (<3,5 mmol/L) 6/12 (50) 2/10 (50) 4/11 (36) Ν/Α

Συνολικός αριθμός επεισοδίων υπογλυκαιμίας 9 4 4 0,350

Διάρκεια υπογλυκαιμίας ανά επεισόδιο 40 ± 27 53 ± 48 40 ± 7 0,264

AUC για υπογλυκαιμία ανά επεισόδιο 31 ± 26 51 ± 55 35 ± 14 0,554

Μέση νυχτερινή γλυκόζη (mmol/L) 6,8 ± 2,5 7,0 ± 2,8 7,2 ± 2,1 0,407

Τα δεδομένα είναι n/n (%), n ή μέσες ± SD. Οι τιμές Ρ είναι για δοκιμή Friedman διπλής κατεύθυνσης ANOVA. 

AER, αεροβική άσκηση. No-Ex, καθόλου άσκηση, έλεγχος. RES, άσκηση αντίστασης. 
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επιλογή για τον πληθυσμό αυτό. Είναι αξιοσημείωτο ότι

παρατηρήθηκε μεγαλύτερη γλυκαιμική διακύμανση που

σχετίζεται με την αερόβια άσκηση παρά με την άσκη-

ση με αντιστάσεις Κατά τη δραστηριότητα, η αερόβια

άσκηση σχετίστηκε με μεγαλύτερες μειώσεις στη γλυ-

καιμία, ενώ στην πρώιμη αποθεραπεία ξαναεμφανίστη-

κε υπεργλυκαιμία συγκριτικά με την άσκηση με αντι-

στάσεις. Συνεπώς, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα

ότι η άσκηση με αντιστάσεις είναι πιο ωφέλιμη σε σχέ-

ση με τη σταθερότητα της γλυκόζης. Επιπλέον, καθώς

τα άτομα με διαβήτη τύπου 1 μπορεί να έχουν αυξημέ-

νο κίνδυνο μυοπαθειών (29) και επιπλοκών που σχετί-

ζονται με την ανθεκτικότητα ινσουλίνης (29,30), η τακτι-

κή άσκηση με αντιστάσεις μπορεί να βοηθήσει στη

διατήρηση ή στη βελτίωση της μυϊκής μάζας και του

μεταβολισμού. Εν τω μεταξύ, θα πρέπει επίσης να σημει-

ωθεί ότι μπορεί να παρατηρηθεί υπογλυκαιμία μετά την

άσκηση πιο συχνά σε άτομα που έχουν αλλάξει το πρό-

γραμμα γυμναστικής τους με σκοπό να ενσωματώσουν

και ασκήσεις με αντιστάσεις ή σε ασθενείς που δεν είναι

συνηθισμένοι στην άσκηση (15). 

Συνοψίζοντας, τα ευρήματά μας δείχνουν ότι σε γυμνα-

σμένα άτομα με διαβήτη τύπου 1, τα οποία ασκούνται

τακτικά με αερόβια άσκηση και άσκηση με αντιστάσεις,

ενδεχομένως ο δεύτερος τύπος άσκησης να έχει ως

αποτέλεσμα πιο σταθερά επίπεδα γλυκόζης, κατά τη

διάρκεια και μετά την άσκηση, συγκριτικά με την αερό-

βια άσκηση, γεγονός που εξηγεί τα οφέλη της  HbA1c

που έχουν διαπιστωθεί σε προγενέστερες μελέτες παρέμ-

βασης με  ασκήσεις  αντιστάσεων . Η τάση για πιο συχνή,

αλλά ήπια, νυχτερινή υπογλυκαιμία μετά από την άσκη-

ση με αντιστάσεις  που αναφέρεται στη μελέτη μας υπο-

δεικνύει, ωστόσο, την πιθανή ανάγκη να αναπτυχθούν

πιο αποτελεσματικά πρωτόκολλα κλινικής διαχείρισης

για διαφορετικές μορφές άσκησης. 
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Πρόγνωση Ασθενών με Διαβητικό Πόδι: 

Ακρωτηριασμοί και  Δεκαετής Επιβίωση 

SStteepphhaann  MMoorrbbaacchh11,,  HHeeiikkee  FFuurrcchheerrtt11,,  UUttee  GGrroobblliinngghhooffff11,,  HHeerriibbeerrtt  HHooffffmmeeiieerr11,,  KKeerrssttiinn  KKeerrsstteenn11,,  

GGeerrdd--TThhoommaass  KKllaauukkee22,,  UUllrriikkee  KKlleemmpp22,,  TThhoommaass  RRooddeenn33,,  AAnnddrreeaa  IIcckkss44,,  BBuurrkkhhaarrdd  HHaaaasstteerrtt55,,  

GGeerrhhaarrdd  RRuummeennaappff66,,  ZZuullffiiqquuaarraallii  GG..  AAbbbbaass77,,88,,  MMaanniisshh  BBhhaarraarraa99,,  DDaavviidd  GG  AArrmmssttrroonngg99

11  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  DDiiaabbeetteess  aanndd  AAnnggiioollooggyy,,  MMaarriieennkkrraannkkeennhhaauuss,,  SSooeesstt,,  GGeerrmmaannyy,,  22  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  VVaassccuullaarr  aanndd  EEnnddoovvaassccuullaarr  SSuurrggeerryy,,  MMaarriieennkkrraannkkeennhhaauuss,,  SSooeesstt,,  GGeerrmmaannyy

33  CCeenntteerr  ffoorr  DDiiaabbeettoollooggyy,,  WWeerrll,,  GGeerrmmaannyy;;  tthhee  44DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPuubblliicc  HHeeaalltthh,,  FFaaccuullttyy  ooff  MMeeddiicciinnee,,  HHeeiinnrriicchh--HHeeiinnee--UUnniivveerrssiittyy,,  DDüüsssseellddoorrff,,  GGeerrmmaannyy  ,,  55  mmeeddiiSSttaattiissttiiccaa,,

NNeeuueennrraaddee,,  GGeerrmmaannyy;;  tthhee  66DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  VVaassccuullaarr  SSuurrggeerryy,,  GGeeffäässsszzeennttrruumm  OObbeerrrrhheeiinn,,  DDiiaakkoonniisssseenn--SSttiiffttuunnggss--KKrraannkkeennhhaauuss  SSppeeyyeerr,,  MMaannnnhheeiimm,,  GGeerrmmaannyy  

77  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  MMeeddiicciinnee,,  MMuuhhiimmbbiillii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHeeaalltthh  aanndd  AAlllliieedd  SScciieenncceess,,  DDaarr  eess  SSaallaaaamm,,  TTaannzzaanniiaa,,  88  AAbbbbaass  MMeeddiiccaall  CCeennttrree,,  DDaarr  eess  SSaallaaaamm,,  TTaannzzaanniiaa;;  aanndd  tthhee

99DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  SSuurrggeerryy,,  SSoouutthheerrnn  AArriizzoonnaa  LLiimmbb  SSaallvvaaggee  AAlllliiaannccee  ((SSAALLSSAA)),,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  AArriizzoonnaa  CCoolllleeggee  ooff  MMeeddiicciinnee,,  TTuuccssoonn,,  AArriizzoonnaa..

ΥΥππεεύύθθυυννοοςς  ααλλλληηλλοογγρρααφφίίααςς::  SStteepphhaann  MMoorrbbaacchh,,  ss..mmoorrbbaacchh@@mmkkhh--ssooeesstt..ddee.. DDOOII::  1100..22333377//ddcc1122--00220000

ΣΚΟΠΟΣ
Για ασθενείς με Σακχαρώδη διαβήτη που εμφανίζουν έλκη στο άκρο πόδι, παρατηρεί-

ται έλλειψη σχετικών μακροχρόνιων μελετών. Σκοπός της μελέτης ήταν η προοπτική

διερεύνηση της επιβίωσης του κάτω άκρου, αλλά και των  ίδιων των ασθενών με  δια-

βητικά έλκη σε μια περίοδο παρακολούθησης άνω των 10 ετών. 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Στην παρούσα μελέτη συμπεριλήφθηκαν 247 ασθενείς με διαβητικά έλκη,  χωρίς μεί-

ζων  ακρωτηριασμό, οι οποίοι  επισκέφτηκαν ένα διαβητολογικό κέντρο στο διάστημα

μεταξύ Ιουνίου 1998 και Δεκεμβρίου 1999  και έμειναν υπό παρακολούθηση μέχρι το

Μάιο του 2011. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 68,8 ± 10,9 έτη, 58,7% ήταν άνδρες

και 55,5% έπασχαν από  Περιφερική Αποφρακτική Αρτηριοπάθεια (ΠΑΑ) (Περιφερική

Αγγειοπάθεια). Ο χρόνος μέχρι τον πρώτο  μείζονα  ακρωτηριασμό και  η θνησιμότητα

αναλύθηκαν με καμπύλες Meier και πολλαπλή παλινδρόμηση Cox. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Κατά τη φάση της παρακολούθησης υποβλήθηκαν σε  μείζονα ακρωτηριασμό  38 ασθε-

νείς  (15,4%). Όλοι εκτός από έναν  ασθενή, είχαν  ιστορικό   ΠΑΑ κατά τη συμμετοχή

τους στη μελέτη και το 51,4% είχε σοβαρή-Βαριά Αρτηριοπάθειας [δείκτης πίεσης

αστραγάλου-βραχίονα ≤0,4]). Η ηλικία (αναλογία κινδύνου αναλογία κινδύνου; [HR] ανά

έτος, 1,05 [95% CI, 1,01-1,10]), η αιμοκάθαρση (3,51 [1,02-12,07]) και  η ΠΑΑ (35,34

[4,81-259,79]) φάνηκε ότι ήταν   σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες για τον πρώτο

μείζονα ακρωτηριασμό παράγοντες για τον πρώτο σοβαρό ακρωτηριασμό. Οι αθροιστι-

κές θνησιμότητες τα έτη 1, 3, 5 και 10 ήταν 15,4 %, 33,1%, 45,8% και 70,4%, αντιστοί-

χως. Σημαντικοί  προγνωστικοί παράγοντες για τη θνησιμότητα ήταν η ηλικία (HR ανά

έτος, 1,08 [95% CI, 1,06-1,10]), το άρρεν φύλο ([1,18-2,32]), η χρόνια νεφρική ανεπάρ-

κεια (1,83 [1,25-2,66]), η αιμοκάθαρση (6,43 [3,14-13,16]) και η  ΠΑΑ (1,44 [1,05-1,98]).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Παρ’ ότι έχει μειωθεί σημαντικά ο ακρωτηριασμός  ασθενών με διαβητικό πόδι, η δεκα-

ετής επιβίωση των ασθενών είναι χαμηλή, ειδικά μεταξύ ασθενών με ΠΑΑ, νεφρική

ανεπάρκεια, ή συνδυασμό των δυο.
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Long-Term Prognosis of Diabetic Foot

Patients and Their Limbs

Amputation and death over the course of a decade 

SStteepphhaann  MMoorrbbaacchh,,  HHeeiikkee  FFuurrcchheerrtt,,  UUttee  GGrroobblliinngghhooffff,,  HHeerriibbeerrtt  HHooffffmmeeiieerr,,  KKeerrssttiinn  KKeerrsstteenn,,  

GGeerrdd--TThhoommaass  KKllaauukkee,,  UUllrriikkee  KKlleemmpp,,  TThhoommaass  RRooddeenn,,  AAnnddrreeaa  IIcckkss,,  BBuurrkkhhaarrdd  HHaaaasstteerrtt,,  

GGeerrhhaarrdd  RRuummeennaappff,,  ZZuullffiiqquuaarraallii  GG..  AAbbbbaass,,  MMaanniisshh  BBhhaarraarraa,,  DDaavviidd  GG  AArrmmssttrroonngg    

OBJECTIVE
There is a dearth of long-term data regarding patient and limb survival in patients

with diabetic foot ulcers (DFUs). The purpose of our study was therefore to prospectively

investigate the limb and person survival of DFU patients during a follow-up period

of more than 10 years.

RESEARCH DESIGN ANDMETHODS 
Two hundred forty-seven patients with DFUs and without previous major amputation

consecutively presenting to a single diabetes center between June 1998 and

December 1999 were included in this study and followed up until May 2011.Mean

patient age was 68.8610. 9 years, 58.7%weremale, and 55.5% had peripheral arterial

disease (PAD). Times to first major amputation and to death were analyzed with

Kaplan-Meier curves and Cox multiple regression.

RESULTS
A first major amputation occurred in 38 patients (15.4%) during follow-up. All but

one of these patients had evidence of PAD at inclusion in the study, and 51.4% had

severe PAD [anklebrachialpressure index≥0.4]). Age (hazard ratio [HR] per year, 1.05

[95% CI, 1.01–1.10]), being on dialysis (3.51 [1.02–12.07]), and PAD (35.34 [4.81–259.79])

were significant predictors for first major amputation. Cumulative mortalities at years

1, 3, 5, and 10 were 15.4, 33.1, 45.8, and 70.4%, respectively. Significant predictors

for death were age (HR per year, 1.08 [95% CI, 1.06–1.10]), male sex ([1.18–2.32]),

chronic renal insufficiency (1.83 [1.25–2.66]), dialysis (6.43 [3.14–13.16]), and PAD

(1.44 [1.05–1.98]).

CONCLUSIONS
Although long-term limb salvage in this modern series of diabetic foot patients is

favorable, long-term survival remains poor, especially among patients with PAD or

renal insufficiency.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

T
ο Διαβητικό Πόδι (ΔΠ) σχετίζεται γενικώς με υψη-

λό επιπολασμό μικρο- και μακρο-αγγειοπαθειών

που οδηγούν σε υψηλή νοσηρότητα και θνησιμό-

τητα (1). Παρ’ όλη  τη σπουδαιότητα του θέματος ελά-

χιστες  πενταετείς μελέτες  κοόρτης έχουν πραγματο-

ποιηθεί καταγράφοντας τα ποσοστά ακρωτηριασμών και

θνησιμότητας (2-5 )

Είναι αξιοσημείωτο το ότι στην βιβλιογραφία εντοπί-

στηκαν μόνο  δυο (2)  μελέτες ασθενών με ΔΠ  που

παρακολουθήθηκαν για 10 χρόνια. Η μια από αυτές τις

μελέτες περιέγραψε τα αθροιστικά ποσοστά ακρωτη-

ριασμού και θνησιμότητας μετά τον ακρωτηριασμό ενώ

η άλλη μελέτη ανέφερε θνησιμότητα σε ασθενείς με

ιστορικό ελκών στο πόδι (χωρίς συγκεκριμένη περι-

γραφή για την κατάσταση ακρωτηριασμού). Σκοπός της

παρούσης μελέτης είναι, ως εκ τούτου, να αναφερθούν

οι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τον πρώτο

ακρωτηριασμό, όπως επίσης η θνησιμότητα  σε μια

μελέτη κοορτών 10 ετών.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Στο διάστημα μεταξύ Ιουνίου 1998 και Δεκεμβρίου 1999

παρουσιάστηκαν στο κέντρο μελέτης 247 ασθενείς με

νέα διαβητικά έλκη στα πόδια και χωρίς προηγούμενο

ακρωτηριασμό. Συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα προ-

οπτική μελέτη και παρακολουθήθηκαν μέχρι τις 31

Μαΐου 2011 ή μέχρι το θάνατό τους.

Εβδομήντα εννέα ασθενείς (32,0%) έλαβαν φροντίδα

από τη διαβητολογική ομάδα του κέντρου μελέτης στο

σύνολο της περιόδου παρακολούθησης ή μέχρι το θάνα-

τό τους, ενώ  οι υπόλοιποι ασθενείς έλαβαν θεραπεία

σε άλλα κέντρα.  Οι ασθενείς της πρώτης ομάδας, επι-

σκέπτονταν το κέντρο μελέτης κάθε 3 μήνες και έλαβαν

θεραπεία από την ίδια διεπιστημονική ομάδα όταν παρου-

σίασαν νέες αλλοιώσεις στα άκρα είτε ως εξωτερικοί

ασθενείς είτε νοσηλευόμενοι. Οι ασθενείς που λάμβα-

ναν θεραπεία σε άλλα κέντρα, επισκέπτονταν το κέντρο

μια φορά ετησίως. Όλοι οι ασθενείς έδωσαν τη συναί-

νεσή τους, μετά από ενημέρωση για τη συμμετοχή τους

στη μελέτη. Συμφώνησαν να έρθουν σε επαφή προσω-

πικά ή επέτρεψαν στους ερευνητές να λάβουν πληρο-

φορίες για τα αποτελέσματά τους από τους συγγενείς ή

τους οικογενειακούς ιατρούς τους.

Αξιολόγηση δεδομένων

Ένας διαβητολόγος και μια ειδική νοσηλεύτρια διαβη-

τολογίας έκαναν την αρχική εκτίμηση των ασθενών και

ανέλαβαν την παρακολούθησή τους. Το ιστορικό των

ασθενών περιλάμβανε  δημογραφικά στοιχεία, τύπο και

διάρκεια διαβήτη, μικρο- και μακρο- αγγειακές εκδη-

λώσεις και κάπνισμα. Η φυσική εξέταση περιλάμβανε

αντικειμενική εξέταση για περιφερική νευροπάθεια και

ΠΑΑ. Η προστατευτική αίσθηση αξιολογήθηκε ξεχωρι-

στά για κάθε πόδι με βαθμονομημένο διαπασών Rydel-

Seiffer και μονόινο νήμα 5,07. Η απώλεια προστατευτι-

κής αίσθησης υποτέθηκε ως αποτέλεσμα της νευροπά-

θειας κατά την αναισθησία στο μονόινο νήμα των 5,07 ή

στην αντίληψη δόνησης 4/8 ή χαμηλότερης. Η ΠΑΑ ορί-

στηκε με το δείκτη πίεσης αστραγάλου-βραχίονα (ΑΒΙ)

< 0,9 με επιπλέον διερεύνηση με διπλό υπερηχογράφη-

μα ή αγγειογραφία. Ο βαθμός σοβαρότητας της  ΠΑΑ

υποδιαιρέθηκε σύμφωνα με το μετρημένο ΑΒΙ και ταξι-

νομήθηκε ως ήπια (ΑΒΙ, 0,7-0,9), μέτρια (ΑΒΙ, 0,41-0,69)

ή σοβαρή (ΑΒΙ, ≤0,4) (9,10). Οι ασθενείς με μη συμπιέ-

σιμες αρτηρίες λόγω μέσης αρτηριακής ασβεστοποίη-

σης (ΑΒΙ, ≥ 1,31) στους οποίους η ΠΑΑ διαγνώστηκε με

τεχνικές απεικόνισης αναλύθηκαν ως έχοντες «μη ταξι-

νομημένη PAD». Η ισχαιμική καρδιακή νόσος ορίστηκε

ως η παρουσία ιστορικού στηθάγχης ή εμφράγματος του

μυοκαρδίου, οποιουδήποτε θετικού αποτελέσματος καρ-

διακής εξέτασης ή παθολογικών σημείων στη στεφα-

νιογραφία.  Το όποιο επεισόδιο νευρολογικής ανεπάρ-

κειας θεωρήθηκε ως ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου.

Τέλος, η   χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (CRI) ορίστηκε με

βάση τη συγκέντρωση κρεατινίνης στον ορό ≥1,5 mg/dL

και την  εφαρμογή αιμοκάθαρσης- θεραπείας νεφρικής

υποκατάστασης (12). Οι ασθενείς που δεν πληρούσαν

αυτά τα κριτήρια θεωρήθηκε ότι έχουν φυσιολογική

νεφρική λειτουργία. Τα δημογραφικά στοιχεία, όπως επί-

σης  και η πορεία των ασθενών  (ίαση, ακρωτηριασμός,

επανεμφάνιση ελκών, θάνατος) συλλέχθηκαν με προκα-

θορισμένο τυποποιημένο πρωτόκολλο. Τα δεδομένα αφο-

ρούσαν στον πρώτο μείζονα ακρωτηριασμό και τα ποσο-

στά θνησιμότητας στα άτομα της μελέτης. Τα αίτια θανάτου

συλλέχθηκαν από τα κλινικά ευρήματα προ του θανάτου,

από τα πιστοποιητικά θανάτου ή από  τη νεκροψία.  

Στατιστική ανάλυση

Οι μεταβλητές της γραμμής αναφοράς περιγράφτηκαν

ανάλογα με τη διανομή τους με μέσους όρους, SD, εύρος

ή πίνακες συχνότητας. Ο χρόνος από την εισαγωγή στη

μελέτη έως τον πρώτο σοβαρό ακρωτηριασμό και από

την εισαγωγή στη μελέτη έως το θάνατο αξιολογήθηκε

χωριστά ως λογοκριμένος χρόνος γεγονότων με καμπύ-

λες Kaplan-Meier. Τα δεδομένα των ασθενών λογοκρί-

θηκαν στην τελευταία παρακολούθηση. Στην περίπτωση

της έκβασης του πρώτου μείζονος ακρωτηριασμού, ο

θάνατος χωρίς μείζον ακρωτηριασμό καταχωρήθηκε επί-

σης ως περίπτωση λογοκρισίας. Οι πιθανοί παράγοντες

κινδύνου ή οι συγχυτικοί παράγοντες και για τις δυο εκβά-

σεις αναλύθηκαν με μοντέλα πολλαπλής παλινδρόμησης

Cox. Η υπόθεση αναλογικών κινδύνων αξιολογήθηκε γρα-

φικά με στρωματοποιημένες καμπύλες Kaplan-Meier

(δεν φαίνονται όλες). Οι ακόλουθοι παράγοντες συμπε-

ριλήφθηκαν στην ανάλυση ως πιθανοί προγνωστικοί ή

συγχυτικοί παράγοντες: φύλο, ηλικία, κάπνισμα, διαμο-

νή σε ίδρυμα, το άτομο ζει μόνο του, τύπος διαβήτη, διάρ-

κεια διαβήτη, ινσουλινοθεραπεία (ναι/όχι), νευροπάθεια,

σύνδρομο Charcot, ιστορικό στεφανιαίας νόσου, ιστορι-

κό εγκεφαλικού επεισοδίου, CRI, αιμοκάθαρση, PAD,

ελάσσων ακρωτηριασμός πριν τη συμμετοχή στη μελέτη
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και πρώτη αλλοίωση στο πόδι (ναι/όχι). Στην αρχή, συμπε-

ριλήφθηκε κάθε παράγοντας ως ανεξάρτητη μεταβλητή

σε ένα μοντέλο μονομεταβλητών. Επιλέχθηκαν οι πιο σχε-

τικοί παράγοντες με κατά στάδια και προς τα πίσω επι-

λογή μεταβλητών (επίπεδο σημαντικότητας για παραμο-

νή, 15%). Τέλος, εφαρμόστηκαν δυο κύρια μοντέλα

πολλαπλής παλινδρόμησης Cox. Αντί της μεταβλητής PAD

ναι/όχι, η ειδικότερη ταξινομημένη μεταβλητή PAD συμπε-

ριλήφθηκε σε εναλλακτικό μοντέλο. Το αποτέλεσμα των

μη επιλεγμένων συμμεταβλητών πιο πάνω εκτιμήθηκε

σε κάποιες περιπτώσεις με τη συμπερίληψη του παρά-

γοντα επιπλέον στο τελικό μοντέλο και διερευνήθηκαν οι

αλληλεπιδράσεις μεταξύ PAD και CRI. Όλα τα στατιστι-

κά τεστ διεξήχθηκαν δίπλευρα σε επίπεδο σημαντικότη-

τας 5%, αν δεν αναφέρεται αλλιώς. Οι στατιστικές ανα-

λύσεις υπολογίστηκαν με το λογισμικό SAS (version 9.3,

SAS Institute Inc., Carry, NC). 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Πληθυσμός της μελέτης

Τα δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθε-

νών συνοψίζονται στον Πίνακα 1. Η μέση ηλικία των ασθε-

νών κατά την εισαγωγή τους στη μελέτη ήταν τα 68,8 ±

10,9 έτη (εύρος, 25-91 έτη), η μέση διάρκεια διαβήτη

ήταν τα 15,7 ± 10,5 έτη (εύρος, 0-53 έτη), το 58,7% των

ασθενών ήταν άνδρες και η πλειονότητα έπασχε από δια-

βήτη τύπου 2 (87,5%). Νευροπάθεια και ΠΑΑ εμφάνισε

από την αρχή της μελέτης  το 86,2% και 55,5% των ασθε-

νών, αντιστοίχως. Η παρουσία και των δυο παραγόντων

κινδύνου διαπιστώθηκε σε 112 άτομα (45,3%). Σαράντα

οχτώ ασθενείς με ΠΑΑ (37,2%) πληρούσαν τον ορισμό

του σοβαρού  σταδίου της νόσου σε τουλάχιστον ένα πόδι.   

Επιπλέον, σε 40 ασθενείς (16,2%) οι αρτηρίες ήταν μη

συμπιέσιμες λόγω ιατρικής αρτηριακής ασβεστοποίη-

σης. Σε 8 ασθενείς με ιατρική ασβεστοποίηση αρτηριών,

η ΠΑΑ δεν μπορούσε να ταξινομηθεί στη βάση του ΑΒΙ.

Σε 9 ασθενείς (3,6%) δεν ανιχνεύτηκε ούτε νευροπάθεια

ούτε ΠΑΑ. Επίσης, σε 29 ασθενείς (11,7%) υπήρχαν στοι-

χεία ενεργού ή μη ενεργού συνδρόμου Charcot  κατά την

έναρξη της μελέτης ενώ πενήντα οχτώ ασθενείς (23,5%)

πληρούσαν τα κριτήρια της CRI ή λάμβαναν θεραπεία

νεφρικής υποκατάστασης. Πενήντα δυο ασθενείς (21,1%)

ήταν ενεργοί καπνιστές (26,9% από τους άνδρες ασθε-

νείς και 12,8% από τις γυναίκες) και 94 ασθενείς (38,1%)

ήταν πρώην καπνιστές (51,7% από τους άνδρες ασθε-

νείς και 18,6% από τις γυναίκες).   Τέλος, από 51 (20,7%)

και 54 (21,9%) ασθενείς αναφέρθηκαν ιστορικά στεφα-

νιαίου επεισοδίου ή εγκεφαλικού επεισοδίου, αντιστοί-

χως, χωρίς μεγάλες διαφορές στην ηλικία.

Η μέση περίοδος παρακολούθησης ήταν τα 5,7 ± 4,4

έτη (εύρος, 0,003 – 13,2 έτη), συμπεριλαμβανομένων

των επιζώντων και των ασθενών που απεβίωσαν κατά

την περίοδο της μελέτης. Η συνολική περίοδος παρα-

κολούθησης ήταν 1.409 ανθρωποέτη.

Πρώτος σοβαρός ακρωτηριασμός στον πληθυσμό της

μελέτης

Σε 38 ασθενείς πραγματοποιήθηκε ο πρώτος σοβαρός

ακρωτηριασμός κατά την περίοδο παρακολούθησης. Οι

αθροιστικές πιθανότητες ενός πρώτου σοβαρού ακρω-

τηριασμού ήταν 8,7% (5,1-12,4%), 12,5% (8,0-16,9%),

15,9% (10,7-21,0%) και 22,3% (15,3-29,2%) τα έτη 1, 3,

5 και 10, αντιστοίχως (Πίνακας 2). Όλοι εκτός από έναν

από τους ανωτέρω ασθενείς είχαν ιστορικό  ΠΑΑ κατά

την έναρξη της μελέτης και 51,4% είχαν ιστορικό σοβα-

ρής  ΠΑΑ στο εν λόγω άκρο. Σε χωριστά μοντέλα μονο-

μεταβλητών παλινδρόμησης Cox, η ηλικία, η αιμοκάθαρ-

ση και  η ΠΑΑ αποτέλεσαν σημαντικούς παράγοντες

αύξησης κινδύνου ενώ η νευροπάθεια αποτέλεσε σημα-

ντικό παράγοντα πρόληψης (Πίνακας 3). Ωστόσο, μετά

από την εισαγωγή της  ΠΑΑ ως δεύτερης μεταβλητής, η

νευροπάθεια δεν αποτελούσε σημαντικό παράγοντα πρό-

ληψης (αναλογία κινδύνου [HR], 0,62, Ρ = 0,218). Συνε-

πώς το εμφανώς προστατευτικό αποτέλεσμα της νευρο-

πάθειας εξηγείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την απουσία

ΠΑΑ. Η ηλικία, η ΠΑΑ, η αιμοκάθαρση και το κάπνισμα

επιλέχθηκαν με κατά στάδια και προς τα πίσω επιλογή

στην παλινδρόμηση Cox. Η ηλικία (HR ανά έτος, 1,05 [95%

CI, 1,01-1,10], Ρ = 0,023), η αιμοκάθαρση στη γραμμή

αναφοράς (HR, 3,51 [95% CI, 1,02-12,07], Ρ = 0,046) και

Πίνακας 1 - Δημογραφικά στοιχεία, παράγοντες κινδύ-

νου και συννοσηρότητες του πληθυσμού της μελέτης

n 247

Ηλικία (έτη) 68,8 ± 10,9

Διάρκεια διαβήτη (έτη) 15,7 ± 10,5

Άνδρες 145 (58,7)

Διαμονή σε ίδρυμα 14 (5,7)

Ασθενείς που ζούνε μόνοι τους 49 (19,8)

Διαβήτης τύπου 2 216 (87,5)

Θεραπεία ινσουλίνης 164 (66,4)

Νευροπάθεια 213 (86,2)

Σύνδρομο Charcot 29 (11,7)

Ιστορικό στεφανιαίων επεισοδίων (CHD) 51 (20,7)

Ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου 54 (21,9)

PAD 137 (55,5)

CRI 49 (19,8)

Αιμοκάθαρση 9 (3,6)

Ενεργοί καπνιστές 52 (21,1)

Πρώην καπνιστές 94 (38,1)

Προηγούμενος ελάσσων ακρωτηριασμός 51 (20,7)

Πρώτη βλάβη στο πόδι 114 (46,2)

Τα δεδομένα εκφράζονται ως μέσοι όροι ± SD ή n (%). 

CHD: στεφανιαία νόσος.
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Τόμος 6 - Τεύχος 3 [17]

η ΠΑΑ στη γραμμή αναφοράς (35,34 [4,81-259,79], Ρ <

0,001) ήταν ανεξάρτητες προγνωστικές μεταβλητές για

τον πρώτο σοβαρό ακρωτηριασμό άκρου κατά την παρα-

κολούθηση (Πίνακας 3, μοντέλο 1). Η παρουσία ήπιας

ΠΑΑ στη γραμμή αναφοράς αύξησε τον κίνδυνο πρώτου

σοβαρού ακρωτηριασμού κατά 20 φορές, η μέτρια ΠΑΑ

κατά 34 φορές και η σοβαρή ΠΑΑ κατά 62 φορές (Πίνα-

κας 3, μοντέλο 2) σχετικά με τη μη ύπαρξη  ΠΑΑ. Η ανα-

λογία κινδύνου μεταξύ σοβαρής και ήπιας  ΠΑΑ ήταν 3,13

(1,11-8,79, Ρ = 0,03) και μεταξύ σοβαρής και μέτριας

ΠΑΑ ήταν 1,80 (0,84-3,86, Ρ = 0,13). Τα μοντέλα που περι-

λάμβαναν επιπλέων μεταβλητή αλληλεπίδρασης μεταξύ

ΠΑΑ και αιμοκάθαρσης δεν απέφεραν αποτελέσματα

λόγω του χαμηλού αριθμού περιπτώσεων αιμοκάθαρσης.

Οι αντίστοιχες με τις αθροιστικές πιθανότητες καμπύλες

Kaplan-Meier του πρώτου μείζονος ακρωτηριασμού στρω-

ματοποιημένες κατά τάξεις  ΠΑΑ ήταν η οπτική αναπα-

ράσταση αυτών των αποτελεσμάτων (Σχ. 1Α).

Το φύλο των ασθενών δεν επηρέασε σημαντικά τον

κίνδυνο για τον πρώτο σοβαρό ακρωτηριασμό. Δεν υπήρ-

χε στατιστική διαφορά στον κίνδυνο πρώτου σοβαρού

ακρωτηριασμού κατά την περίοδο παρακολούθησης

μεταξύ των ασθενών που είχαν υποβληθεί σε μικρό

ακρωτηριασμό πριν τη συμμετοχή στη μελέτη, όταν ο

παράγοντας αυτός συμπεριλήφθηκε ως επιπλέον μετα-

βλητή (HR, 1,21 [95% CI, 0,56-2,59], Ρ = 0,630) στο

μοντέλο 1 του Πίνακα 3. 

Θνησιμότητα στο πληθυσμό της μελέτης

Μέχρι τις 31 Μαΐου 2011 συνολικά 174 άτομα απεβίω-

σαν, συμπεριλαμβανομένων 83 (47,7%) ατόμων μετά

από καρδιακά επεισόδια, 17 (9,8%) μετά από εγκεφα-

λικό επεισόδιο, 18 (10,3%) από κακοήθειες, 23 (13,2%)

από νεφρικές επιπλοκές και 24 (13,8%) λόγω σηπτικών

επεισοδίων, με πιθανούς και τους συνδυασμούς των

αιτίων. Τα σηπτικά επεισόδια ως αίτια θανάτου ήταν πιο

συχνά σε ασθενείς με CRI ή σε εκείνους που υποβάλ-

λονταν σε νεφρική θεραπεία υποκατάστασης, συγκρι-

τικά με τους ασθενείς χωρίς προφανή νεφρική διατα-

ραχή (21,3 έναντι 11,0%).

Οι αθροιστικές θνησιμότητες για το σύνολο της κοόρ-

της τα έτη 1, 3, 5 και 10 ήταν 15,4% (10,9-20,0%), 33,1%

(27,1-39,1%), 45,8% (39,4-52,2%) και 70,4% (64,5-

76,4%), αντιστοίχως. Για τους ασθενείς με ΠΑΑ στη γραμ-

μή αναφοράς, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 21,9% (14,8–9,0%),

44,1% (35,5–52,7%), 58,8% (50,2–67,4%) και 81,0

(74,1–88,0), αντιστοίχως (Πίνακας 2).

Στα χωριστά μοντέλα μονομεταβλητών παλινδρόμη-

σης Cox, η ηλικία, η διαμονή σε ίδρυμα, ο διαβήτης

τύπου 2, το ιστορικό στεφανιαίας νόσου, το ιστορικό

εγκεφαλικού επεισοδίου, η CRI, η αιμοκάθαρση και η

ΠΑΑ αποτέλεσαν σημαντικούς παράγοντες αύξησης του

κινδύνου ενώ η παρουσία συνδρόμου Charcot σημαντι-

κό προληπτικό παράγοντα (Πίνακας 3). Η ηλικία, το φύλο,

η ΠΑΑ, η CRI, η αιμοκάθαρση και το ιστορικό εγκεφα-

λικού επεισοδίου επιλέχθηκαν με κατά στάδια προς τα

πίσω επιλογή στη παλινδρόμηση Cox. Η διαμονή σε ίδρυ-

μα επιλέχθηκε μόνο στην προς τα πίσω επιλογή, δεν

ήταν σημαντική (Ρ = 0,116) και δεν συμπεριλήφθηκε

στο τελικό μοντέλο. Οι ανεξάρτητες προγνωστικές μετα-

βλητές για το θάνατο ήταν η ηλικία (HR ανά έτος, 1,08

[95% CI 1,06-1,10], Ρ = 0,001), το άρρεν  φύλο (1,65

[1,18-2,32], Ρ = 0,004), η CRI (1,83 [1,25-2,66], Ρ =

0,002), η αιμοκάθαρση (6,43 [3,14-13,16], Ρ < 0,001)

και η ΠΑΑ (1,44 [1,05-1,98], Ρ = 0,023) (Πίνακας 3, μοντέ-

λο 3). Όταν χρησιμοποιήθηκε η διαβαθμισμένη μετα-

βλητή  ΠΑΑ, η σοβαρή  ΠΑΑ κυριάρχησε στο σημαντι-

κό συσχετισμό της  ΠΑΑ  με τον κίνδυνο θανάτου. Εν

τούτοις, η συνολική τιμή Ρ για τη μεταβλητή τάξης δεν

ήταν σημαντική (Ρ = 0,065). Διαπιστώθηκε σημαντική

αλληλεπίδραση (Ρ = 0,023) μεταξύ  ΠΑΑ (ναι/όχι) και

CRI με την εισαγωγή μιας μεταβλητής αλληλεπίδρασης

στο μοντέλο 3 του Πίνακα 3 (αλλαγμένες HR [95% CI]

των κύριων μεταβλητών,  ΠΑΑ, 1,72 [1,20-1,44], CRI,

3,25 [1,80-5,85], και αλληλεπίδραση  ΠΑΑ και CRI, 0,42

[0,20-0,89]). Αυτό σημαίνει υψηλότερο κίνδυνο στους

ασθενείς με μόνο  ΠΑΑ  ή CRI αλλά χαμηλότερη αναλο-

γία κίνδυνου από τις αντίστοιχη αναλογία κινδύνου για

ασθενείς με ΠΑΑ και CRI (αναφορά, χωρίς ΠΑΑ, χωρίς

CRI). Η αλληλεπίδραση μεταξύ   ΠΑΑ και αιμοκάθαρ-

σης  δεν ήταν σημαντική.

Οι στρωματοποιημένες κατά ΠΑΑ και νεφρική νόσο

καμπύλες επιβίωσης Kaplan-Meier παρουσιάζονται στο

Σχήμα 1Β. 

Πίνακας 2 - Αθροιστικές πιθανότητες (με 95% CI) πρώτου μείζονος ακρωτηριασμού ή θανάτου

Έτος 1 Έτος 3 Έτος 5 Έτος 10

Μείζων ακρωτηριασμός, όλοι οι ασθενείς 8,7 (5,1-12,4) 12,5 (8,0-16,9) 15,9 (10,7-21,0) 22,3 (15,3-29,2)

Θάνατος 

Όλοι οι ασθενείς 15,4 (10,9-20,0) 33,1 (27,1-39,1) 45,8 (39,4-52,2) 70,4 (64,5-76,4)

Ασθενείς χωρίς PAD 7,5 (2,5-12,5) 19,7 (12,2-27,3) 30,2 (21,5-39,0) 57,7 (48,2-67,3)

Ασθενείς με PAD 21,9 (14,8-29,0) 44,1 (35,5-52,7) 58,8 (50,2-67,4) 81,0 (74,1-88,0)

Τα δεδομένα εκφράζονται ως μέσοι όροι ± SD ή n (%). CHD: στεφανιαία νόσος.
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[18] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης

Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ελάσσων ακρωτη-

ριασμό για προηγούμενη βλάβη στο πόδι δεν παρουσία-

σαν σημαντική αύξηση πιθανότητας θανάτου κατά την

παρακολούθηση (HR, 1,25 [95% CI, 0,85-1,83], Ρ = 0,258)

(επιπλέον συμμεταβλητή στο μοντέλο 3 του Πίνακα 3).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν πως

παρ’ ότι έχει μειωθεί σημαντικά ο ακρωτηριασμός ασθε-

νών με διαβητικό πόδι, η δεκαετής επιβίωση των ασθε-

νών είναι χαμηλή, ειδικά μεταξύ ασθενών με ΠΑΑ, νεφρι-

κή ανεπάρκεια ή συνδυασμό των δυο. Σύμφωνα με αυτά

που είναι γνωστά, αυτή είναι η πρώτη αναφορά στην

ιατρική βιβλιογραφία που έχει εξεταστεί όχι μόνο ο κίν-

δυνος του μείζονος ακρωτηριασμού, αλλά και η θνησι-

μότητα σε ασθενείς που παρακολουθήθηκαν πάνω από

μια δεκαετία.

Η κοόρτη ήταν αξιοσημείωτα πανομοιότυπη στην ηλι-

κία των ασθενών και τον υψηλό επιπολασμό της  ΠΑΑ,

με άλλες ευρωπαϊκές κοόρτες που μελετήθηκαν για τα

αποτελέσματα της νόσου του διαβητικού ποδιού σε

μικρότερες (13-15) ή μεγαλύτερες (≥ 5 έτη) (2-5,16)

περιόδους παρακολούθησης. Σε συνάρτηση με άλλες

μελέτες, παρατηρήσαμε την επικράτηση των ανδρών

ασθενών στην κοόρτη μας (58,7%), που όμως ήταν μικρό-

τερη συγκριτικά με άλλες μελέτες (3-5, 13, 16-18).

Μεταξύ των ασθενών της μελέτης, το 15,4% είχε πρώ-

το σοβαρό ακρωτηριασμό κατά την παρακολούθηση. Η

απώλεια άκρου παρατηρήθηκε σχεδόν αποκλειστικά σε

ασθενείς με ιστορικό  ΠΑΑ στην έναρξη της μελέτης.

Διαπιστώθηκε ανεξάρτητος συσχετισμός μεταξύ  ΠΑΑ

και ακρωτηριασμού και σε άλλες μακροπρόθεσμες μελέ-

τες (3-5), όμως όλες αυτές οι μελέτες συνδύαζαν μεί-

ζονες και ελάσσονες ακρωτηριασμούς και δεν ανέλυαν

αποκλειστικά το μείζων ακρωτηριασμό.  Σε μια μελέτη

που διερευνούσε μια μεγάλη κοόρτη ασθενών με δια-

βητικό πόδι (n = 1.088) που λάμβαναν θεραπεία σε ειδι-

κά κέντρα σε 10 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, το

ποσοστό μείζονος ακρωτηριασμού στους ασθενείς με

ΠΑΑ κατά τη διάρκεια μιας 12μηνης παρακολούθησης

ήταν 8%, συγκριτικά με το 2% στους ασθενείς χωρίς

ΠΑΑ (Ρ <0,001) (13).

Περισσότερο από το 50% των ατόμων στη μελέτη που

υποβλήθηκαν σε πρώτο μείζονα ακρωτηριασμό είχαν

ιστορικό σοβαρής  ΠΑΑ. Η αθροιστική πιθανότητα του

πρώτου μείζονος ακρωτηριασμού σχετίζονταν ισχυρά

με τη σοβαρότητα προγενέστερης ΠΑΑ. Καμία από τις

άλλες τρεις μακροπρόθεσμες μελέτες δεν παρείχε σαφή

στρωματοποίηση της σοβαρότητας της  ΠΑΑ. Είναι ενδια-

φέρον το γεγονός ότι στην αναφορά των Ghanassia et

al. (5),οι οποίοι παρακολούθησαν 84 από τους 95 νοση-

λευόμενους ασθενείς με έλκη στο πόδι (95%) για 6,5

έτη μετά από το εξιτήριο, η στένωση ιγνυακής αρτηρίας

ήταν ο μόνος ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας

ακρωτηριασμού (αναλογία κινδύνου, 2,67 [95% CI, 1,34-

10,07], Ρ ≤0,01), ως πιθανός δείκτης για πιο περιφερι-

κή και ενδεχομένως πιο σοβαρή περιφερική αγγειακή

νόσο. Σε δυο άλλες πρόσφατες δημοσιεύσεις, η σοβα-

ρή ΠΑΑ (πίεση αστραγάλου ≤50 mm Hg ή πίεση δακτύ-

λων ποδιού ≤30 mm Hg) αποτέλεσε προγνωστικό παρά-

γοντα αυξημένου κινδύνου για μείζων ακρωτηριασμό

σε διαβητικούς ασθενείς με νευροϊσχαιμικά ή ισχαιμι-

κά έλκη ποδιών (14,20). 

Η θεραπεία νεφρικής υποκατάστασης την περίοδο της

εισαγωγής στη μελέτη (HR, 3,51 [95% CI, 1,02-12,07],

Ρ = 0,046) αποτέλεσε ανεξάρτητη προγνωστική μετα-

βλητή για πρώτο σοβαρό ακρωτηριασμό κατά την παρα-

κολούθηση στη μελέτη μας. Στη μελέτη EURODIALE

(European Study Group on Diabetes and the Lower

Extremity), η παρουσία νεφρικής νόσου τελικού σταδί-

ου (οριζόμενη ως εξάρτηση από αιμοκάθαρση ή περι-

τοναϊκή κάθαρση ή προηγούμενη διαδικασία νεφρικής

μεταμόσχευσης) αποτέλεσε ανεξάρτητο προγνωστικό

παράγοντα της έλλειψης της ίασης (λόγος πιθανοτήτων,

2,51 [95% CI, 1,41-4,48], Ρ = 0,002) και αυτό ίσχυε για

τους ασθενείς με και χωρίς PAD (13). Εντούτοις, ο μεί-

ζων ακρωτηριασμός σε αυτήν την ανάλυση δεν ήταν

κάποιο συγκεκριμένο αναλυμένο καταληκτικό σημείο.

Επιπλέον, στην εργασία των Gershater et al. (14), η ουραι-

μία σχετίζονταν σημαντικά με το μείζων ακρωτηριασμό

σε ασθενείς με νευροϊσχαιμικά και ισχαιμικά έλκη (2,43

[1,33-4,45], Ρ = 0,004) όπως επίσης με ελάσσονες ή μεί-

ζονες ακρωτηριασμούς σε ασθενείς με νευροπαθητικά

έλκη (2,62 [1,39-4,96] Ρ = 0,003). Εν τούτοις, αμφότε-

ρες μελέτες είχαν μικρές περιόδους παρατήρησης. Στην

μελέτη των Ghanassia et al. (5) με την 6,5 ετών παρα-

κολούθηση σε 62 ασθενείς χωρίς προγενέστερο ακρω-

τηριασμό μετά από ανάλυση πολυμεταβλητών, μόνο η

διαβητική νευροπάθεια παρέμεινε ανεξάρτητος προγνω-

στικός παράγοντας του πρώτου ακρωτηριασμού (αναλο-

γία κινδύνου, 6,00 [95% CI, 1,62-22,21], Ρ < 0,01). Οι

συντάκτες των άλλων μακροπρόθεσμων μελετών είτε δεν

διερεύνησαν τη νεφρική διαταραχή ως παράγοντα επιρ-

ροής για σοβαρό ακρωτηριασμό (4) είτε αποφάσισαν ότι

ο πιθανός συσχετισμός με τις μεταβλητές αναφοράς δεν

θα είναι σημαντικός λόγω του μικρού αριθμού περιστα-

τικών σοβαρό ακρωτηριασμού στη μελέτη (3).

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες (2-5, 7, 8, 13-17, 20,

21) έχει αναφερθεί επανειλημμένα η υπέρμετρη θνη-

σιμότητα στους ασθενείς με νόσο του διαβητικού ποδι-

ού στην περίοδο παρατήρησης διάφορης διάρκειας.

Ωστόσο, τα δημοσιευμένα αποτελέσματα είναι δύσκολο

να συγκριθούν, λόγω του ότι κάποιες μελέτες περιγρά-

φουν θάνατο χωρίς ίαση διακριτού διαβητικού έλκους

στο πόδι ως καταληκτικό σημείο (13,14,18), ενώ άλλες

αναφέρουν αθροιστική θνησιμότητα 1, 3 ή 5 έτη μετά

από τη συμμετοχή των ασθενών στη μελέτη (2,4,16-18).

Ο θάνατος πριν από ίαση του αρχικού έλκους παρατη-

ρήθηκε στο 5,8% των περιστατικών μας, το οποίο είναι

παρόμοιο με τα αποτελέσματα της μελέτης EURODIALE
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[20] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης

ΣΣχχήήμμαα  11  --  Α: Σχετικότητα της παρουσίας και της

σοβαρότητας της PAD για την αθροιστική πιθανό-

τητα πρώτου μείζονος ακρωτηριασμού. Για την απο-

φυγή πολυπλοκότητας, η PAD που δεν ταξινομείται

λόγω διάμεσης αρτηριακής ασβεστοποίησης δεν

παρουσιάζεται (n = 8, μόνο 1 επεισόδιο πρώτου μεί-

ζονος ακρωτηριασμού). Η υψηλότερη καμπύλη αντι-

προσωπεύει τη μη ύπαρξη PAD, η δεύτερη καμπύ-

λη αντιπροσωπεύει την ήπια PAD, η τρίτη καμπύλη

αντιπροσωπεύει τη μέτρια PAD και η χαμηλότερη

καμπύλη αντιπροσωπεύει τη σοβαρή PAD. Β: Σχε-

τικότητα της παρουσίας ή απουσίας PAD, προχω-

ρημένη νεφρική νόσος ή συνδυασμός και των δυο

για την αθροιστική πιθανότητα θανάτου. Η υψηλό-

τερη καμπύλη αντιπροσωπεύει τη μη ύπαρξη PAD

και τη μη ύπαρξη νεφρικής νόσου, η δεύτερη καμπύ-

λη αντιπροσωπεύει την ύπαρξη νεφρικής νόσου και

τη μη ύπαρξη PAD, η τρίτη καμπύλη αντιπροσωπεύ-

ει την ύπαρξη PAD και τη μη ύπαρξη νεφρικής νόσου

και η χαμηλότερη καμπύλη αντιπροσωπεύει την

ύπαρξη PAD και νεφρικής νόσου.
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(6,0%) (13). Από τη Σουηδία (14) και από το Ηνωμένο Βασίλειο (18)

αναφέρονται κάπως υψηλότερες συχνότητες, με τους Gershater et

al. (14) να περιλαμβάνουν ασθενείς που αποβίωσαν με κολοβώμα-

τα που δεν είχαν ιαθεί μετά από μείζονες ακρωτηριασμούς, ενώ η

δική μας μελέτη και η EURODIALE θεώρησε το γεγονός του μείζο-

νος ακρωτηριασμού ως οριστικό καταληκτικό σημείο.

Η ενός έτους θνησιμότητα της παρούσας μελέτης ήταν στο ίδιο εύρος

με τα δεδομένα που αναφέρονται από το Nottingham (18) (15,9 και

16,7, αντιστοίχως), ενώ η πενταετής θνησιμότητα ήταν συγκρίσιμη με

τις αναφορές των Moulik et al. (4) και των Young et al. (17) (45,8%

έναντι 44 και 48,0%, αντιστοίχως). Τα δεδομένα θνησιμότητας κατά

τη 10ετή περίοδο παρακολούθησης δημοσιευτήκαν μόνο σε δυο ιατρι-

κές αναφορές μέχρι τώρα. Οι Izumi et al. (7) μελέτησαν 277 ασθενείς

που τους έγιναν ακρωτηριασμοί μεταξύ του 1993 και 1997, παρακο-

λουθώντας τους για 10 έτη (έως το 2003). Ανέφεραν εγκεφαλοαγγει-

ακά, καρδιαγγειακά και νεφρικά νοσήματα τελικού σταδίου ως ισχυ-

ρά συσχετισμένα με το θάνατο στα άτομα που τους γίνονταν περιφερικοί

ακρωτηριασμοί. Στα άτομα που έγιναν ακρωτηριασμοί υψηλού επιπέ-

δου, μόνο η στεφανιαία νόσος σχετιζόταν με αυξημένο κίνδυνο θνη-

σιμότητας. Επιπλέον, τα άτομα με ακρωτηριασμούς υψηλού επιπέδου

διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου απ’ ότι εκείνοι με ακρωτηρια-

σμούς χαμηλού επιπέδου. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν την

παρατήρηση της χαμηλής επιβίωσης μετά από σοβαρό ακρωτηρια-

σμό σε ασθενείς με και χωρίς διαβήτη που αναφέρεται από μελέτες

με βραχύτερες περιόδους παρακολούθησης (22-24). Παρ’ όλα αυτά,

στη μελέτη των Izumi et al. (7) παρακολούθησε αποκλειστικά τους

ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ακρωτηριασμό κάτω άκρων, δεν είχαν

όλοι οι ασθενείς την ευκαιρία να ολοκληρώσουν τη 10ετή παρακο-

λούθηση και η 10ετής θνησιμότητα δεν δηλώθηκε. Οι Iversen et al.

(8) χρησιμοποίησαν δεδομένα του 1995-1997 από τη μελέτη HUNT 2

για να αξιολογήσουν τη θνησιμότητα μεταξύ ατόμων με διαβήτη που

παρουσίασαν ή όχι διαβητικό έλκος στο πόδι. Τα άτομα που είχαν

έλκος (n = 155) διέτρεχαν 2,3 φορές υψηλότερο κίνδυνο για θάνατο

συγκριτικά με τους μη διαβητικούς ασθενείς κατά την περίοδο της

10ετούς παρακολούθησης (49,0% έναντι 35,2%), με την ηλικία, το

αρσενικό φύλο και το κάπνισμα να αποτελούν σημαντικούς παράγο-

ντες συμμεταβλητών. Το μέγεθος της υπέρμετρης θνησιμότητας ισού-

ται με εκείνο που παρατηρήθηκε μετά από 3 έτη παρακολούθησης

στους σουηδούς ασθενείς που ιάθηκαν με έλκη διαβητικού ποδιού

(2,35 φορές), αλλά είναι σημαντικά χαμηλότερη από την 3ετή τιμή για

εκείνους με ακρωτηριασμό στην ίδια μελέτη (3,94 φορές) (2). Η 10ετής

αθροιστική θνησιμότητα που αναφέρουν οι Iversen et al. (8) στη μελέ-

τη τους είναι επίσης αρκετά χαμηλότερη από τον αριθμό της δικής

μας μελέτης (70,4%). Η διαφορά μπορεί να οφείλεται σε πιθανή υπο-

εκτίμηση του κινδύνου θνησιμότητας στη μελέτη HUNT 2 λόγω του

σχεδιασμού της. Οι συγγραφείς δήλωσαν ότι τα διαβητικά άτομα που

δεν ανταποκρίθηκαν στο ερωτηματολόγιο για τα έλκη του ποδιού ανέ-

φεραν πιο προχωρημένη νόσο. Επιπλέον, οι διαδικασίες συμμετοχής

των ασθενών στη μελέτη κατέστησαν δύσκολο για τα άτομα που δεν

μπορούσαν να βγουν από το σπίτι ή τα άτομα που νοσηλεύονταν να

συμμετέχουν, το οποίο ενδεχομένως να οδήγησε σε έναν μειωμένο

αριθμό ηλικιωμένων με ιστορικό ελκών στο πόδι ή ακρωτηριασμό στη

μελέτη συγκριτικά με άλλες μελέτες (2,21).

Εκτός από το εύρος (HR ανά έτος, 1,08), το αρσενικό φύλο, (HR,

1,65 [95% CI, 1,18–2,32], P = 0,004), η CRI (HR, 1,83), η αιμοκάθαρ-
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Τόμος 6 - Τεύχος 3 [21]

ση (6,43) και η PAD (1,44) αποτέλεσαν ανεξάρτητες προ-

γνωστικές μεταβλητές για το θάνατο στη μελέτη μας.

Αναφορικά με τη CRI, το αποτέλεσμα αυτό ήταν σε συνο-

χή με εκείνα δυο άλλων μακροχρόνιων μελετών που ανέ-

λυσαν τη μεταβλητή αυτή: οι Ghanassia et al. (5) διαπί-

στωσαν ότι η νεφρική διαταραχή (αναλογία κινδύνου,

4,57 [95% CI, 1,1-19,4], Ρ < 0,05) να είναι ο μόνος ανε-

ξάρτητος προγνωστικός παράγοντας θνησιμότητας στην

ανάλυση πολυμεταβλητών (5) και στην εργασία των Faglia

et al. (3) η νεφρική διαταραχή αποτέλεσε προγνωστικό

παράγοντα θανάτου στην ανάλυση μονομεταβλητών (HR,

2,57 [95% CI, 1,22-5,41], Ρ = 0,013) αλλά δεν επιβεβαι-

ώθηκε στην ανάλυση πολυμεταβλητών. Αντιθέτως, οι

Ghanassi et al. (5) δεν ανέφεραν στατιστικό συσχετισμό

της PAD ως προγνωστικό παράγοντα θανάτου, ενώ ο

Faglia διαπίστωσε ανεξάρτητο συσχετισμό του ΑΒΙ ≤ 0,5

(2,29 [1,29-4,08], Ρ = 0,005) που επιβεβαιώθηκε από την

ανάλυση πολυμεταβλητών. Αυτό είναι σε συνοχή με τα

δικά μας ευρήματα, δηλαδή ότι η σοβαρή PAD (ΑΒΙ ≤

0,4) κυριαρχεί στο σημαντικό συσχετισμό της PAD με τον

κίνδυνο θανάτου όταν χρησιμοποιούνται διαβαθμισμέ-

νες μεταβλητές PAD. Ο αυξημένος κίνδυνος μεταξύ θανά-

του ασθενών με ιστορικό ελκών διαβητικού ποδιού και

η συσχέτισή του με χαμηλό ΑΒΙ έχει περιγραφτεί πρό-

σφατα και για ασιατικό πληθυσμό (25).

Σε αντιστοιχία με τη μελέτη μας, το αρσενικό φύλο

ήταν σημαντικός προγνωστικός παράγοντας στη 10ετή

μελέτη των Iversen et al. (8). Παρ’ όλο που τρεις από

τις άλλες μακροχρόνιες μελέτες δεν αναφέρουν σημα-

ντικές διαφορές μεταξύ των φύλων για τη θνησιμότητα

(2,4,5), οι Faglia et al. (3) διαπίστωσαν ότι το θηλυκό

φύλο σχετίζεται ανεξάρτητα με το θάνατο (HR, 1,96 [95%

CI, 1,08–3,56], P = 0,027). Λόγω του ότι η ασυμφωνία

στην ηλικία μεταξύ ανδρών και γυναικών στη μελέτη

αυτή ήταν συγκρίσιμη με εκείνη μεταξύ των δικών μας

ασθενών (62,0 έναντι 67,2 έτη και 66,5 έναντι 72 έτη,

αντιστοίχως), αυτή η αντιθετική παρατήρηση για την ηλι-

κία παραμένει ανεξήγητη μέχρι στιγμής.

Περισσότεροι από τους μισούς θανάτους της μελέτης

μας προήλθαν από καρδιο- και εγκεφαλο-αγγειακά επει-

σόδια. Η παρατήρηση αυτή είναι σε πλήρη συνάρτηση

με τις πληροφορίες που δίδονται σε άλλες ευρωπαϊκές

μελέτες με μακροχρόνια παρακολούθηση (2-5,8,16).

Αντιθέτως, οι μελέτες για τη θνησιμότητα των ασθενών

με έλκη διαβητικού ποδιού σε ανεπτυγμένες και νέο-

ανεπτυγμένες χώρες αναφέρουν σημαντικά υψηλότερα

ποσοστά θανάτων από σηπτικά επεισόδια (26). Η νευ-

ροπάθεια από μόνη της είναι γνωστό ότι σχετίζεται σημα-

ντικά με την καρδιαγγειακή θνησιμότητα (27-29). Είναι

αξιοσημείωτο ότι στη μελέτη μας η νευροπάθεια δεν

σχετίζονταν σημαντικά με το θάνατο. Αυτό μπορεί να

εξηγηθεί πιθανώς από δυο παράγοντες: 1) σχεδόν όλοι

οι ασθενείς είχαν κλινικά σημαντική νευροπάθεια κατά

την εισαγωγή στην κοόρτη και 2) δεν διερευνήσαμε

συγκεκριμένα την καρδιαγγειακή θνησιμότητα αλλά τη

θνησιμότητα από όλα τα αίτια.

Το κύριο πλεονέκτημα της παρούσας μελέτης είναι η

σχεδόν ολοκληρωμένη παρακολούθηση σε μια μεγάλη

περίοδο παρατήρησης, 13,2 ετών. Μόνο 20 ασθενείς

(8,1%) δεν ήταν δυνατό να παρακολουθηθούν πριν από

το θάνατό τους ή το τέλος της περιόδου παρατήρησης. Η

συγκρισιμότητα με άλλες μελέτες που διερευνούσαν τα

αποτελέσματα της νόσου του διαβητικού ποδιού αναφο-

ρικά με σχετικές δημογραφικές μεταβλητές και παράγο-

ντες κινδύνου ίσως αποτελεί ένα ακόμα πλεονέκτημα.

Τα ενδεχόμενα σφάλματα αρνητικής επιλογής πρέπει

να λαμβάνονται πάντα υπόψη όταν αναλύονται οι κοόρ-

τες από ειδικά κέντρα φροντίδας διαβητικού ποδιού.

Είναι αναμενόμενο ο αριθμός των πιο επιφανειακών

ελκών νευροπαθητικής προέλευσης να θεραπεύονται

επιτυχώς στην πρωτοβάθμια περίθαλψη χωρίς να είναι

απαραίτητη η επίσκεψη σε ειδικό κέντρο φροντίδας του

διαβητικού ποδιού. Συνεπώς, η κοόρτη μας θα πρέπει

να είναι τυπική για τους ασθενείς υψηλού κινδύνου σε

ειδικά κέντρα, αλλά όχι για ολόκληρο το διαβητικό πλη-

θυσμό. Επιπλέον, η επικράτηση των ανδρών ήταν λιγό-

τερο εμφανής στην κοόρτη μας απ’ ότι σε άλλες αναφε-

ρόμενες μελέτες.

Συνοπτικά, τα δεδομένα από την παρούσα διαχρονι-

κή μελέτη τονίζουν ότι η διατήρηση των άκρων σήμερα

αποτελεί κανόνα και όχι εξαίρεση, ακόμα και σε ασθε-

νείς υψηλού κινδύνου με διαβήτη. Εν τούτοις, η μακρο-

χρόνια επιβίωση παραμένει χαμηλή, πιθανώς λόγω των

μυριάδων συννοσηροτήτων στους ασθενείς των οποίων

η πρώτη επίσκεψη σε μια πολυεπιστημονική κλινική

ήταν για την εμφάνιση διαβητικού έλκους στο πόδι. Οι

προσπάθειες που γίνονται ώστε να αξιολογηθούν και να

ανιχνευτούν αυτοί οι ασθενείς νωρίτερα στις κλινικές

αυτές ενδεχομένως να αποδειχθεί ωφέλιμες, όχι μόνο

στην αποτροπή του ακρωτηριασμού, αλλά και στην επα-

κόλουθη επιμήκυνση της ζωής.
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Η Κατάθλιψη ως Προγνωστικός Παράγοντας

Επαναπρόσληψης Βάρους σε Πρόγραμμα
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ΣΚΟΠΟΣ
Να καθοριστεί εάν τα συμπτώματα κατάθλιψης, ή η χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων προβλέπουν την ανά-

κτηση του σωματικού βάρους για υπέρβαρα άτομα με διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη (IGT), τα οποία κατά-

φεραν επιτυχώς να χάσουν το αρχικό τους βάρος.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Στη μελέτη συμμετείχαν 1.442 άτομα που κατάφεραν να χάσουν τουλάχιστον το 3% του αρχικού σωματικού βάρους

τους μετά από 12 μήνες συμμετοχής στο τυχαιοποιημένο ελεγχόμενο Πρόγραμμα Πρόληψης Διαβήτη (DPP) συνέ-

χισαν σε ειδική ομάδα θεραπείας (μετφορμίνη, εντατικός τρόπος ζωής ή εικονικό φάρμακο) και παρακολουθού-

νταν σύμφωνα με τη Μελέτη Έκβασης Αποτελεσμάτων του Προγράμματος Πρόληψης Διαβήτη (DPPOS). Ως ανά-

κτηση βάρους ορίσθηκε η επιστροφή στο σωματικό βάρος αναφοράς του DPP. Το σωματικό βάρος των συμμετεχόντων

και η χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων αξιολογούνταν κάθε 6 μήνες. Τα συμπτώματα κατάθλιψης (βαθμολο-

γία στην Κλίμακα Κατάθλιψης Beck [BDI] ≥11) αξιολογούνταν κάθε 12 μήνες. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μόνο το 2,7% της συνολικής κοόρτης είχε στην αρχή μέτρια έως σοβαρά συμπτώματα κατάθλιψης, ενώ οι

περισσότεροι από τους συμμετέχοντες με BDI βαθμολογία ≥11 παρουσίασαν ήπια συμπτώματα κατά τη διάρ-

κεια της περιόδου παρατήρησης. Σε μη προσαρμοσμένες αναλύσεις, τόσο τα συμπτώματα της κατάθλιψης

(αναλογία κινδύνου 1,31 [95% CI 1.03-1.67], P=0,03) όσο και η χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων, είτε κατά

την προηγούμενη επίσκεψη (1,72 [1,37-2,15], Ρ=0,0001) ή αθροιστικά ως ποσοστό των επισκέψεων (1,005

[1,002-1,008], Ρ=0,0003) αποτέλεσαν παράγοντα πρόβλεψης της μετέπειτα επαναπρόσληψης βάρους. Μετά

την προσαρμογή πολλαπλές συμμεταβλητές, η χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων παρέμεινε σημαντικός

παράγοντας πρόβλεψης της επαναπρόσληψης βάρους (Ρ<0,0001 για την προηγούμενη επίσκεψη μελέτης,

Ρ=0,0005 για την αθροιστική μέτρηση), αντίθετα με τα συμπτώματα κατάθλιψης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Για τα άτομα με IGT που δεν πάσχουν από σοβαρή κατάθλιψη και τα οποία αρχικά χάνουν βάρος, η χρήση αντι-

καταθλιπτικών φαρμάκων ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο επαναπρόσληψης βάρους.
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Depression as a Predictor of Weight

Regain Among Successful Weight Losers

in the Diabetes Prevention Program 

DDaavviidd  WW..  PPrriiccee,,  YYoonngg  MMaa,,  RRiicchhaarrdd  RR..  RRuubbiinn,,  LLeeiigghh  PPeerrrreeuuaalltt,,  GGeeoorrggee  AA..  BBrraayy,,  

DDaavviidd  MMaarrrreerroo,,  WWiilllliiaamm  CC..  KKnnoowwlleerr,,  EElliizzaabbeetthh  BBaarrrreetttt--CCoonnnnoorr,,  

DD..  YYvveettttee  LLaa  CCoouurrssiieerree  ffoorr  tthhee  DDiiaabbeetteess  PPrreevveennttiioonn  PPrrooggrraamm  RReesseeaarrcchh  GGrroouupp

OBJECTIVE 
To determine whether depression symptoms or antidepressant medication use

predicts weight regain in overweight individuals with impaired glucose tolerance (IGT)

who are successful with initial weight loss.

RESEARCH DESIGN ANDMETHODS 
A total of 1,442 participants who successfully lost at least 3% of their baseline body

weight after 12 months of participation in the randomized controlled Diabetes

Prevention Program (DPP) continued in their assigned treatment group (metformin,

intensive lifestyle, or placebo) and were followed into the Diabetes Prevention Program

Outcome Study (DPPOS). Weight regain was defined as a return to baseline DPP body

weight. Participant weight and antidepressant medication use were assessed every

6 months. Depression symptoms (Beck Depression Inventory [BDI] score ≥11) were

assessed every 12 months.

RESULTS 
Only 2.7% of the overall cohort had moderate to severe depression symptoms at

baseline;most of the participants with BDI score≥11 had onlymild symptoms during

the period of observation. In unadjusted analyses, both depression symptoms (hazard

ratio 1.31 [95% CI 1.03–1.67], P = 0.03) and antidepressant medication use at either

the previous visit (1.72 [1.37–2.15], P , 0.0001) or cumulatively as percent of visits

(1.005 [1.002–1.008], P = 0.0003) were predictors of subsequent weight regain. After

adjustment for multiple covariates, antidepressant use remained a significant predictor

of weight regain (P,0.0001 for the previous study visit; P = 0.0005 for the cumulative

measure), while depression symptoms did not.

CONCLUSIONS 
In individuals with IGT who do not have severe depression and who initially lose weight,

antidepressant use may increase the risk of weight regain.
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ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ

H
κατάθλιψη είναι κοινή σε παχύσαρκα άτομα (1-4)

και είναι 50-100% πιο διαδεδομένη σε άτομα με

σακχαρώδη διαβήτη συγκριτικά με το γενικό πλη-

θυσμό (3,4). Τα συμπτώματα της κατάθλιψης σχετίζο-

νται με τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου

2 (5,6) και η χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων μπο-

ρεί επίσης να συνδέεται με την ανάπτυξη του διαβήτη

σε άτομα υψηλού κινδύνου (7-9). Τα συμπτώματα κατά-

θλιψης και τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα έχουν συσχε-

τιστεί με το υπερβολικό βάρος/παχυσαρκία των ατόμων

με ή σε αυξημένο κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2 (7,10).

Η κατάθλιψη είναι γνωστό ότι μειώνει την τήρηση των

συστάσεων θεραπείας σε διάφορες χρόνιες ασθένειες,

συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη (11,12). Το γεγονός

αυτό αυξάνει τις πιθανότητες για τα προβλήματα που σχε-

τίζονται με τα κίνητρα και τη συγκέντρωση, δύο από τα πιο

κύρια συμπτώματα της κατάθλιψης, να επηρεάσουν τελι-

κά αρνητικά τις προσπάθειες απώλειας βάρους, όπως

εκείνες που πιθανόν να μειώνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης

διαβήτη τύπου 2 στο DPP (13) και στη Φινλανδική Μελέ-

τη Πρόληψης Διαβήτη (14).  Σύμφωνα με την ανάλυση ενός

υποσυνόλου των συμμετεχόντων στο DPP, τα υψηλότερα

επίπεδα των συμπτωμάτων κατάθλιψης κατά την έναρξη,

συσχετίστηκαν με τα ηπιότερα επίπεδα φυσικής δραστη-

ριότητας κατά την έναρξη (15). Σύμφωνα με άλλη ανάλυ-

ση από την αρχική κοόρτη του DPP, τα συμπτώματα κατά-

θλιψης κατά την έναρξη δεν επηρέασαν αρνητικά τις

πιθανότητες επιτυχούς αρχικά απώλειας βάρους μεταξύ

των συμμετεχόντων που τυχαιοποιήθηκαν ανάλογα με την

εντατικότητα του τρόπου ζωής τους (16). Δεν έχει εξακρι-

βωθεί εάν τα συμπτώματα της κατάθλιψης κατά την έναρ-

ξη, επηρέασαν το βάρος σε σχέση με τη μετφορμίνη, ή το

εικονικό φάρμακο της κλινικής δοκιμής του DPP.

Η επαναπρόσληψη βάρους είναι κοινή μετά την επι-

τυχή απώλεια βάρους. Σύμφωνα με όσα είναι γνωστά

ως σήμερα, καμιά μελέτη δεν έχει εξετάσει τη διάθε-

ση, ή τη χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων ως παρά-

γοντες πρόβλεψης της ανάκτησης βάρους σε άτομα με

προδιαβήτη ή διαβήτη, τα οποία είχαν προηγουμένως

καταφέρει να χάσουν βάρος. Σε αυτή τη μελέτη, διερευ-

νήσαμε τη σχέση μεταξύ σωματικού βάρους και συμπτω-

μάτων κατάθλιψης ή χρήσης αντικαταθλιπτικών σε συμ-

μετέχοντες που έχασαν επιτυχώς τουλάχιστον το 3% του

αρχικού σωματικού βάρους τους μετά από 1 χρόνο στο

DPP. Εξετάσαμε τη σχέση μεταξύ των συμπτωμάτων της

κατάθλιψης ή της χρήσης αντικαταθλιπτικών και την

ανάκτηση βάρους για το χρονικό διάστημα των 6 μηνών.

Επίσης, μελετήσαμε τη σχέση μεταξύ των συμπτωμά-

των κατάθλιψης αθροιστικά ή της χρήσης αντικαταθλι-

πτικών κατά τη διάρκεια της DPPOS και της επαναπρό-

σληψης βάρους. Υποθέσαμε ότι τα συμπτώματα κατάθλιψης

θα προέβλεπαν την επαναπρόσληψη βάρους και ότι η

χρήση αντικαταθλιπτικών θα προέβλεπε ομοίως την

επαναπρόσληψη βάρους. Οι συσχετισμοί αυτοί θα επι-

δείκνυαν τη σημασία της τακτικής παρακολούθησης για

κατάθλιψη στους συμμετέχοντες που κατάφεραν να

χάσουν βάρος, προκειμένου να παρέμβουμε νωρίς για

να μειωθεί ο κίνδυνος της επαναπρόσληψης βάρους,

καθώς και τη στενή παρακολούθηση για την ανάκτηση

βάρους σε άτομα που λαμβάνουν αντικαταθλιπτικά.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Το πρόγραμμα DPP είναι μια τυχαιοποιημένη ελεγχό-

μενη κλινική μελέτη που σχεδιάστηκε για να συγκρίνει

τα αποτελέσματα της αλλαγής του τρόπου ζωής (επίτευ-

ξη ≥150 λεπτών άσκησης ανά εβδομάδα και 7% απώ-

λειας βάρους) ή μετφορμίνη στην καθυστέρηση της

εκδήλωσης του διαβήτη τύπου 2 σε υπέρβαρους, ή παχύ-

σαρκους ενήλικες που είχαν διαταραγμένη ανοχή στη

γλυκόζη και διαταραγμένη γλυκόζη νηστείας (IFG) (17,18).

Οι συμμετέχοντες με σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές,

καθώς και εκείνοι που λάμβαναν δοσολογία αντικατα-

θλιπτικών άνω της μετρίας αποκλείστηκαν (19). Η πρώ-

τη φάση της μελέτης DPP, μετά από μια μέση παρακο-

λούθηση 2,8 ετών, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τόσο

ο τρόπος ζωής όσο και η θεραπεία με μετφορμίνη είχε

ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του κινδύνου εξέ-

λιξης σε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 σε σύγκριση με

το εικονικό φάρμακο (13). Στη συνέχεια, η μελέτη εξα-

κολούθησε κατά το 2001 ως Μελέτη Έκβασης Αποτε-

λεσμάτων της DPP (DPPOS), με σκοπό την αξιολόγηση

των επιδράσεων του τρόπου ζωής ή της μετφορμίνης

στην πρόληψη των μακροπρόθεσμων μακρο–  και μικρο-

αγγειακών επιπλοκών στο διαβήτη. Στη DPPOS, οι συμ-

μετέχοντες συνέχισαν στη θεραπευτική ομάδα του DPP

που είχαν περιληφθεί: μετφορμίνης, προσαρμογής εντα-

τικού τρόπου ζωής ή εικονικού φαρμάκου. Παρά το γεγο-

νός ότι δεν ήταν ο στόχος η ίδια η απώλεια βάρους για

τους συμμετέχοντες στην ομάδα μετφορμίνης ή στην

ομάδα του εικονικού φαρμάκου, και οι τρεις θεραπευ-

τικές ομάδες στην DPPOS έλαβαν συμβουλές για σωμα-

τική άσκηση και απώλεια βάρους και είχαν το δικαίω-

μα να συμμετάσχουν σε τριμηνιαίες συνεδρίες εκπαίδευσης

για τον τρόπο ζωής που ακολουθούσαν. Στους συμμε-

τέχοντες που παρέβησαν στον τρόπο ζωής τους προ-

σφέρθηκαν επίσης πρόσθετες εξαμηνιαίες παρεμβά-

σεις για απώλεια βάρους. Ενώ ο μηχανισμός απώλειας

βάρους στην ομάδα μετφορμίνης μπορεί να διέφερε από

τις υπόλοιπες ομάδες, περιλαμβάνονται και οι τρεις

θεραπευτικές ομάδες στην παρούσα ανάλυση επειδή

στόχος ήταν να δούμε ποιες είναι οι επιδράσεις των

συμπτωμάτων κατάθλιψης στον κίνδυνο επαναπρόσλη-

ψης βάρους μεταξύ εκείνων που κατάφεραν να χάσουν

βάρος, ανεξάρτητα από την παρέμβαση ή το μηχανισμό.

Τα στοιχεία συλλέχθηκαν σε όλη τη διάρκεια του DPP/

DPPOS.  Η μέτρηση του βάρους των συμμετεχόντων

γινόταν κάθε 6 μήνες, τόσο στο DPP, όσο και στη DPPOS

μέχρι τον Οκτώβριο του 2008. Δεδομένου ότι η επανα-

πρόσληψη βάρους συνέβη σε όλη τη διάρκεια της μελέ-
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της, το αποτέλεσμα της επαναπρόσληψης βάρους ορί-

στηκε ως μεταβλητή χρόνου-γεγονότος στο επίπεδο του

υποκειμένου. Στο DPP/ DPPOS τα δεδομένα των φαρ-

μάκων ταυτόχρονης χορήγησης συλλέγονταν κάθε 6

μήνες. Τα δεδομένα διατροφής συλλέχθηκαν στο DPP

κατά την έναρξη και το έτος 1, ενώ στη DPPOS στα έτη

1, 2 και 5. Ψυχολογικά και συμπεριφορικά ερωτηματο-

λόγια παρέχονταν ετησίως τόσο στο DPP όσο και στη

DPPOS (17, 18). Οι αναλύσεις σε αυτή τη δημοσίευση

περιορίζονται σε αυτούς που κατάφεραν να χάσουν βάρος,

οι οποίοι ορίσθηκαν ως οι συμμετέχοντες που τυχαιο-

ποιήθηκαν στο κομμάτι του τρόπου ζωής, της μετφορ-

μίνης ή του εικονικού φαρμάκου που πέτυχαν τουλάχι-

στον τη μέση ή μεγαλύτερη απώλεια βάρους (3% του

αρχικού σωματικού βάρους) κατά την 12μηνη επίσκε-

ψη μετά την τυχαιοποίηση. Το κύριο αποτέλεσμα αυτής

της ανάλυσης ήταν η επαναπρόσληψη βάρους (δηλαδή,

η αποτυχία να διατηρήσει την απώλεια βάρους), που

ορίστηκε ως ο χρόνος της πρώτης μέτρησης από την

εμφάνιση την ανάκτηση του αρχικού σωματικού βάρους

στο DPP. Χρησιμοποιήσαμε μια προοπτική με επίκε-

ντρο τον συμμετέχοντα στην επιλογή επιστροφής στο

αρχικό βάρος και όχι το σύνολο των χιλιόγραμμων, για

την ανάκτηση του βάρους, καθώς πιστεύουμε ότι οι

παλαιότερες προσεγγίσεις αφορούσαν περισσότερο τις

αντανακλώμενες ανησυχίες για το πώς τα άτομα που

προσπαθούν να χάσουν βάρος και οι θεραπευτές εκτι-

μούσαν την επιτυχία των προσπαθειών τους στο περι-

βάλλον της καθημερινότητας.

Η συλλογή δεδομένων σε αυτή την ανάλυση που καλύ-

πτει το DPP και την DPPOS, συνεχίστηκε κατά μέσο όρο

για 10 έτη. Τα δεδομένα των συμμετεχόντων ελέγχθη-

καν στο σημείο της επαναπρόσληψης βάρους. Το μοντέ-

λο αναλογικού κινδύνου του Cox χρησιμοποιήθηκε για

την εξέταση της συσχέτισης μεταξύ των βασικών παρα-

γόντων πρόβλεψης (συμπτώματα κατάθλιψης και χρή-

ση αντικαταθλιπτικών) και του κύριου αποτελέσματος

της επαναπρόσληψης βάρους. Πραγματοποιήθηκε η

υπόθεση ότι και οι δύο μεταβλητές προβλέπουν την επα-

ναπρόσληψη βάρους. Τα «συμπτώματα κατάθλιψης»

ορίστηκαν κατηγορηματικά σύμφωνα με το ερωτηματο-

λόγιο κατάθλιψης του Beck (BDI) για βαθμολογία ≥11.

Το BDI είναι ένα ερωτηματολόγιο 21 σημείων, το οποίο

χρησιμοποιείται ευρέως κλινικά και στον τομέα της έρευ-

νας, ενώ έχει αποδειχθεί αξιόπιστο για τον προσδιορι-

σμό ήπιου ή σοβαρού επιπέδου κατάθλιψηςα το σημείο

τομής της βαθμολογίας ≥11 δηλώνει τουλάχιστον ήπια

συμπτώματα κατάθλιψης (19). Η παρουσία ή η απουσία

χρήσης αντικαταθλιπτικών (εκλεκτικοί αναστολείς επα-

ναπρόσληψης σεροτονίνης, τρικυκλικά αντικαταθλιπτι-

κά, σεροτονίνη/ αναστολείς επαναπρόσληψης νορεπι-

νεφρίνης και αγωνιστές της ντοπαμίνης) προήλθε από

τα δεδομένα της ταυτόχρονης φαρμακευτικής αγωγής. 

Λόγω του ότι τα συμπτώματα της κατάθλιψης και η

χρήση αντικαταθλιπτικών ελέγχονταν κατ’ επανάληψη

σε όλη τη διάρκεια της μελέτης, χρησιμοποιήσαμε χρο-

νικά εξαρτώμενη συμμεταβλητή ανάλυσης για να δημι-

ουργήσουμε το μοντέλο σχέσης μεταξύ κατάθλιψης και

επαναπρόσληψης βάρους. Οι παράγοντες πρόβλεψης

περιελάμβαναν τα συμπτώματα κατάθλιψης 6 μήνες πριν

από την αξιολόγηση της ανάκτησης βάρους, ποσοστό

του χρόνου ύπαρξης των συμπτωμάτων κατάθλιψης σε

προηγούμενες DPP/ DPPOS επισκέψεις, λαμβάνοντας

ένα αντικαταθλιπτικό φάρμακο 6 μήνες νωρίτερα, καθώς

και το ποσοστό του χρόνου λήψης ενός αντικαταθλιπτι-

κού σε προηγούμενες DPP/ DPPOS επισκέψεις. Για τις

μεταβλητές που ελέγχονταν μόνο κατά τις ετήσιες επι-

σκέψεις, όπως η βαθμολόγηση για την κατάθλιψη, οι

τιμές που απουσίαζαν κατά τις εξαμηνιαίες επισκέψεις

καταλογίστηκαν χρησιμοποιώντας τα στοιχεία των προη-

γούμενων ετήσιων επισκέψεων. Οι μη δομημένες τιμές

που έλλειπαν ήταν σποραδικές και καταλογίστηκαν χρη-

σιμοποιώντας την προσέγγιση της τελευταίας τιμής (last-

value-carried-forward). Για ακόμη μια φορά, χρησιμο-

ποιώντας την ανάλυση χρόνου-γεγονότος αξιολογήσαμε

ακολούθως διαδοχικά την επίδραση των διαφόρων συμ-

μεταβλητών που πιθανώς σχετίζονταν με την επαναπρό-

σληψη βάρους συμπεριλαμβανομένων 1) η θεραπευτι-

κή ομάδα αναφοράς (τρόπος ζωής, μετφορμίνη και

εικονικό φάρμακο), 2) της ηλικίας του  φύλλου και της

εθνικότητας, 3) της οικογενειακής κατάστασης, του επι-

πέδου εισοδήματος και του επιπέδου εκπαίδευσης, 4)

του ΔΜΣ κατά την τυχαιοποίηση και του ποσοστού απώ-

λειας βάρους κατά την 12μηνη DPP επίσκεψη, 5) της

δραστηριότητας κατά την έναρξη και της πρόσληψης

θρεπτικών ουσιών κατά την είσοδο στο DPP και την

είσοδο στην ανάλυση και την εξαρτώμενη από το χρό-

νο ψυχαγωγική δραστηριότητα, 6) της ιατρικής συννο-

σηρότητας (εκτιμάται από τον αριθμό της πρόσληψης

χρόνιων φαρμάκων κατά την επίσκεψη πριν από την επα-

ναπρόσληψη βάρους), του συνολικού αριθμού των σοβα-

ρών ανεπιθύμητων γεγονότων πριν την ανάκτηση βάρους,

της διάγνωσης διαβήτη και της έναρξης άλλων διαβη-

τικών φαρμάκων, πλην της μετφορμίνης, κατά τη διάρ-

κεια της παρακολούθησης, 7) της κατάστασης του δια-

βήτη και της χρήσης αντιγλυκαιμικών φαρμάκων, 8) της

μέτριας ψυχαγωγικής δραστηριότητας καθ’ όλη τη διάρ-

κεια της μελέτης και 9) της αυτοαξιολόγησης της γενι-

κής υγείας του συμμετέχοντα κατά την έναρξη του DPP,

χρησιμοποιώντας τις ερωτήσεις της Γενικής και Σωμα-

τικής Λειτουργικότητας του SF-36 και τα ήπια ή σοβα-

ρότερα επίπεδα άγχους. Τα σοβαρά ανεπιθύμητα ιατρι-

κά περιστατικά περιλαμβάνουν συνθήκες που καταλήγουν

σε νοσηλεία για >24 ώρες, παράταση της τρέχουσας

νοσηλείας, μόνιμη ή σοβαρή αναπηρία, θάνατο ή συγ-

γενή ανωμαλία κατά την εγκυμοσύνη, απειλή για τη ζωή

ή σε μια τυχαία ή σκόπιμη υπερδοσολογία φαρμάκων. 

Το άγχος αξιολογήθηκε σύμφωνα με την Κλίμακα Κατά-

θλιψης Beck, ένα ερωτηματολόγιο 21 σημείων, το οποίο

φαίνεται να ανιχνεύει αξιόπιστα τα ήπια επίπεδα άγχους
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σε μια βαθμολογία ≥8 (20). Οι συμμετέχοντες δεν ρωτή-

θηκαν για την ένδειξη χρήσης αντικαταθλιπτικών (κατά-

θλιψη έναντι άγχους) κατά τις επισκέψεις στην DPPOSα

ωστόσο, μόνο το 16% των συμμετεχόντων είχαν ήπια ή

υψηλότερα επίπεδα άγχους, ενώ τα συμπτώματα κατάθλι-

ψης και άγχους αποτελούν συχνά συνυπάρχουσα διατα-

ραχή (21). Για να εξεταστεί η δυνατότητα συσχέτισης των

συμπτωμάτων κατάθλιψης ή της χρήσης αντικαταθλιπτι-

κών και της επαναπρόσληψης βάρους ανάλογα με την

αρχική απώλεια βάρους, εξετάσαμε την αλληλεπίδραση

μεταξύ του ποσοστού της αρχικής απώλειας (3-7%, ή περί-

που 3-7 κιλά, έναντι ≥7%) και των μεταβλητών κατάθλι-

ψης. Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SAS για όλες τις ανα-

λύσεις (version 9.3, Institute SAS, Cary, NC).

Πίνακας 1 - Σύγκριση μεταξύ των συμμετεχόντων που έχασαν 

έναντι αυτών που δεν έχασαν το ≥3% του σωματικού βάρους αναφοράς

ΑΑππώώλλεειιαα  ββάάρροουυςς  σσττοο  DDPPPP  κκααττάά  ττηηνν  εεππίίσσκκεεψψηη  11  ττοουυ  έέττοουυςς

Χαρακτηριστικά αναφοράς στο DPP <3% (n=1.782) ≥3% (n=1.452)

Θεραπευτικές Ομάδες*

Εντατικός τρόπος ζωής 312 (28,9) 767 (71,1)

Μετφορμίνη 618 (57,6) 455 (42,4)

Εικονικό φάρμακο 852 (78,7) 230 (21,3)

Ηλικία κατά την τυχαιοποίηση (έτη)* 49,1 (42,5-56,7) 50,9 (43,8-59,0)

Φύλο

Γυναίκα 1.219 (55,6) 972 (44,4)

Άνδρας 563 (54,0) 480 (46,0)

Φυλή/ Εθνικότητα

Καυκάσιος 930 (52,6) 838 (47,4)

Αφροαμερικανικός 392 (60,8) 253 (39,2)

Ισπανόφωνος 282 (55,5) 226 (44,5)

Ινδιάνος/Αυτόχθον 98 (57,3) 73 (42,7)

Ασιάτης 80 (56,3) 62 (43,7)

Έγγαμος #

Ναι 1.138 (53,6) 986 (46,4)

Όχι 644 (58,0) 466 (42,0)

Εκπαίδευση (έτη)

≤12 468 (56,1) 366 (43,9)

13-16 833 (53,5) 723 (46,5)

≥17 481 (57,0) 363 (43,0)

ΔΜΣ (kg/ m2)& 33,2 (29,1-37,9) 32,4 (28,8-36,7)

Ψυχαγωγική δραστηριότητα (ΜΕΤ ώρα/ εβδομάδα) 10,0 (4,1-20,5) 9,6 (3,7-20,7)

Πρόσληψη θερμίδων (kcal) 1.904 (1.470-2.576) 1.886 (1.436-2.522)

Συμπτώματα κατάθλιψης (BDI≥8)

Ναι 186 (56,7) 142 (43,3)

Όχι 1.563 (54,7) 1.296 (45,3)

Συμπτώματα άγχους (ΒΑΙ≥8)

Ναι 286 (55,2) 232 (44,8)

Όχι 1.463 (54,8) 1.206 (45,2)

Χρήση αντικαταθλιπτικών

Ναι 92 (56,8) 70 (43,2)

Όχι 1.690 (55,0) 1.382 (45,0)

Τα δεδομένα είναι n (%) ή μέσες τιμές (διατεταρτημοριακό εύρος). BAI  Κλίμακα Άγχους του Beck (Beck Anxiety Inventory). *P < 0,0001.

& P < 0,01. #P < 0,05.

Tomos6_t3_FINAL  7/1/14  10:24 AM  Page 27



[28] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των συμ-

μετεχόντων στο πρόγραμμα DPP κατά την αναφορά που

έχασαν ≥3% του αρχικού σωματικού βάρους τους κατά την

12μηνη επίσκεψη στο DPP και αυτών που δεν το έχασαν.

Από τον αρχικό αριθμό των 3.234 συμμετεχόντων, οι 1.452

(44,9%) είχαν χάσει τουλάχιστον το 3% του αρχικού σωμα-

τικού βάρους τους κατά την 12μηνη επίσκεψη στο DPP,

που αποτελούσε το μέγιστο σημείο απώλειας βάρους για

τους περισσότερους συμμετέχοντες. Το 71% των συμμε-

τεχόντων στον τρόπο ζωής του προγράμματος DPP κατά-

φεραν να χάσουν ≥3% βάρος, συγκριτικά με το 42% των

συμμετεχόντων που τυχαιοποιήθηκαν στη μετφορμίνη και

το 21% των συμμετεχόντων που τυχαιοποιήθηκαν στο εικο-

νικό φάρμακο (Ρ<0,001). Οι συμμετέχοντες που έχασαν

≥3% του βάρους τους ήταν μεγαλύτεροι σε ηλικία κατά την

αναφορά (50,9 σε σύγκριση με 49,1 ετών, Ρ < 0,0001) και

είχαν μικρότερο ΔΜΣ κατά την αναφορά (32,4 έναντι 33,2

kg/m2, Ρ = 0,0028). Οι μη Ισπανόφωνοι λευκοί συμμετέ-

χοντες κατάφεραν με μεγαλύτερη, κατά κάποιο τρόπο, επι-

τυχία να χάσουν το 3% του αρχικού τους βάρους συγκρι-

τικά με τους συμμετέχοντες άλλων εθνικοτήτων (Ρ < 0,01),

ενώ οι έγγαμοι συμμετέχοντες το κατάφεραν με μικρή δια-

φορά συγκριτικά με τους μη έγγαμους (Ρ<0,005). Η χρή-

ση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων κατά την έναρξη, τα

συμπτώματα κατάθλιψης, τα συμπτώματα άγχους, η πρό-

σληψη θερμίδων και η ψυχαγωγική δραστηριότητα δεν διέ-

φεραν μεταξύ των συμμετεχόντων που έχασαν βάρος και

αυτών που δεν έχασαν. Δέκα από τους συμμετέχοντες δεν

πραγματοποίησαν επόμενες επισκέψεις και εξαιρέθηκαν

από περαιτέρω ανάλυση. Ως εκ τούτου, 1.442 συμμετέχο-

ντες συμπεριλήφθηκαν σε αυτή την ανάλυση: 762 (52,8%)

από αυτούς που έχασαν επιτυχώς βάρος ήταν οι συμμετέ-

χοντες στην ομάδα αλλαγής του τρόπου ζωής, 452 (31,4%)

ήταν οι συμμετέχοντες στη μετφορμίνη και 228 (15,8%)

συμμετείχαν στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Η μέση

απώλεια βάρους στις τρεις ομάδες ήταν 8,5% (25ο – 75ο

εκατοστημόριο 6,1-12,0), 6,0% (4,3-8,9) και 5,7% (4,1-8,1)

αντιστοίχως. Ανάμεσα στους 1.442 συμμετέχοντες της μελέ-

της που έχασαν ≥3% του αρχικού σωματικού βάρους τους

κατά τη 12μηνη επίσκεψη του DPP, οι 826 (57%) ανέκτη-

σαν το αρχικό βάρος τους, γεγονός που συνέβη, κατά μέσο

όρο, μετά από 5,1 έτη παρακολούθησης. Η ανάκτηση βάρους

συνέβη σε 124 (55,6%) συμμετέχοντες στον τρόπο ζωής,

σε 245 (54,2%) συμμετέχοντες στη μετφορμίνη και σε 157

(68,9%) συμμετέχοντες στο εικονικό φάρμακο. Το γενικό

ποσοστό επίπτωσης της επαναπρόσληψης βάρους στην

έναρξη και στις τρεις ομάδες ήταν 10,3 ανά 100 ανθρω-

ποέτη για την ομάδα αλλαγής τρόπου ζωής, 10,3 για τη

μετφορμίνη και 17,9 για την ομάδα του εικονικού φαρμά-

κου (Ρ < 0,0001). Όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα 1,

η διαφορά ανάμεσα στο εικονικό φάρμακο και τις άλλες

δύο ομάδες ήταν σημαντική (Ρ < 0,0001), ξεκινώντας κατά

την 6η μηνιαία επίσκεψη μετά από την έναρξη της μελέ-

της. Η θεραπευτική ομάδα και η απώλεια βάρους κατά τον

πρώτο χρόνο ήταν ανεξάρτητες από την επαναπρόσληψη

βάρους (τα δεδομένα δεν παρουσιάζονται).

Συνολικά, το 25,6% της κοόρτης σε αυτή την ανάλυση

εμφάνισαν αυξημένα συμπτώματα κατάθλιψης και το 23,4%

ανέφερε χρήση αντικαταθλιπτικών τουλάχιστον μια φορά

κατά τη διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης. Η πλειονό-

τητα των συμμετεχόντων με κατάθλιψη είχαν ήπια συμπτώ-

ματα (BDI 11-15)α μόνο το 36% των συμμετεχόντων με

συμπτώματα κατάθλιψης (2,7% της συνολικής κοόρτης)

είχαν πιο σοβαρά συμπτώματα κατάθλιψης (βαθμολόγη-

ση στο BDI ≥16) περιορίζοντας τις δυνατότητές μας για τη

διεξαγωγή υποανάλυσης σχετικά με τους συμμετέχοντες

με οξεία κατάθλιψη. Το ποσοστό των συμμετεχόντων με

συμπτώματα κατάθλιψης που ορίστηκαν κατηγορηματικά

σε ένα συγκεκριμένο σημείο αξιολόγησης στη μελέτη

σημείωσε διακυμάνσεις σε όλη τη διάρκεια της μελέτης,

ενώ το ποσοστό των συμμετεχόντων που λάμβαναν αντι-

καταθλιπτική αγωγή σε ένα συγκεκριμένο σημείο αξιο-

λόγησης στη μελέτη κινήθηκε ανοδικά, στο 11-12% (Σχή-

μα 2) – αποτέλεσμα το οποίο συνάδει με τον κοινωνικό

επιπολασμό και τις τάσεις (22). Λιγότερο από το 7,4% των

συμμετεχόντων ανέφερε ταυτόχρονα συμπτώματα κατά-

θλιψης και χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων σε κάποια

επίσκεψη κατά τη διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης.

Στα μη προσαρμοσμένα μοντέλα, τόσο τα συμπτώματα

κατάθλιψης (αναλογία κινδύνου 1,31 [95% CI 1,03-1,67],

Ρ=0,03) όσο και η χρήση αντικαταθλιπτικών που σημει-

ώθηκε κατά την επίσκεψη της μελέτης 6 μήνες νωρίτερα

(1,72 [1,37-2,15], Ρ < 0,0001) αποτέλεσαν παράγοντες πρό-

βλεψης για την επαναπρόσληψη βάρους. Η χρήση αντι-

καταθλιπτικών φαρμάκων αθροιστικά που υπολογίστηκε

ως ποσοστό όλων των προηγούμενων επισκέψεων διαπι-

στώθηκε ομοίως ότι αποτελεί παράγοντα πρόβλεψης της

επαναπρόσληψης βάρους (1,005 [1,002-1,008], Ρ=0,0003),

ενώ τα συμπτώματα κατάθλιψης αθροιστικά που υπολο-

γίστηκαν ως ποσοστό όλων των προηγούμενων επισκέ-

ψεων της μελέτης δεν αποτέλεσαν παράγοντα πρόβλεψης

(1,003 [1,000-1,006], Ρ=0,09). Δεν σημειώθηκαν σημα-

ντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συμπτωμάτων κατά-

θλιψης και της θεραπευτικής ομάδας. Μετά την προσαρ-

μογή όλων των συμμεταβλητών, τα συμπτώματα κατάθλιψης

κατά την προηγούμενη επίσκεψη δεν αποτελούσαν πια

παράγοντα πρόβλεψης για την επαναπρόσληψη βάρους.

Ωστόσο, η χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων είτε κατά

την προηγούμενη επίσκεψη (1,735 [1,338-2,250], Ρ<0,0001)

ή σε οποιαδήποτε προηγούμενη επίσκεψη της μελέτης

ως ένα ποσοστό (1,006 [1,002-1,009], Ρ=0,0005) παρέ-

μεινε σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης για την επανα-

πρόσληψη βάρους. Ο συσχετισμός της χρήσης αντικατα-

θλιπτικών και της επακόλουθης επαναπρόσληψης βάρους

σημειώθηκε επίσης στην υποομάδα των συμμετεχόντων

με εκλεκτικό αναστολέα επαναπρόσληψης σεροτονίνης

(SSRI) (1,92 [1,43-2,58], Ρ<0,0001 για την προηγούμενη

επίσκεψη, 1,006 [1,003-1,01] για οποιαδήποτε προηγού-

μενη επίσκεψη της μελέτης, προσαρμοσμένα για τις ίδιες

συμμεταβλητές όπως και στο αντικαταθλιπτικό μοντέλο).

Στην πραγματικότητα, η αντικαταθλιπτική επίδραση  απο-
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Τόμος 6 - Τεύχος 3 [29]

δίδεται κυρίως στους χρήστες με SSRI. Για τον καθορι-

σμό της σχέσης ανάμεσα στα συμπτώματα κατάθλιψης ή

στη χρήση αντικαταθλιπτικών και στην επαναπρόσληψη

βάρους και αν η σχέση αυτή διαφέρει ανάλογα με τα άτο-

μα που έχασαν μέτριο ή πολύ μεγάλο σωματικό βάρος

αναφοράς, πραγματοποιήσαμε ανάλυση ευαισθησίας προ-

κειμένου να αναζητηθεί μια σημαντική αλληλεπίδραση

μεταξύ της κατηγορικής μεταβλητής της απώλειας βάρους

(3-7 έναντι ≥7% απώλεια βάρους) και των τεσσάρων μετρή-

σεων κατάθλιψης. Δεν διαπιστώθηκε καμιά αλληλεπίδρα-

ση, γι’ αυτό και δεν διεξήχθη περαιτέρω ανάλυση της υπο-

ομάδας. 

Έτος από την επιτυχή απώλεια βάρους στο έτος 1 του DPP 

Θεραπευτική ομάδα                          Τρόπος ζωής                Μετφορμίνη                 Εικονικό φάρμακο

Αθ
ρο

ισ
τι

κό
ς 

κί
νδ

υν
ος

ΣΣχχήήμμαα  11  --  Αθροιστική επίπτωση επαναπρόσληψης βάρους κατά θεραπευτική ομάδα DPP

Έτος από την επιτυχή απώλεια βάρους στο έτος 1 του DPP

Π
οσ

οσ
τό

Σύμπτωμα κατάθλιψης (BDI>=11)                              Λήψη ADM

ΣΣχχήήμμαα  22  -- Τα συμπτώματα κατάθλιψης και η χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων (ADM) για μεγάλο χρονικό διάστημα από τους συμμετέχο-

ντες που κατάφεραν να χάσουν τουλάχιστον το 3% του σωματικού βάρους τους
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[30] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το 55% των ατόμων που έχασαν επιτυχώς σωματικό βάρος

(≥3% από την έναρξη και 1 έτος μετά από το DPP) ανέ-

κτησαν το βάρος που είχαν αρχικά χάσει μετά από κατά

μέσο όρο 5,1 έτη. Το 43% των ατόμων που έχασαν επιτυ-

χώς σωματικό βάρος κατάφεραν να διατηρήσουν ένα ποσο-

στό του βάρους που έχασαν. Τα ευρήματα αυτά δεν απο-

τελούν έκπληξη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα άλλων

μελετών που τεκμηριώνουν τις δυσκολίες διατήρησης της

αρχικής απώλειας βάρους μακροπρόθεσμα (23). Οι συμ-

μετέχοντες στις ενεργές θεραπευτικές ομάδες του DPP

(τρόπος ζωής και μετφορμίνη) κατάφεραν κατά κάποιον

τρόπο να διατηρήσουν με μεγαλύτερη επιτυχία το βάρος

που έχασαν σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες στην ομά-

δα του εικονικού φαρμάκου (με τις διαφορές να γίνονται

εμφανείς στις αρχές της περιόδου παρακολούθησης),

παρότι αρκετοί συμμετέχοντες των ενεργών ομάδων ανέ-

κτησαν ομοίως βάρος. Οι ομοιότητες ανάκτησης βάρους

μεταξύ των ομάδων μετφορμίνης και τρόπου ζωής σε αυτή

την ανάλυση παραλληλίζονται με αυτές που διαπιστώνο-

νται σε ολόκληρη την κοόρτη του DPP και εν μέρει αντα-

νακλούν το γεγονός ότι ορισμένα στοιχεία του τρόπου ζωής

προσφέρθηκαν στους συμμετέχοντες στην ομάδα μετφορ-

μίνης και η παρέμβαση της ομάδας του τρόπου ζωής έγι-

νε κάπως λιγότερο έντονη μετά την ολοκλήρωση της αρχι-

κής μελέτης του DPP (24).

Στα μη προσαρμοσμένα μοντέλα, τόσο τα συμπτώματα

κατάθλιψης όσο και η χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμά-

κων - είτε κατά την προηγούμενη επίσκεψη του DPP είτε

στις αθροιστικές μετρήσεις - συνδέονταν με την επανα-

πρόσληψη βάρους. Μετά από την προσαρμογή πολλαπλών

παραγόντων που συνδέονταν δυνητικά με την επαναπρό-

σληψη βάρους, τη χρήση αντικαταθλιπτικών, χωρίς όμως

συμπτώματα κατάθλιψης, εξακολούθησε η σύνδεση με τον

κίνδυνο ανάκτησης βάρους από τους συγκεκριμένους συμ-

μετέχοντες. Ο κίνδυνος επαναπρόσληψης βάρους ήταν

72% μεγαλύτερος για τους συμμετέχοντες που έκαναν χρή-

ση αντικαταθλιπτικών στην επίσκεψη 6 μήνες πριν συγκρι-

τικά με τα άτομα που δεν έκαναν χρήση αντικαταθλιπτι-

κών. Η σχέση αυτή διατηρήθηκε όταν η ανάλυση περιορίστηκε

από τους χρήστες αντικαταθλιπτικών με SSRI. 

Οι εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονί-

νης αποτελούν το πιο διαδεδομένο (78%) αντικαταθλιπτι-

κό μεταξύ των συμμετεχόντων του DPP (25). Παρά το γεγο-

νός ότι οι SSRI σχετίζονται παραδοσιακά με τη λιγότερη

επαναπρόσληψη βάρους σε σύγκριση με άλλα παλαιότε-

ρα αντικαταθλιπτικά, πρόσφατοι έλεγχοι (26) υποδεικνύ-

ουν την τάση κάποιοι χρήστες SSRI να ανακτούν βάρος

μακροπρόθεσμα – ένα εύρημα το οποίο συνάδει και με

άλλες αναλύσεις DPP (7). Είναι, λοιπόν, πιθανό η επανα-

πρόσληψη βάρους που διαπιστώνεται στους δικούς μας

συμμετέχοντες να οφείλεται σε παρενέργειες του αντικα-

ταθλιπτικού. Ο μικρός αριθμός των συμμετεχόντων που

λαμβάνουν μη SSRI αντικαταθλιπτικά απέκλεισε τη σύγκρι-

ση του κινδύνου επαναπρόσληψης βάρους από την τάξη

των αντικαταθλιπτικών.

Υπάρχουν αρκετές πιθανές εξηγήσεις για το γεγονός ότι

τα συμπτώματα κατάθλιψης αποτυγχάνουν να προβλέψουν

την αύξηση βάρους στην κοόρτη. Παρότι η αύξηση του

σωματικού βάρους αποτελεί χαρακτηριστικό ορισμένων

μορφών κατάθλιψης, δεν είναι τόσο διαδεδομένη όσο η

απώλεια βάρους (27). Άλλοι ερευνητές έχουν διαπιστώ-

σει ότι ο επιπολασμός της παχυσαρκίας σχετίζεται με τη

σοβαρότητα της κατάθλιψης (1,2). Τα άτομα που πάσχουν

από πιο σοβαρή μορφή κατάθλιψης αποκλείστηκαν από

το DPP - μόνο το 2,7% έπασχε από μέτρια ή σοβαρότερη

κατάθλιψη κατά το χρόνο της αρχικής εγγραφής (18) - και

οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες που συγκέντρω-

ναν βαθμολογία στο BDI ≥11 κατά την περίοδο της παρα-

τήρησης είχαν μόνο ήπια συμπτώματα. Ως εκ τούτου, είναι

πιθανό ότι τα πιο σοβαρά, αλλά όχι τα πιο ήπια, συμπτώ-

ματα κατάθλιψης συνδέονται με την ανάκτηση βάρους, αν

και δεν είχαμε τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τη σύνδε-

ση. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει τη σύνδεση μεταξύ της

χρήσης αντικαταθλιπτικού φαρμάκου και της επαναπρό-

σληψης βάρους.

Τα συμπτώματα κατάθλιψης αξιολογούνταν ετησίως

κατά τη διάρκεια της παρατήρησης, ενώ για τη χρήση αντι-

καταθλιπτικών φαρμάκων γινόταν εκτίμηση κάθε 6 μήνες.

Έτσι, είναι πιθανό ότι, ομοίως με την αρχική κοόρτη του

DPP, τα συμπτώματα κατάθλιψης των συμμετεχόντων μας

ήταν μικρής διάρκειας και μπορεί να έχουν αναλυθεί μέχρι

τη στιγμή της αξιολόγησης της παρακολούθησης (25). Η

τακτική προσοχή που έλαβαν οι συμμετέχοντες στο DPP

στη διάρκεια της μελέτης πιθανόν να συνέβαλε στην ανά-

λυση των συμπτωμάτων σε κάποιους συμμετέχοντες με

ηπιότερα συμπτώματα κατάθλιψης. Επίσης, ενδέχεται τα

αντικαταθλιπτικά να είναι αποτελεσματικά στη θεραπεία

των ήπιων συμπτωμάτων κατάθλιψης του πληθυσμού μας

που οδηγούν σε υποχώρηση των συμπτωμάτων, ενώ δια-

τηρήθηκε η χρήση αντικαταθλιπτικών. Παρόλο που το DPP

και η DPPOS δεν σχεδιάστηκαν για να διαπιστωθεί κάτι

τέτοιο, σύμφωνα με μια πρόσφατη ανάλυση (26) διαπι-

στώνεται ότι οι οριακές διαφορές μεταξύ των αντικατα-

θλιπτικών και του εικονικού φαρμάκου για τους συμμε-

τέχοντες με ήπια συμπτώματα κατάθλιψης μειώνουν αυτή

τη δυνατότητα. Επομένως, δεν μπορεί να υπάρξει διαφο-

ροποίηση στην αυτόματη ανάλυση των συμπτωμάτων κατά-

θλιψης της κοόρτης, η οποία ενισχύεται από τα αντικατα-

θλιπτικά και είναι υποβοηθούμενη από την ψυχοκοινωνική

στήριξη. Όλες αυτές οι δυνατότητες θα μπορούσαν να οδη-

γήσουν σε μια αποτυχία της διαπίστωσης εάν υπάρχει σύν-

δεση μεταξύ των συμπτωμάτων κατάθλιψης ως προγνω-

στικός παράγοντας για την επαναπρόσληψη βάρους.

Η δική μας ανάλυση ήταν επίσης περιορισμένη από τον

μικρό αριθμό συμμετεχόντων (7,4%) που δήλωναν ταυτό-

χρονα συμπτώματα κατάθλιψης και χρήση αντικαταθλι-

πτικών. Ο χαμηλότερος από τον αναμενόμενο επιπολασμό

της κατάθλιψης στο δείγμα μας ενδέχεται να είναι το απο-

τέλεσμα των κριτηρίων επιλογής της μελέτης DPP (εξαι-

ρέθηκαν τα άτομα που λάμβαναν παραπάνω δοσολογία

αντικαταθλιπτικών από την αρχική φυσιολογική) και των

Tomos6_t3_FINAL  7/1/14  10:24 AM  Page 30



Τόμος 6 - Τεύχος 3 [31]

σφαλμάτων συμμετοχής (τα άτομα που πάσχουν από κατά-

θλιψη είναι λιγότερο πιθανό να προσφερθούν εθελοντικά

σε μια μακρόχρονη και εντατική μελέτη). Η συντριπτική

πλειονότητα των συμμετεχόντων της κοόρτης είχαν τόσο

ήπια συμπτώματα κατάθλιψης που δεν φαίνεται να άγγι-

ζαν το όριο για μείζονα καταθλιπτική διαταραχή, γεγονός

που πιθανόν εξηγεί γιατί πολλοί από τους συμμετέχοντες

με συμπτώματα κατάθλιψης δεν ανέφεραν χρήση αντικα-

ταθλιπτικών. Για το λόγο αυτό, δεν ήταν δυνατή η μελέτη

των διαφορών μεταξύ των συμμετεχόντων με συμπτώμα-

τα κατάθλιψης και χρήση αντικαταθλιπτικών και των συμ-

μετεχόντων που είχαν μόνο συμπτώματα κατάθλιψης ή

έκαναν μόνο χρήση αντικαταθλιπτικών. Επιπλέον, η ήπια

φύση των συμπτωμάτων κατάθλιψης στην κοόρτη μας

ενδέχεται να περιορίζει τη γενίκευση των ευρημάτων μας

σε άλλους πληθυσμούς ατόμων που κινδυνεύουν από δια-

βήτη με πιο σοβαρή κατάθλιψη.

Στη δική μας μελέτη των ατόμων που έχασαν αρχικά

βάρος, μετά την προσαρμογή πολλαπλών σχετικών συμ-

μεταβλητών, η χρήση αντικαταθλιπτικών στην προηγού-

μενη (6μηνη) επίσκεψη του DPP αποτέλεσε παράγοντα

πρόβλεψης για την επαναπρόσληψη βάρους κατά την παρα-

κολούθηση. Αυτό αποδεικνύει ότι τα υπέρβαρα άτομα με

διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη, τα οποία καταφέρνουν να

χάσουν βάρος και είναι πρόσφατοι χρήστες αντικαταθλι-

πτικών φαρμάκων, ενδεχομένως να διατρέχουν μεγαλύ-

τερο κίνδυνο για επαναπρόσληψη βάρους σε σχέση με τα

άτομα που έχουν διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη αλλά δεν

είναι χρήστες αντικαταθλιπτικών. Η διατήρηση της στρα-

τηγικής της αρχικής απώλειας βάρους μακροπρόθεσμα

μπορεί να είναι δύσκολη (23). Τα άτομα αυτά που διατρέ-

χουν κίνδυνο ίσως ωφεληθούν από τη διαρκή υποστήρι-

ξη μέσω μιας τακτικά δομημένης κατεύθυνσης και ενί-

σχυσης για να μπορέσουν να διατηρήσουν την επιτυχημένη

στρατηγική απώλειας βάρους και να εξειδικευθούν στις

νέες ή απροσδόκητες αλλαγές για τη διατήρηση των αλλα-

γών στη συμπεριφορά. Η έγκαιρη διαπίστωση επαναπρό-

σληψης βάρους θα μπορούσε να οδηγήσει στην εντατικο-

ποίηση της στρατηγικής απώλειας βάρους ή και στην

προσθήκη νέων στρατηγικών για την ελαχιστοποίηση του

ανακτημένου βάρους. Οι μελλοντικές μελέτες πιθανόν να

σχεδιάσουν και να αποσαφηνίσουν πρακτικές και αποτε-

λεσματικές στρατηγικές για την καθημερινή ζωή που θα

βοηθήσουν τα άτομα αυτά που διατρέχουν κίνδυνο να δια-

τηρήσουν την επιτυχή απώλεια βάρους.
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ΣΚΟΠΟΣ  
Η διεξαγωγή συστηματικής ανασκόπησης και μετα-ανάλυσης μελετών παρατήρησης,

δοκιμασιών ελέγχου και μη δημοσιευμένων δεδομένων για τη διερεύνηση του συσχε-

τισμού μεταξύ κατάθλιψης και αντίστασης στην ινσουλίνη (Insulin Resistance - IR),

καθώς η κατάθλιψη έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με την έναρξη διαβήτη τύπου 2.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
Πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων Medline, EMBASE

και PsycINFO για μελέτες που δημοσιεύτηκαν μέχρι το Σεπτέμβριο του 2011. Δύο ανε-

ξάρτητοι αναθεωρητές αξιολόγησαν την επιλεξιμότητα της κάθε αναφοράς βάσει προ-

καθορισμένων κριτηρίων συμμετοχής (σχεδιασμός μελέτης και μέτρηση κατάθλιψης

και αντίστασης στην ινσουλίνη, εξαιρώντας τα παλιά περιστατικά διαβήτη). Τα ατομικά

μεγέθη αποτελέσματος ήταν τυποποιημένα και διεξήχθη μετα-ανάλυση για τον υπολο-

γισμό του συνολικού μεγέθους αποτελέσματος χρησιμοποιώντας τυχαία αποτελέσμα-

τα. Διεξήχθησαν αναλύσεις και μετα-παλινδρόμηση σε υπο-ομάδες για τη διερεύνηση

των οποίων πηγών ετερογένειας μεταξύ των μελετών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
Από τις 967 περιλήψεις που ανασκοπήθηκαν, 21 μελέτες πληρούσαν τα κριτήρια συμ-

μετοχής, από τις οποίες οι 18 είχαν τα κατάλληλα δεδομένα για τη μετα-ανάλυση (n =

25.847). Το συνολικό μέγεθος αποτελέσματος (95% CI) ήταν 0,19 (0,11-0,27) με σημα-

ντική ετερογένεια (Ι2 = 82,2%) χρησιμοποιώντας το μοντέλο τυχαίων αποτελεσμάτων.

Η ετερογένεια μεταξύ των μελετών δεν ερμηνεύτηκε από την ηλικία ή το φύλο, αλλά

μπορεί να εξηγηθεί, εν μέρει, από τις μεθόδους αξιολόγησης της κατάθλιψης και της

αντίστασης στην ινσουλίνη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Παρατηρήθηκε ένας μικρός, αλλά σημαντικός συγχρονικός συσχετισμός μεταξύ κατά-

θλιψης και αντίστασης στην ινσουλίνη, παρά την ετερογένεια μεταξύ των μελετών. Οι

μηχανισμοί παθοφυσιολογίας και η κατεύθυνση αυτού του συσχετισμού χρήζουν περαι-

τέρω διερεύνησης χρησιμοποιώντας μια τελολογικά σχεδιασμένη προοπτική μελέτη ή

μια μελέτη παρέμβασης σε δείγματα με υψηλό κίνδυνο για διαβήτη.
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A Systematic Review and Meta-analysis

of the Association Between Depression

and Insulin Resistance 

CCAARROOLL  KKAANN,,  MMAA,,  MMBBBBSS,,  MMRRCCPPSSYYCCHH,,  NNAAOOMMII  SSIILLVVAA,,  BBSSCC,,  SSHHEERRIITTAA  HHIILLLL  GGOOLLDDEENN,,  MMDD,,  MMHHSS
UULLLLAA  RRAAJJAALLAA,,  MMDD,,  PPHHDD,,  MMAARRKKKKUU  TTIIMMOONNEENN,,  MMDD,,  PPHHDD,,  DDAANNIIEELL  SSTTAAHHLL,,  PPHHDD

KKHHAALLIIDDAA  IISSMMAAIILL,,  MMRRCCPP,,  MMRRCCPPSSYYCCHH,,  PPHHDD

OBJECTIVE 
Depression is associated with the onset of type 2 diabetes. A systematic review and

meta-analysis of observational studies, controlled trials, and unpublished data was

conducted to examine the association between depression and insulin resistance (IR).

RESEARCH DESIGN ANDMETHODS 
Medline, EMBASE, and PsycINFO were searched for studies published up to September

2011. Two independent reviewers assessed the eligibility of each report based on

predefined inclusion criteria (study design and measure of depression and IR, excluding

prevalent cases of diabetes). Individual effect sizes were standardized, and a meta-

analysis was performed to calculate a pooled effect size using random effects.

Subgroup analyses and meta-regression were conducted to explore any potential

source of heterogeneity between studies.

RESULTS 
Of 967 abstracts reviewed, 21 studies met the inclusion criteria of which 18 studies

had appropriate data for the meta-analysis (n = 25,847). The pooled effect size (95%

CI) was 0.19 (0.11–0.27) with marked heterogeneity (I2 = 82.2%) using the random-

effects model. Heterogeneity between studies was not explained by age or sex, but

could be partly explained by the methods of depression and IR assessments.

CONCLUSIONS 
A small but significant cross-sectional association was observed between depression

and IR, despite heterogeneity between studies. The pathophysiology mechanisms

and direction of this association need further study using a purposively designed

prospective or intervention study in samples at high risk for diabetes.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

H
κατάθλιψη είναι τουλάχιστον δύο φορές πιο συχνή

στα άτομα με διαβήτη συγκριτικά με το γενικό

πληθυσμό (1) και σχετίζεται με ανεπιθύμητες

ενέργειες στα αποτελέσματα του διαβήτη, συμπεριλαμ-

βανομένων του ελλιπούς γλυκαιμικού ελέγχου (2), των

επιπλοκών (3) και των υψηλότερων ποσοστών θνησιμό-

τητας (4,5). Η κατάθλιψη φαίνεται να είναι παρούσα ακό-

μα και στο στάδιο του προδιαβήτη στο συνεχές του δια-

βήτη τύπου 2 (type 2 diabetes mellitus- Τ2DM) με το

σύνολο των δεδομένων να υποδεικνύει ότι η κατάθλιψη

στο μη διαβητικό πληθυσμό σχετίζεται ανεξάρτητα με

έναν κατά 37-60% αυξημένο προοπτικό κίνδυνο ανά-

πτυξης Τ2DM (6).

Η αντίσταση στην ινσουλίνη (IR) είναι ένα στάδιο του

προδιαβήτη. Έχουν λάβει χώρα διάφορες μελέτες που

εξετάζουν το συσχετισμό μεταξύ κατάθλιψης και αντί-

στασης στην ινσουλίνη. Αυτές οι μελέτες έχουν φέρει

αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Στόχος της παρούσας ανα-

σκόπησης είναι να διεξαχθεί μια συστηματική σύνθεση

και μετα-ανάλυση των στοιχείων που αποδεικνύουν το

συσχετισμό μεταξύ κατάθλιψης και αντίστασης στην

ινσουλίνη. Ένας θετικός συσχετισμός θα αύξανε την πιθα-

νότητα ενός βιολογικού συνδέσμου μεταξύ κατάθλιψης

και διαβήτη και θα πρότεινε έναν εν δυνάμει τροποποι-

ήσιμο στόχο για την πρόληψη του διαβήτη τύπου 2.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση διεξή-

χθη σύμφωνα με τις οδηγίες για Συστηματικές Ανασκο-

πήσεις και Μετα-Αναλύσεις PRISMA (7).

Πηγές δεδομένων και επιλογή μελετών

Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στις ακόλουθες ηλε-

κτρονικές βάσεις δεδομένων – MEDLINE (1948 έως

Σεπτέμβριος 2011), EMBASE (1947 έως Σεπτέμβριος

2011) και PsycINFO (1806 έως Σεπτέμβριος 2011) – για

την αναγνώριση σχετικών μελετών. Τα στοιχεία αναζή-

τησης βασίστηκαν στην καθιερωμένη ορολογία χρησι-

μοποιώντας ορισμούς από τη βάση Cochrane όπου ήταν

δυνατό και ήταν οι εξής: “διαβήτης”, “κατάθλιψη”, “αντί-

σταση στην ινσουλίνη” και “ευαισθησία στην ινσουλί-

νη”. Ανασκοπήθηκαν οι τίτλοι και/ή οι περιλήψεις για

τον αποκλεισμό των εμφανώς άσχετων μελετών. Λήφθη-

καν κατόπιν τα πλήρη κείμενα των εναπομεινάντων μελε-

τών και διαβάστηκαν πλήρως από δύο ανεξάρτητους

μελετητές (C.K. και N.S.) για να καθοριστεί αν οι έρευ-

νες πληρούσαν τα κριτήρια συμμετοχής. Οι διαφωνίες

επιλύθηκαν από τρίτο μελετητή (Κ.Ι.), ο οποίος ανεξάρ-

τητα εξέτασε τις μελέτες. Ελέγχθηκαν επίσης οι λίστες

της βιβλιογραφίας των μελετών που εξέταζαν το εν λόγω

ζήτημα για επιπλέον δημοσιεύσεις, ενώ έγινε επικοι-

νωνία με τους αντίστοιχους συγγραφείς για επιπλέον

πληροφορίες αναφορικά με τις δημοσιευμένες και μη

μελέτες.

Κριτήρια συμμετοχής στην ανασκόπηση

Οι περιλήψεις θεωρήθηκαν επιλέξιμες για την πλήρη

εξαγωγή δεδομένων, αν η μελέτη πληρούσε όλα τα ακό-

λουθα κριτήρια: α) αναφερόταν συσχετισμός μεταξύ

κατάθλιψης και αντίστασης στην ινσουλίνη (συμπερι-

λαμβανομένου του αντίστροφου, της χαμηλής ευαισθη-

σίας στην ινσουλίνη), β) το δείγμα αποτελούνταν ενήλι-

κους (≥ 18 ετών) και γ) ο σχεδιασμός αφορούσε συγχρονική,

παρατήρησης ή τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη.

Τέλος, δεν συμπεριλήφθηκαν οι μελέτες που απέκλει-

αν ασθενείς με κατάθλιψη στην αναφορά ή αποτελού-

νταν μόνο από ασθενείς με διαβήτη (ή όπου δεν ήταν

δυνατό να διακριθούν οι διαβητικοί από τους μη διαβη-

τικούς συμμετέχοντες).

Εξαγωγή δεδομένων

Χρησιμοποιώντας ένα τυποποιημένο δελτίο εξαγωγής

δεδομένων, από τις μελέτες εξήχθησαν και καταγράφη-

καν οι  ακόλουθες πληροφορίες (εφόσον ήταν διαθέσι-

μες): συγγραφείς, έτος δημοσίευσης, χώρα προέλευσης,

σχεδιασμός μελέτης, συνολικό μέγεθος δείγματος μη

διαβητικών συμμετεχόντων, ηλικία, φύλο, μέθοδοι αξιο-

λόγησης αντίστασης στην ινσουλίνη, μέθοδοι αξιολόγη-

σης κατάθλιψης και είδος συγχυτικών παραγόντων. Πραγ-

ματοποιήθηκε επικοινωνία με τους συγγραφείς ώστε να

επιβεβαιωθεί αν τα παλιά περιστατικά διαβήτη αποκλεί-

ονταν στην αναφορά. Έγινε, επίσης, προσπάθεια να βρε-

θούν τα ελλιπή ή χαμένα δεδομένα στις δημοσιευμένες

έρευνες μέσω e-mail σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις.

Εάν παρουσιάζονταν πολλαπλές εκτιμήσεις κινδύνου σε

ένα έγγραφο, επιλεγόταν η μη προσαρμοσμένη εκτίμη-

ση για τη βασική μετα-ανάλυση, καθώς ορισμένες μελέ-

τες είχαν προσαρμογή για κύριους συγχυτικούς παρά-

γοντες, όπως οικογενειακό ιστορικό και παχυσαρκία,

ενώ άλλες όχι, καθιστώντας αμφιλεγόμενη την άμεση

σύγκριση εκτιμήσεων. Η αναφορά μη προσαρμοσμένων

εκτιμήσεων επίσης μειώνει τα σφάλματα επιλεκτικής

αναφοράς προσαρμοσμένων εκτιμήσεων σε κύριες μελέ-

τες και τη δυνατότητα υπερ-προσαρμογής με πολλαπλούς

συγχυτικούς παράγοντες, το οποίο μπορεί να αποτελεί

αιτιολογική συνάφεια για τα αποτελέσματα της κατάθλι-

ψης στην αντίσταση στην ινσουλίνη, όπως η παχυσαρκία

(8). Οι μελέτες που ήταν γραμμένες σε γλώσσα άλλη της

αγγλικής μεταφράστηκαν από επαγγελματίες της ψυχι-

κής υγείας που μιλούσαν άπταιστα τη γλώσσα αυτή.

Αξιολόγηση ποιότητας

Δεν υφίσταται ομόφωνη συναίνεση για το ποια είναι η

καλύτερη τυποποιημένη μέθοδος αξιολόγησης της ποι-

ότητας των μελετών παρακολούθησης και χρησιμοποι-

ήθηκαν οι οδηγίες PRISMA για τυχαιοποιημένες ελεγ-

χόμενες μελέτες (7) και MOOSE για μετα-αναλύσεις

μελετών παρατήρησης στην επιδημιολογία (9) για να

εξεταστεί η ποιότητα των μελετών. Αυτό περιλαμβάνει

την επάρκεια του σχεδιασμού της μελέτης (προοπτική
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συγχρονική, παρατήρησης και τυχαιοποιημένη ελεγχό-

μενη μελέτη με επαρκή ομάδα ελέγχου), τη στρατολό-

γηση του δείγματος, την επικύρωση της κατάθλιψης και

της αντίστασης στην ινσουλίνη, όπως επίσης τον έλεγ-

χο για συγχυτικούς παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο,

η κοινωνικοοικονομική κατάσταση και ο δείκτης μάζας

σώματος (ΔΜΣ). Η ποιότητα των μελετών δεν συνοψί-

στηκε με κάποια βαθμολογία, καθώς η προσέγγιση αυτή

έχει κριθεί ότι δίνει ίδια αξία σε διαφορετικές πλευρές

της μεθοδολογίας (10), αλλά έγινε επίσημη αξιολόγη-

ση του κινδύνου σφαλμάτων και της ισχύς των αποδει-

κτικών στοιχείων σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρε-

σίας Ερευνών και Ποιότητας στην Υγεία (AHRQ) (11).

Μια μελέτη θεωρούνταν υψηλής ποιότητας όταν ο σχε-

διασμός της ήταν προοπτικός, χρησιμοποιούνταν η μέθο-

δος της διαδοχικής ή τυχαίας δειγματοληψίας, η επι-

βεβαίωση της κατάθλιψης γινόταν μέσω δομημένης

διαγνωστικής συνέντευξης βάσει ICD (12) ή DSM (13)

και λαμβάνονταν υπόψη οι συγχυτικοί παράγοντες δια-

βήτη και κατάθλιψης (ηλικία, φύλο, εθνικότητα, ΔΜΣ/περι-

φέρεια μέσης, κοινωνικοοικονομική κατάσταση, σωμα-

τική δραστηριότητα).

Σύνθεση και ανάλυση δεδομένων

Οι μετα-αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με το λογισμι-

κό Stata 10.1 και 11.1 (14,15) με οδηγίες χρήστη για

μετα-αναλύσεις: metan, metainf, metabias, metarim

και metareg (16). Χρησιμοποιήθηκε η προσέγγιση Cohen

d για τον υπολογισμό του κύριου μεγέθους αποτελέσμα-

τος, καθώς επιτρέπει στα δεδομένα από διαφορετικές

πλατφόρμες να συνδυάζονται χωρίς τη χρήση κανονι-

κοποίησης και μπορούν να μετατραπούν από διαφορε-

τικά μεγέθη αποτελέσματος. Υπολογίστηκε από την πλει-

ονότητα των συνόλων δεδομένων με τη μέση διαφορά

στην αντίσταση στην ινσουλίνη μεταξύ των ομάδων με

και χωρίς κατάθλιψη προς το συνολικό SD. Το SE της

τυποποιημένης εκτίμησης αποτελέσματος κάθε μελέ-

της υπολογίστηκε από το εκτιμώμενο αποτέλεσμα και

το μέγεθος της ομάδας της μελέτης σύμφωνα με τον

τύπο των Cooper and Hedges (17). Αν αντ’ αυτού ανα-

φερόταν ο συντελεστή συσχέτισης Pearson (rp), μετα-

τρεπόταν σε Cohen d με τον τύπο μετατροπής του Cohen

(1988): d = Ο 4r2/ (1-r2). Η διακύμανση υπολογίστηκε

με τον τύπο Vd = 4Vr /(1-r2)3 όπου Vr είναι η διακύμαν-

ση του rp. Η ίδια μετατροπή εφαρμόστηκε στους συντε-

λεστές συσχέτισης Spearman (rs) εφόσον το rp είναι

ίσο με το rs χρησιμοποιώντας δεδομένα βαθμού ή είναι

ελαφρώς μικρότερα αν τα δεδομένα κατανέμονται διω-

νυμικά (18). Σε μια μελέτη (19), χρησιμοποιήθηκε η στα-

τιστική z της δοκιμασίας U κατά Mann-Whitney για τη

μετατροπή z σε r χρησιμοποιώντας την μετατροπή Fischer

r = z/ Οn (20) και ύστερα μετατρέποντας το r σε Cohen

d χρησιμοποιώντας τον πιο πάνω τύπο. Τα αποτελέσμα-

τα που αναφέρονταν σε λόγους πιθανοτήτων μετατρά-

πηκαν σε Cohen d χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που

συστήνουν οι Borenstein et al. (21), d = 1n(OR) X Ο3/π.

Η σχετική διακύμανση του d μπορεί τότε να είναι V(d) =

V1n(OR) X Ο3/π2 και SEΟV(d).

Τα μεγέθη αποτελέσματος και τα SE των μελετών

συγκεντρώθηκαν χρησιμοποιώντας μοντέλα τυχαίων

αποτελεσμάτων. Επιλέχθηκαν τα μοντέλα τυχαίων απο-

τελεσμάτων μετα-ανάλυσης καθώς αναμένεται ετερο-

γένεια δεδομένων των διαφορών στους πληθυσμούς των

μελετών και στις διαδικασίες. Η υπόθεση της ομοιογέ-

νειας των πραγματικών μεγεθών των αποτελεσμάτων

αξιολογήθηκε με δοκιμασία Cochrane Q (22) και ο βαθ-

μός ασυνέπειας στις μελέτες υπολογίστηκε με το δεί-

κτη Ι2 (23). Το Ι2 περιγράφει το ποσοστό της συνολικής

διακύμανσης στις μελέτες που οφείλεται στην ετερο-

γένεια και όχι στο σφάλμα δείγματος και ποικίλει από

0% (καμία ασυνέπεια) έως 100% (υψηλή ασυνέπεια) με

τις τιμές του 25, 50 και 75% να υποδεικνύουν τη χαμη-

λή, τη μέτρια και την υψηλή ετερογένεια (23). Διεξήχθη

ύστερα a priori ανάλυση μετα-παλινδρόμησης για να

αξιολογηθεί αν τα συμπεράσματα ήταν ευαίσθητα στο

περιορισμό μελετών σε υπο-ομάδες που μπορεί να τρο-

ποποιούσαν το μέγεθος αποτελέσματος: α) μέση ηλι-

κία, β) φύλο, γ) μέθοδος αξιολόγησης κατάθλιψης, δ)

μέθοδος αξιολόγησης αντίστασης στην ινσουλίνη. Χρη-

σιμοποιήθηκαν μοντέλα τυχαίου αποτελέσματος για να

επιτραπεί η υπολειπόμενη ετερογένεια μεταξύ των ποσο-

στών τριβής, το οποίο δεν μοντελοποιήθηκε από τις επε-

ξηγηματικές μεταβλητές (24). Διεξήχθη επίσης μια δευ-

τερογενής ανάλυση των προσαρμοσμένων και αντίστοιχα

μη προσαρμοσμένων δεδομένων όταν ήταν δυνατόν χρη-

σιμοποιώντας τα μοντέλα τυχαίου αποτελέσματος.

Έλαβαν χώρα αναλύσεις ευαισθησίας για να υπολο-

γιστεί η σχετική επίδραση της κάθε μελέτης στο συνο-

λικό μέγεθος αποτελέσματος χρησιμοποιώντας τη λει-

τουργία metainf του λογισμικού STATA (16). Η παρουσία

σφαλμάτων δημοσίευσης για την υπόθεση ενός συσχε-

τισμού μεταξύ κατάθλιψης και αντίστασης στην ινσου-

λίνη αξιολογήθηκε ανεπίσημα από οπτική εξέταση των

διαγραμμάτων χοάνης (25) και επιβεβαιώθηκε με την

προσαρμοσμένη συσχέτιση βαθμού Begg (26), όπως

εφαρμόστηκε στο metabias. Η μη παραμετρική μέθο-

δος «trim and fill» χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση

του αριθμού των υποθετικών μελετών που έλλειπαν λόγω

πιθανών σφαλμάτων δημοσίευσης και εφαρμόστηκε στο

metrim του προγράμματος STATA (16). Πρόκειται για

ανάλυση ευαισθησίας εφόσον βασίζεται σε ισχυρή συμ-

μετρική υπόθεση μπορεί να επηρεαστεί από την παρου-

σία ισχυρής ετερογένειας μεταξύ των ομάδων (27). 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Επιλογή μελετών

Το διάγραμμα ροής παρουσιάζεται στο Σχήμα 1. Η ανα-

ζήτηση στη βιβλιογραφία απέδωσε 962 μελέτες. Μετά

από ανασκόπηση του τίτλου και της περίληψής τους, 38

εξ αυτών πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής και λήφθη-
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καν για ανασκόπηση του πλήρους κειμένου. Από αυτές,

οι 21 μελέτες αποκλείστηκαν από τη συστηματική έρευ-

να, καθώς πλέον δεν πληρούσαν τα κριτήρια εισαγω-

γής. Η έρευνα για επιπλέον μελέτες στη βιβλιογραφία

των άρθρων που περιλήφθηκαν έφερε ακόμα πέντε

μελέτες, από τις οποίες οι τέσσερις πληρούσαν τα κρι-

τήρια εισαγωγής. Συνολικά 21 μελέτες συμπεριλήφθη-

καν στη συστηματική ανασκόπηση και τα δεδομένα που

λήφθηκαν συνοψίζονται στον Πίνακα 1.

Τρεις μελέτες αποκλείστηκαν από τη μετα-ανάλυση.

Η μία μελέτη δημοσιεύτηκε ως σύνοψη (28) και δεν

περιλάμβανε πληροφορίες για τη μέθοδο δειγματολη-

ψίας, τα κλινικά χαρακτηριστικά αναφοράς του πληθυ-

σμού δείγματος και το μέτρο της κατάθλιψης. Τα δεδο-

μένα από δύο μεγάλες μελέτες κοόρτης παρουσιάζονταν

σε τεταρτημόρια (29,30) και τα πρωτογενή δεδομένα δεν

ήταν διαθέσιμα για να δημιουργήσουν ένα τυποποιημέ-

νο μέγεθος δείγματος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 18

μελέτες να συμπεριληφθούν στη μετα-ανάλυση.

Μετά από περαιτέρω εξέταση, μία μελέτη διαπιστώ-

θηκε ότι αποτελούνταν από δύο ξεχωριστές μελέτες που

χρησιμοποιούσαν δύο διαφορετικούς πληθυσμούς (31),

οι οποίες, ως εκ τούτου, χωρίστηκαν σε διαφορετικά

σύνολα δεδομένων. Το δείγμα για έξι μελέτες χωρίστη-

κε σε κανονική/διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη (32,33)

και άνδρες/γυναίκες (19,34-36), αποφέροντας επιπλέ-

ον έξι σύνολα δεδομένων. Ο ολικός αριθμός των συνό-

λων δεδομένων στις μετα-αναλύσεις έφτασε τα 25. 

Ποιοτική σύνοψη

Από τα 25 σύνολα δεδομένων που περιλαμβάνονται στη

μετα-ανάλυση, το ένα προερχόταν από μια προοπτική

διαχρονική μελέτη κοόρτης (37), τα έξι ήταν από μελέ-

τες ασθενών-μαρτύρων (31,38-41) και τα 18 ήταν συγ-

ΣΣχχήήμμαα  11  Διάγραμμα ροής συστηματικής ανασκόπησης. 

Αναζήτηση σε βάση δεδομένων (n=962)

-Medline (n=439)

-Embase (n=523)

-PsycINFO (n=0)
Αναπαραγωγή (n=191)

-στη Medline (n=6)

-στην Embase (n=6)

-μεταξύ της Medline και της Embase 

(n=176)Αποτελέσματα έρευνας συνδυασμένα 

που αφαιρέθηκαν μετά από αναπαραγωγή

(n=771)

Αποκλεισμός (n=733)

-βάσει τίτλου (n=625)

- βάσει σύνοψης (n=108)

Μελέτη και αξιολόγηση πλήρους κειμένου

Μελετών σύμφωνα με κριτήρια συμμετοχής

(n=38) Αποκλεισμός (n=21)

-ακατάλληλος σχεδιασμός μελέτης (n=1)

-ακατάλληλος πληθυσμός δείγματος (n=4)

-όχι/ακατάλληλη ομάδα ελέγχου (n=5)

-όχι μέτρηση κατάθλιψης (n=1)

-όχι/ακατάλληλη μέτρηση αντίστασης στην

ινσουλίνη (n=10)

Μελέτες που συμπεριλήφθηκαν από

αναζήτηση σε βάση δεδομένων (n=17)

Μη ηλεκτρονική αναζήτηση μέσω βιβλιογρα-

φίας συμπεριλαμβανομένων μελετών (n=5)

Αποκλεισμός (n=1) 

-όχι μέτρηση αντίστασης στην ινσουλίνη

Μελέτες που συμπεριλήφθηκαν στην ανα-
σκόπηση (n=21)
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χρονικές μελέτες (19,32-36,42-47). Τέσσερα σύνολα

δεδομένων βασίστηκαν σε κλινικές διαγνώσεις χρησι-

μοποιώντας DSM-IV, έξι χρησιμοποίησαν ημιδομημέ-

νες διαγνωστικές συνεντεύξεις και 15 χρησιμοποίησαν

κλίμακες αυτοαναφοράς για την κατάθλιψη. Η αντίστα-

ση στην ινσουλίνη αναφερόταν σε 18 σύνολα δεδομέ-

νων ενώ σε 7 σύνολα δεδομένων μετρήθηκε η ευαισθη-

σία στην ινσουλίνη. Τα περιγραφικά δεδομένα από τα

σύνολα δεδομένων συνοψίζονται στον Πίνακα 1. 

Μετα-ανάλυση

Συνολικά 25 σύνολα δεδομένων (n = 25.847) παρείχαν

μη προσαρμοσμένα δεδομένα για το συσχετισμό μετα-

ξύ κατάθλιψης και αντίστασης στην ινσουλίνη σε ενή-

λικες χωρίς διαβήτη. Μια μετα-ανάλυση τυχαίων απο-

τελεσμάτων αποκάλυψε μια μικρή εκτίμηση των μέσων

τυποποιημένων μεγεθών αποτελέσματος (d = 0,19 [95%

CI: 0,11-0,27]) (Σχήμα 2), με τα μεγέθη να ποικίλουν

από d = -0,56 έως d = 1,37. Η ετερογένεια μεταξύ των

μελετών ήταν στατιστικά σημαντική (Q (24) = 134,83, Ρ

< 0,0001) και μεγάλη (Ι2 = 82,2%).

Ανάλυση υπο-ομάδων και μετα-παλινδρόμηση. Διε-

ξήχθη μια σειρά από αναλύσεις και μετα-παλινδρόμη-

ση υπο-ομάδων τυχαίου αποτελέσματος για να εξετα-

στεί αν ο συσχετισμός μεταξύ κατάθλιψης και αντίστασης

στην ινσουλίνη ποίκιλε στις δημογραφικές ομάδες και

στις μεθόδους εκτίμησής τους. Η ηλικία (β = -0,002 ανά

έτος, t = -0,50, Ρ = 0,62) ή το φύλο (β = 0,0006, t = 0,33,

Ρ = 0,74) δεν άλλαξαν σημαντικά τον παρατηρούμενο

συσχετισμό μεταξύ κατάθλιψης και αντίστασης στην

ινσουλίνη. Με το μοντέλο τυχαίων αποτελεσμάτων παρα-

τηρήθηκε ένα ακόμα μεγαλύτερο μέγεθος αποτελέσμα-

τος για τις διαγνωστικές συνεντεύξεις απ’ ότι για τα

μέτρα αυτο-αναφοράς (0,46 [0,22-0,71] έναντι 0,13 [0,05-

0,21]) και η διαφορά ήταν στατιστικά σημαντική στη

μετα-παλινδρόμηση (z = 2,22, Ρ < 0,0001). Διαπιστώθη-

κε μεγαλύτερο μέγεθος αποτελέσματος με την ευαισθη-

σία της ινσουλίνης ως μέτρο αντίστασης στην ινσουλί-

νη σε σύγκριση με μελέτες που χρησιμοποιούσαν μοντέλο

ομοιόστασης για την αξιολόγησή της (HOMA-IR) ή

HOMA2-IR τεστ (0,32 [0,12-0,53] έναντι 0,17 [0,08-0,26])

και η διαφορά ήταν σημαντική (z = 4,70, Ρ < 0,001). Ο

παρατηρούμενος συσχετισμός μεταξύ κατάθλιψης και

αντίστασης στην ινσουλίνη παρέμεινε στατιστικά σημα-

ντικός σε όλες τις αναλύσεις υπο-ομάδων.

Δευτερογενής ανάλυση. Από τα 17 σύνολα δεδομένων

με τους συγχυτικούς παράγοντες να εμπεριέχονται, απο-

κλείστηκαν τρεις μελέτες από τη δευτερογενή ανάλυση.

Η κατάθλιψη και η αντίσταση στην ινσουλίνη δεν ήταν το

κύριο αποτέλεσμα σε μια από τις μελέτες (40) και, ως

εκ τούτου, ο συσχετισμός δεν προσαρμόστηκε για το συγ-

χυτικό παράγοντα που μετρούνταν, ενώ δύο άλλες μελέ-

τες παρουσίασαν τα δεδομένα τους σε τεταρτημόρια

(45,46) και τα πρωτογενή δεδομένα δεν ήταν διαθέσιμα

για να δημιουργήσουν ένα τυποποιημένο μέγεθος απο-

τελέσματος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να συμπεριλη-

φθούν 14 σύνολα δεδομένων στη δευτερογενή μετα-ανά-

λυση τυχαίων αποτελεσμάτων. Η εκτίμηση των μέσων

τυποποιημένων μεγεθών αποτελέσματος ήταν 0,11 (0,04-

0,17) για τα μη προσαρμοσμένα σύνολα δεδομένων (n =

22.545) και 0,02 (-0,02 έως 0,07) για τα προσαρμοσμέ-

να σύνολα δεδομένων (n = 21.826) (Σχήμα 3).

Ανάλυση ευαισθησίας και συστηματικά σφάλματα δημο-

σίευσης. Η ισχύς της εκτίμησης εξετάστηκε από την επα-

κόλουθη αφαίρεση κάθε μελέτης και αναλύοντας ξανά

τα υπολειπόμενα σύνολα δεδομένων. Τα εκτιμώμενα μεγέ-

θη αποτελέσματος ποίκιλαν από d = 0,14 έως d = 0,21,

με όλα τα μεγέθη αποτελέσματος να είναι σημαντικά δια-

φορετικά από το 0, υποδεικνύοντας ότι το σημαντικό μέγε-

θος αποτελέσματος δεν καθορίζεται από μια μόνο μελέ-

τη. Η ανάλυση ευαισθησίας για τη δευτερογενή ανάλυση

επίσης αποκάλυψε ότι καμία μελέτη δεν είχε επαρκή επί-

δραση στο μέγεθος αποτελέσματος για τα προσαρμοσμέ-

να και μη προσαρμοσμένα σύνολα δεδομένων.

Υπήρχαν στοιχεία που έδειχναν την ύπαρξη συστημα-

τικών σφαλμάτων δημοσίευσης σχετικά με μελέτες για

την κατάθλιψη και την αντίσταση στην ινσουλίνη από

οπτική εξέταση των διαγραμμάτων χοάνης και του συντε-

λεστή Begg (z = 2,22, Ρ = 0,027). Η μέθοδος ευαισθη-

σίας trim and fill παρήγαγε εκτιμήσεις από εννέα υπο-

θετικά αρνητικές μη δημοσιευμένες μελέτες. Τα

«συστηματικά σφάλματα δημοσίευσης» διόρθωσαν το

μέγεθος αποτελέσματος που μειώθηκε στο 0,07 (-0,02

σε 0,16) και αυτό δεν ήταν σημαντικό (Ρ = 0,117). 

Κίνδυνος σφαλμάτων και ισχύς τεκμηρίων

Δεδομένου ότι οι περισσότερες μελέτες ήταν συγχρονι-

κές και όλες ήταν μελέτες παρατήρησης, ο γενικός κίν-

δυνος σφαλμάτων ήταν μέτριος έως υψηλός και η ποιό-

τητα της μελέτης καλή. Το γενικό μέγεθος της συσχέτισης

ήταν μικρότερο και υπήρχε ουσιαστική ετερογένεια μετα-

ξύ των μελετών, αλλά η εκτίμηση ήταν ακριβής, όπως δεί-

χνουν τα στενά CI και το μέγεθος συσχετισμού για τα δια-

γνωστικά κριτήρια για την κατάθλιψη ήταν μεγαλύτερο απ’

ότι τα μέτρα αυτο-αναφοράς κατάθλιψης. Αυτό υποδει-

κνύει ότι η ισχύς των δεδομένων είναι χαμηλή έως μέτρια.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Βασικά ευρήματα

Η παρούσα μελέτη αντιπροσωπεύει μια από τις πρώτες

συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις των

στοιχείων που αφορούν τη συσχέτιση μεταξύ κατάθλι-

ψης και αντίστασης στην ινσουλίνη, χρησιμοποιώντας

δεδομένα από μελέτες παρακολούθησης, ελεγχόμενες

μελέτες και μη δημοσιευμένα δεδομένα. Παρατηρήθη-

κε μια μικρή, αλλά σημαντική συσχέτιση μεταξύ κατά-

θλιψης και αντίστασης στην ινσουλίνη  που μειώθηκε
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[38] Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης

Πίνακας Συνοπτικός πίνακας βασικών μελετών που συμπεριλήφθηκαν στη συστηματική ανασκόπηση 

Πρώτος συγγραφέας, 

έτος, χώρα

Adriaanse, 2006,

Ολλανδία

Chiba, 2000, Ιαπωνία

Everson-Rose,

2004, ΗΠΑ

Gilbey*,

2011, Η.Β.

Golden, 2007, ΗΠΑ

Holtβ,

2009, Η.Β.

Hung, 2007,

Ταϊβάν

Kahl, 2005, Γερμανία

Kauffman,

2005, ΗΠΑ

Krishnamurthy,

2008, ΗΠΑ

Lawlor*,

2003, Η.Β.

Lawlor*, 2005, Η.Β.

Okamura, 2000, Ιαπωνία

Pan, 2008, Κίνα

Pearson, 2010, Αυστραλία

Roos, 2007, Σουηδία

Schlotzβ, 2007, Η.Β.

Shen, 2011, ΗΠΑ

Timonen, 2005, Φινλανδία

Timonen, 2006, Φινλανδία

Timonen,2007, Φινλανδία 

Περιβάλλον, πληθυσμός 

μελέτης

Κοινότητα, IGT

Κοινότητα, NGT

Νοσοκομείο, υποκείμενα με κατά-

θλιψη και υγιείς μάρτυρες

Εξωτερικοί ασθενείς, NGT

Κοινότητα, μεσήλικες γυναίκες 

Κλινική παχύσαρκων, παχύσαρκοι

Κοινότητα, κάτοικοι περιοχής

Κοινότητα, άνδρες

Κοινότητα, γυναίκες

Νοσηλευόμενοι ασθενείς και προ-

σωπικό

Ασθενείς και συμμετέχοντες από

Πανεπιστήμιο

Εξωτερικοί ασθενείς, γυναίκες στη

γυναικολογική κλινική

Κοινότητα, προεμμηνοπαυσιακές

γυναίκες

Κοινότητα, γυναίκες

Κοινότητα, άνδρες

Ασθενείς και προσωπικό

Κοινότητα, κάτοικοι περιοχής

Κοινότητα, άνδρες

Κοινότητα, γυναίκες

Κοινότητα, γυναίκες με παράγο-

ντες κινδύνου διαβήτη τύπου 2

Κοινότητα, κάτοικοι περιοχής

Κοινότητα, άνδρες

Κοινότητα, γυναίκες

Κοινότητα, NGT

Κοινότητα, IGT

Κοινότητα, άνδρες

Κοινότητα, γυναίκες

Στρατιωτικοί, άνδρες

Σχεδιασμός μελέτης, 

επιλογή δείγματος

Συγχρονική, τυχαία

Συγχρονική, τυχαία

Ασθενείς-μάρτυρες, διαδοχική

Ασθενείς-μάρτυρες, διαδοχική

Προοπτική διαχρονική κοόρτη,

τυχαιοποιημένη συμπληρωματικά με

την τεχνική χιονοστιβάδας

Συγχρονική, διαδοχικά

Συγχρονική, τυχαία και διαδοχικά, συμπληρω-

ματικά με την τεχνική χιονοστιβάδας

Κοόρτη γέννησης, διαδοχική

Κοόρτη γέννησης, διαδοχική

Μάρτυρες-ασθενείς, διαδοχική

Μάρτυρες-ασθενείς, διαδοχική

Μάρτυρες-ασθενείς, διαδοχική

Συγχρονική, διαδοχική

Συγχρονική, διαδοχική

Προοπτική κοόρτη, διαδοχική

Μάρτυρες-ασθενείς, διαδοχική

Συγχρονική, διαδοχική

Συγχρονική, διαδοχική

Συγχρονική, διαδοχική

Συγχρονική, διαδοχική

Συχρονική, διαδοχική

Στρωματοποιημένη, Συγχρονική, δια-

δοχική

Στρωματοποιημένη, Συγχρονική, δια-

δοχική

Συγχρονική, διαδοχική

Συγχρονική, διαδοχική

Συγχρονική, διαδοχική

Συγχρονική, διαδοχική

Συγχρονική, διαδοχική

Μέγεθος

δείγματοςα

164

260

208

220

2.662

53*

5.790

986

625

35

38

21

80

4.286*

2.512*

33

2.838

833

899

1.047

1.196

279

358

336

92

2.748

3.013ε

1.086

Ηλικίαγ, μέση τιμή

(SD)δ ή εύρος

55-75

55-75

46,8 (12,8)

48,7 (8,6)

46,4 (2,7)

NA

61,7 (10,3)

65,7 (2,9)

66,6 (2,7)

23,3 (0,12)

28,8 (5,4)

18-45

35,6 (7,0)

60-79

45-59

44,8 (13,2)

58,4 (6,0)

31,1 (2,5)

30,9 (2,7)

56,0 (5,1)

64,4 (2,6)

29,6 (0,0)

29,7 (0,0)

61,8 (0,7)

61,7 (0,7)

31,3 (0,4)

31,3 (0,4)

19,2 (1)

Άνδρες/

γυναίκεςγ

84/75

129/129

130/78

138/82

0/2.662

NA

2.684/3.106

986/0

0/625

35/0

0/38

0/21

0/80

0/4.286

2.512/0

20/13

1.236/1.602

833/0

0/899

0/1.047

618/578

279/0

0/358

130/206

35/57

2.748/0

0/3.013

1.086/0 

BDI: Ερωτηματολόγιο Κατάθλιψης Beck, CES-D: Κέντρο για την Κλίμακα Κατάθλιψης Επιδημιολογικών Μελετών, CHD: Στεφανιαία Νόσος, CI: Κλινική Συνέντευξη, CIDI: Σύνθετη Διεθνής
Διαγνωστική Συνέντευξη, CRP: C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, DI: Διαγνωστική Συνέντευξη, EQ5D: EuroQuality 5 Διαστάσεων της Ζωής, GHQ: Ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας, HAD-D: Κλινική Άγχους
και Κλίμακα-Υποκλίμακα Κατάθλιψης για την κατάθλιψη, HAM-D: Κλίμακα Εκτίμησης του Hamilton για την Κατάθλιψη, HRQoL-MH: Ποιότητα Ζωής που σχετίζεται με την Υγεία-Ψυχικής Υγείας,
HSCL-25: Λίστα Ελέγχου Συμπτωμάτων Hopkins-25, IGT: διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη, NA: Μη διαθέσιμα, NGT: φυσιολογική ανοχή γλυκόζης, PCOS, σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών,
R-BDI: Αναθεωρημένη Κλίμακα Κατάθλιψης του Beck, SCID: Δομημένη Κλινική Συνέντευξη για το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών, SES: κοινωνικοοικονομική
κατάσταση, SR: αυτο-αναφορά, SRSD: Αυτο-αξιολόγηση συμπτωμάτων κατάθλιψης, SBP: συστολική αρτηριακή πίεση, WHR: αναλογία μέσης-ισχίων, ZSDS: Κλίμακα Αυτο-αξιολόγησης
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Τόμος 6 - Τεύχος 3 [39]

Στοιχεία σφαλμάτων επιλογής

Μη συμμετοχή στην παρακολούθηση ανεξήγητη

Μη συμμετοχή στην παρακολούθηση ανεξήγητη

Μη αντιπροσωπευτική ομάδα ελέγχου 

Μη συμμετοχή στην παρακολούθηση ανεξήγητη

Μη συμμετοχή στην παρακολούθηση ανεξήγητη

Κανένα στοιχείο για μέθοδο δείγματος 

ή κλινικά χαρακτηριστικά αναφοράς

Μη συμμετοχή στην παρακολούθηση ανεξήγητη, μικρός

αριθμός υποκειμένων με κατάθλιψη (17/1.578β)

Μη συμμετοχή στην παρακολούθηση ανεξήγητη, μικρός

αριθμός υποκειμένων με κατάθλιψη (20/1.417β)

Μη αντιπροσωπευτική ομάδα ελέγχου

Μη αντιπροσωπευτική ομάδα ελέγχου

Δεν παρέχεται αιτιολόγηση για την

παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε τεταρτημόρια

Δεν παρέχεται αιτιολόγηση για την

παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε τεταρτημόρια

Μη αντιπροσωπευτική ομάδα ελέγχου

Υψηλή μη συμμετοχή κατά την παρακολούθηση (25%

της αρχικής κοόρτης δείγματος),μικρός αριθμός των

υποκειμένων με κατάθλιψη (45/833)

Υψηλή μη συμμετοχή κατά την παρακολούθηση (25%

της αρχικής κοόρτης δείγματος) 

Δεν παρέχεται η αιτιολόγηση για την

παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε τεταρτημόρια

Στοιχεία σφαλμάτων επιλογής

Δεν περιγράφεται η επιλογή των υποδειγμάτων, 

μικρός αριθμός υποκειμένων με κατάθλιψη (16/279)

Δεν περιγράφεται η επιλογή των υποδειγμάτων, 

μικρός αριθμός υποκειμένων με κατάθλιψη (18/358)

Μη συμμετοχή στην παρακολούθηση ανεξήγητη

Μη συμμετοχή στην παρακολούθηση ανεξήγητη

Πιθανές επιδράσεις υγιούς προσωπικού

Μέτρηση IR

HOMA-IR

HOMA-IR

HOMA-IR

HOMA-IR

HOMA-IR

HOMA-IR

HOMA-IR

HOMA-IR

HOMA-IR

Ελάχιστο

μοντέλο

HOMA-IR

HOMA-IR

HOMA-IR

HOMA-IR

HOMA-IR

Ελάχιστο

μοντέλο

HOMA2-IR

HOMA-IR

HOMA-IR

HOMA-IR

HOMA-IR

HOMA-IR

HOMA-IR

QUICKI

QUICKI

QUICKI

QUICKI

QUICKI

Αξιολόγηση κατάθλι-

ψης (μέτρηση)

SR (CES-D)

SR (CES-D)

CI

SR (ZSDS)

SR (CES-D)

CI

SR (CES-D, χρήση

αντικαταθλιπτικών)

SR (HAD-D)

SR (HAD-D)

CI

DI (SCID I/II)

CI

DI (SCID)

SR (EQ5D, παλαιότερη

κατάθλιψη, χρήση αντι-

καταθλιπτικών)

SR (GHQ)

CI

SR (CES-D) 

DI (CIDI)

DI (CIDI)

DI (CIDI)

SR (HRQoL-MH)

DI (CIDI)

DI (CIDI)

SR (BDI)

SR (BDI)

SR (HSCL-25)

SR (HSCL-25)

SR (HSCL-25)

Προσαρμογή για συγχυτικούς παράγοντες

Καμία

Καμία

Καμία

Καμία

Ηλικία, εθνικότητα, περιφέρεια μέσης, εκπαίδευση, σωματική

δραστηριότητα, αντικαταθλιπτικά, φάρμακα για νευρικές διατα-

ραχές, τόπος

Καμία

Ηλικία, φύλο, εθνικότητα, ΔΜΣ, SES, τρόπος ζωής, μεταβολι-

σμός, φλεγμονή, τόπος

Ηλικία, ΔΜΣ, SES, κάπνισμα, αλκοόλ

Ηλικία, ΔΜΣ, SES, κάπνισμα, αλκοόλ

Καμία

Ηλικία

Καμία

Καμία

Ηλικία, ΔΜΣ, WHR, SES, σωματική δραστηριότητα, κάπνισμα,

αλκοόλ

Ηλικία, SES, σωματική δραστηριότητα, κάπνισμα, αλκοόλ, χρό-

νος δείγματος

Καμία

Ηλικία, φύλο, ΔΜΣ, συννοσηρότητες, εκπαίδευση, σωματική

δραστηριότητα, κάπνισμα, αλκοόλ, γεωγραφική τοποθεσία, τόπος

κατοικίας

Ηλικία, εκπαίδευση, σωματική δραστηριότητα, κάπνισμα, αλκοόλ,

αντικαταθλιπτικά, κατανάλωση ψαριών, σύνδρομο πολυκυστικών

ωοθηκών

Ηλικία, εκπαίδευση, σωματική δραστηριότητα, κάπνισμα,

αλκοόλ, αντικαταθλιπτικά, αντισυλληπτικά από το στόμα, κατα-

νάλωση ψαριών, σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών

Ηλικία, ΔΜΣ, WHR, κάπνισμα, αλκοόλ, σωματική δραστηριότη-

τα, χρονική καθυστέρηση 

Ηλικία, ΔΜΣ, CHD, κατάθλιψη, SES, κάπνισμα, αλκοόλ

Ηλικία, εθνικότητα, περιφέρεια μέσης, κάπνισμα, sBP, τριγλυ-

κερίδια

Ηλικία, εθνικότητα, περιφέρεια μέσης, κάπνισμα, sBP, τριγλυ-

κερίδια

Ηλικία, ΔΜΣ, εκπαίδευση, σωματική αδράνεια, κάπνισμα, αλκοόλ

Ηλικία, ΔΜΣ, εκπαίδευση, σωματική αδράνεια, κάπνισμα, αλκοόλ

ΔΜΣ, συννοσηρότητα, SES, σωματική αδράνεια, κάπνισμα,

αλκοόλ, CRP, χοληστερόλη

ΔΜΣ, συννοσηρότητα, SES, σωματική αδράνεια, κάπνισμα,

αλκοόλ, CRP, χοληστερόλη

Περιφέρεια μέσης, εκπαίδευση, σωματική αδράνεια, αλκοόλ,

κάπνισμα

Κατάθλιψης κατά Zung. *Μελέτες που αποκλείστηκαν από τη μετα-ανάλυση. αΜέγεθος δείγματος που χρησιμοποιείται στη μετα-ανάλυση μπορεί να είναι μια υποομάδα στα πλαίσια μελέτης
που πληροί τα κριτήρια ένταξης (π.χ., άτομα χωρίς διάγνωση διαβήτη). β(προσωπική επικοινωνία με τον Κ. Jameson του MRC Lifecourse Μονάδας Επιδημιολογίας αποκάλυψε ότι η μελέτη
της κοόρτης του Hertfordshire πραγματοποιήθηκε σε φάσεις και βασίστηκε σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές). γΟ αριθμός των συμμετεχόντων στις αναλύσεις για τις μεταβλητές
αυτές ποικίλλει λόγω της έλλειψης στοιχείων. δΑναφέρονται σταθμισμένοι μέσοι όροι και διακυμάνσεις. εΑνεπεξέργαστα δεδομένα.
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όμως στις προσαρμοσμένες για σωματικό βάρος και

άλλους συγχυτικούς παράγοντες, αναλύσεις. Το μέγε-

θος της συσχέτισης αυξήθηκε όταν χρησιμοποιήθηκε

μια διαγνωστική συνέντευξη για την κατάθλιψη, ώστε

να καθοριστεί ότι η κατάθλιψη ή η ευαισθησία στην

ινσουλίνη ήταν μέτρο της αντίστασης στην ινσουλίνη. 

Δυνατά σημεία και περιορισμοί

Το βασικό προτέρημα της παρούσας μετα-ανάλυσης

είναι η εκτεταμένη αναζήτηση στη βιβλιογραφία, αλλά

υπάρχουν και ορισμένοι περιορισμοί, οι οποίοι κυρίως

προέρχονται από την ποιότητα των μελετών που συμπε-

ριλήφθηκαν, όπως συνοψίζεται και στον Πίνακα 1. Υπάρ-

χουν επαρκή δεδομένα που υποστηρίζουν την ετερογέ-

νεια και τα πιθανά σφάλματα δημοσίευσης. Η παρατη-

ρούμενη ασυμμετρία των διαγραμμάτων χοάνης μπορεί

να εξηγηθεί εν μέρει από την ετερογένεια στα μέτρα

κατάθλιψης καθώς οι κλινικές/διαγνωστικές συνεντεύ-

ξεις ήταν οι εκτιμήσεις της κατάθλιψης σε πέντε από

τα έξι σύνολα δεδομένων με μέγεθος δείγματος κάτω

του 100. Το μοντέλο τυχαίων αποτελεσμάτων επιλέχθη-

κε για την ετερογένεια και ο συσχετισμός παρέμεινε

σημαντικός σε όλες τις αναλύσεις υπο-ομάδων. Υπήρ-

χαν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν την ετερο-

γένεια και τα πιθανά σφάλματα δημοσίευσης. 

Ένας επιπλέον περιορισμός της μελέτης είναι η ασυ-

Μελέτη (πρώτος συγγραφέας, έτος,

πληθυσμός μελέτης)

Μέγεθος επίδρασης (95% CI) % Βάρος

Adriaanse, 2006 (IGT) 0,23 (-0,08, 0,53) 3,5

Adriaanse, 2006 (NGT) 0,08 (-0,16, 0,33) 4,3

Chiba, 2000 (Νοσοκομείο) 0,84 (0,49, 1,20) 3,0

Chiba, 2000 (Εξωτερικοί ασθενείς) 1,14 (0,83, 1,46) 3,4

Everson-Rose, 2004 0,22 (0,13, 0,31) 6,5

Golden, 2007 0,01 (-0,05, 0,06) 6,8

Holt, 2009 (Άνδρες) 0,17 (0,05, 0,30) 6,0

Holt, 2009 (Γυναίκες) 0,15 (-0,01, 0,31) 5,6

Hung, 2007 0,83 (0,13, 1,54) 1,1

Kahl, 2004 0,48 (-0,16, 1,13) 1,3

Kauffman, 2005 0,60 (-0,32, 1,52) 0,7

Krishnamurthy, 2008 0,32 (-0,14, 0,78) 2,1

Okamura, 2000 1,37 (0,60, 2,14) 0,9

Pan, 2008 0,10 (-0,03, 0,22) 6,0

Pearson, 2010 (Άνδρες) 0,26 (-0,04, 0,56) 3,6

Pearson, 2010 (Γυναίκες) 0,21 (0,01, 0,42) 4,9

Roos, 2007 0,02 (-0,10, 0,14) 6,1

Schlotz, 2007 -0,05 (-0,16, 0,07) 6,2

Shen, 2011 (Άνδρες) -0,56 (-1,51, 0,38) 0,7

Shen, 2011 (Γυναίκες) 0,38 (-0,37, 1,13) 1,0

Timonen, 2005 (IGT) 0,67 (0,23, 1,10) 2,3

Timonen, 2005 (NGT) 0,05 (-0,16, 0,27) 4,7

Timonen, 2006 (Άνδρες) 0,02 (-0,05, 0,10) 6,6

Timonen, 2006 (Γυναίκες) -0,05 (-0,13, 0,02) 6,7

Timonen, 2007 0,10 (-0,02, 0,22) 6,1

Συνολικό μέγεθος επίδρασης 0,19 (0,11, 0,27) 100,0

Μέγεθος επίδρασης

Δεν ευνοεί συσχέτιση Ευνοεί συσχέτιση

ΣΣχχήήμμαα  22  Διάγραμμα Forest που παρουσιάζει το μέγεθος της επίδρασης του συσχετισμού κατάθλιψης και αντίστασης στην ινσουλίνη. Οι

εκτιμήσεις βρίσκονται στο κέντρο των πλαισίων και αναλογικά με τα SE. Οι γραμμές παρουσιάζουν τα 95% CI. Οι ρόμβοι παρουσιάζουν

το συνολικό μέγεθος επίδρασης στο κέντρο και 95% CI στα οριζόντια σημεία. IGT, διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη, NGT, φυσιολογική

ανοχή γλυκόζης. 
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νεπής αναφορά αποτελεσμάτων, το οποίο καθιστά απα-

ραίτητη τη μετατροπή διαφορετικών μεγεθών αποτελέ-

σματος σε ένα κοινό. Η μετατροπή του συντελεστή και

του λόγου πιθανοτήτων σε Cohen d βασίζεται στις υπο-

θέσεις ότι η κατανομή του υποκείμενου χαρακτηριστικού

είναι συνεχής (21). Ο συσχετισμός δεν συνεπάγεται, επί-

σης, αιτιώδη συνάφεια και η προσωρινή σχέση μεταξύ

κατάθλιψης και αντίστασης στην ινσουλίνη δεν μπορεί να

οριοθετηθεί, εφόσον η παρούσα μετα-ανάλυση βασίζε-

ται κυρίως σε συγχρονικά δεδομένα. Σχεδόν κάθε μελέ-

τη ήταν και μια δευτεροβάθμια ανάλυση μιας μελέτης

που είχε σχεδιαστεί για να δοκιμαστεί κάποια διαφορε-

τική βασική υπόθεση και αυτό έχει αναπόφευκτα ως απο-

τέλεσμα ορισμένα σφάλματα στις μετρήσεις και υπολειμ-

ματικούς συγχυτικούς παράγοντες. Η ισχύς των συστηματικών

ανασκοπήσεων αφορά στο γεγονός ότι η συστηματική

αναγνώριση αυτών των περιορισμών μπορεί να βελτιώ-

σει το μελλοντικό σχεδιασμό.

Ερμηνεία

Τα παραπάνω αποτελέσματα  δείχνουν ότι η συσχέτιση

μεταξύ κατάθλιψης και διαβήτη μπορεί να ξεκινήσει σε

πρώιμο στάδιο, εφόσον τα παλιότερα περιστατικά δια-

βήτη αποκλείστηκαν από τη μελέτη αυτή και η αντίστα-

ση στην ινσουλίνη έχει αιτιώδη συνάφεια με την ανά-

πτυξη διαβήτη τύπου 2. Αυτό υποστηρίζεται από άλλες

πρόσφατες ανασκοπήσεις (6,48) και μια πρόσφατη μετα-

ανάλυση, η οποία παρέχει τα στοιχεία για αμφίδρομο

συσχετισμό μεταξύ κατάθλιψης και μεταβολικού συν-

δρόμου (49) με την υπεργλυκαιμία να είναι ένα από τα

διαγνωστικά κριτήρια του μεταβολικού συνδρόμου. Τα

αποτελέσματα αυτά δείχνουν έναν μικρό, αλλά σημαντι-

κό συσχετισμό μεταξύ κατάθλιψης και προδιαβήτη ή

άλλων βιολογικών δεικτών απορύθμισης της γλυκόζης. 

Υφίστανται διάφοροι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί που

μπορεί να εξηγούν την παρατηρούμενη σχέση. Η κατά-

θλιψη σχετίζεται με τη διακοπή του άξονα υποθαλάμου,

υπόφυσης, επινεφριδίων, προκαλώντας αύξηση κορτιζό-

λης και κατεχολαμίνης, ορμόνες που είναι υπεύθυνες για

τον ανταγωνισμό των υπογλυκαιμικών αποτελεσμάτων της

ινσουλίνης επιφέροντας αντίσταση σε αυτήν (50). Τα άτο-

μα με διάγνωση κατάθλιψης έχουν αυξημένα επίπεδα

φλεγμονής (51) και οι ψυχολογικές πιέσεις έχει διαπι-

στωθεί ότι ενεργοποιούν εγγενή φλεγμονώδη αντίδραση

με χρόνια κυτοκιναιμία που οδηγεί σε αντίσταση στην

ινσουλίνη και απόπτωση β-κυττάρων, προγενέστερα της

ανάπτυξης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (52). Η κατάθλι-

ψη μπορεί επίσης να επηρεάσει  τις συμπεριφορές τρό-

που ζωής, όπως η διατροφή, η άσκηση και η τήρηση της

αγωγής (53,54). Τα ευρήματα από τη δευτερογενή ανάλυ-

ση χρησιμοποιώντας δεδομένα προσαρμοσμένα για συγ-

χυτικούς παράγοντες, όπως η παχυσαρκία, ενδεχομένως

να εξηγούν κάποιους από τους παρατηρούμενους συσχε-

τισμούς μεταξύ κατάθλιψης και αντίστασης στην ινσουλί-

νη, παρότι θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή διότι

το σωματικό βάρος έχει αναφερθεί ότι έχει αιτιολογική

συνάφεια με την κατάθλιψη και την αντίσταση στην ινσου-

λίνη, αυξάνοντας την δυνατότητα υπερπροσαρμογής. 

Το είδος της αξιολόγησης της κατάθλιψης κάνει σημα-

ντική διαφορά στον παρατηρούμενο συσχετισμό μεταξύ

κατάθλιψης και αντίστασης στην ινσουλίνη, το οποίο μπο-

ρεί εν μέρει να ανταποκρίνεται σε μεγαλύτερη ευαισθη-

σία κλινικών συνεντεύξεων  για την αναγνώριση της κατά-

θλιψης. Τα μέτρα αυτο-αναφοράς, όπως η Κλίμακα

Κατάθλιψης του Κέντρου Επιδημιολογικών Μελετών (CES-

D) έχουν εγκριθεί σε επιδημιολογικές μελέτες (55) αλλά

παραμένουν αμφιβολίες αναφορικά με τη σχέση τους με

την κλινικά διαγνωσμένη κατάθλιψη. Εκτιμήσεις κατάθλι-

ψης έχουν δείξει ότι διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση των

κατηγορικά βασισμένων εργαλείων αξιολόγησης της κατά-

θλιψης (56). Η μέθοδος με την οποία η αντίσταση στην

ινσουλίνη μετράται έχει επίσης αντίκτυπο στα ευρήματα.

Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές μέθοδοι για τη μέτρηση

της κατάθλιψης και της αντίστασης στην ινσουλίνη. Η υπε-

ρινσουλιναιμική-ευγλυκαιμική αντλία είναι αυτή τη στιγ-

μή ο χρυσός κανόνας, αλλά δεν είναι κατάλληλη για συγ-

χρονικές μελέτες μεγάλης κλίμακας για πρακτικούς λόγους.

Έχει αναφερθεί ότι υφίσταται καλός συσχετισμός μεταξύ

εκτιμήσεων ΗΟΜΑ και ευγλυκαιμικής αντλίας (Rs = 0,88,

Ρ < 0,0001) (57), ενώ για τον δείκτη QUICKI δεν έχει ανα-

φερθεί ότι είναι ανώτερος από το HOMA_IR (58). Ορισμέ-

νες μελέτες, παρ’ όλα αυτά, έχουν δείξει ότι η ελάχιστη

ανάλυση μοντέλου από τακτικά τεστ ενδοφλέβιας γλυκό-

ζης υποεκτιμούν την ευαισθησία της ινσουλίνης (59). 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Η νέα αυτή ανασκόπηση προτείνει ότι έχει φτάσει η στιγ-

μή να σταματήσουμε την επανάληψη συγχρονικών μελε-

τών και να οδηγηθούμε σε μελέτες που εξετάζουν την

αιτιώδη συνάφεια. Ο ιδανικός σχεδιασμός μελέτης είναι

είτε ο προοπτικός για ασθενείς που διατρέχουν εν δυνά-

μει υψηλό κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 (π.χ. θετικό ιστορι-

κό διαβήτη), με ή χωρίς διάγνωση κατάθλιψης, με αντι-

στοιχία για τουλάχιστον την ηλικία, το φύλο, την παχυσαρκία

και την αλλαγή στη μέτρηση της αντίστασης στην ινσου-

λίνη με το πέρας του χρόνου, ή τυχαιοποιημένες ελεγ-

χόμενες μελέτες σε δείγμα από ασθενείς με κατάθλιψη

για τον έλεγχο αν η εντατική θεραπεία για την κατάθλι-

ψη (φαρμακολογική ή ψυχολογική) οδηγεί σε βελτιώ-

σεις στην αντίσταση στην ινσουλίνη και άλλου δείκτες

απορύθμισης της γλυκόζης. Επιπλέον δευτερογενείς

αναλύσεις είναι απίθανο να συμβάλλουν περαιτέρω στον

τομέα αυτό, εκτός αν υπάρχει επαρκής αξιολόγηση των

πιθανών συγχυτικών παραγόντων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η παρούσα συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυ-

ση συμβάλλει στην αύξηση των αποδεικτικών στοιχεί-

ων της ύπαρξης ενός μικρού, αλλά επίμονου συσχετι-

σμού μεταξύ κατάθλιψης και έναρξης διαβήτη τύπου 2.
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Μη προσαρμοσμένο σύνολο δεδομένων

Μελέτη, έτος Μέγεθος επίδρασης Βάρος 

(πληθυσμός μελέτης) (95% CI)

Everson-Rose, 2004Α 0,22 (0,13, 0,31) 10,7

Golden, 2007Β 0,01 (-0,05, 0,06) 12,3

Holt, 2009 (Άνδρες)Γ 0,17 (0,05, 0,30) 9,1

Holt, 2009 (Γυναίκες)Δ 0,15 (-0,01, 0,31) 7,7

Pan, 2008Ε 0,10 (-0,03, 0,22) 9,1

Pearson, 2010 (Άνδρες)ΣΤ 0,26 (-0,04, 0,56) 3,7 

Pearson, 2010 (Γυναίκες)Ζ 0,21 (0,01, 0,42) 6,0

Shen, 2011 (Άνδρες)Η -0,56 (-1,51, 0,38) 0,5

Shen, 2011 (Γυναίκες)Θ 0,38 (-0,37, 1,13) 0,8

Timonen, 2005 (IGT)Ι 0,67 (0,23, 1,10) 2,1

Timonen, 2005 (NGT)Κ 0,05 (-0,16, 0,27) 5,7

Timonen, 2006 (Άνδρες)Λ 0,02 (-0,05, 0,10) 11,4

Timonen, 2006 (Γυναίκες)Μ -0,05 (-0,13, 0,02) 11,6

Timonen, 2007Ν 0,10 (-0,02, 0,22) 9,4

Συγκεντρωμένο μέγεθος επίδρασης 0,11 (0,04, 0,17) 100,0

Μέγεθος επίδρασης                                 

ΣΣχχήήμμαα  33  - Διάγραμμα Forest της μη προσαρμοσμένης και της προσαρμοσμένης σχέσης μεταξύ κατάθλιψης και αντίστασης στην ινσουλίνη για

μελέτες που συμπεριλαμβάνονται συγχυτικοί παράγοντες. Συγχυτικοί παράγοντες που προσαρμόστηκαν για Α: ηλικία, εθνικότητα, περιφέρεια

μέσης, εκπαίδευση, σωματική δραστηριότητα, αντικαταθλιπτικά, φάρμακα για παθήσεις του νευρικού συστήματος, τοποθεσία, Β: ηλικία, φύλο,

εθνικότητα, ΔΜΣ, Γ: βάρος, ΔΜΣ, αναλογία μέσης-ισχίων, Δ: βάρος, ΔΜΣ, αναλογία μέσης-ισχίων, E: ηλικία, φύλο, ΔΜΣ, συννοσηρότητες,

εκπαίδευση, σωματική δραστηριότητα, κάπνισμα, αλκοόλ, γεωγραφική θέση, περιοχή κατοικίας, ΣΤ: ηλικία, εκπαίδευση, σωματική δραστη-

ριότητα, κάπνισμα, αλκοόλ, αντικαταθλιπτικά, κατανάλωση ψαριών, Ζ: ηλικία, εκπαίδευση, σωματική δραστηριότητα, κάπνισμα, αλκοόλ, αντι-

καταθλιπτικά, αντισυλληπτικά από το στόμα, κατανάλωση ψαριών, σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών, H: ηλικία, εθνικότητα, περιφέρεια

μέσης, κάπνισμα, συστολική αρτηριακή πίεση, τριγλυκερίδια, Θ: ηλικία, εθνικότητα, περιφέρεια μέσης, κάπνισμα, συστολική αρτηριακή πίε-

ση, τριγλυκερίδια, Ι: φύλο, ΔΜΣ, εκπαίδευση, έλλειψη σωματικής άσκησης, κάπνισμα, αλκοόλ, K: φύλο, ΔΜΣ, εκπαίδευση, έλλειψη σωματι-

κής άσκησης, κάπνισμα, αλκοόλ, Λ: ΔΜΣ, συννοσηρότητα, κοινωνικοοικονομική κατάσταση, έλλειψη σωματικής άσκησης, κάπνισμα, αλκο-

όλ, C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, επίπεδο της χοληστερόλης, M: ΔΜΣ, συννοσηρότητα, κοινωνικοοικονομική κατάσταση, έλλειψη σωματικής

δραστηριότητας, κάπνισμα, αλκοόλ, C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, επίπεδο χοληστερόλης και N: περιφέρεια μέσης, εκπαίδευση, έλλειψη σωματι-

κής άσκησης, αλκοόλ, κάπνισμα. IGT, διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη, NGT, φυσιολογική ανοχή γλυκόζης.

Προσαρμοσμένο σύνολο δεδομένων

Μελέτη, έτος Μέγεθος επίδρασης Βάρος

(πληθυσμός μελέτης) (95% CI)

Everson-Rose, 2004Α 0,01 (-0,08, 0,11) 11,2

Golden, 2007Β -0,00 (-0,05, 0,05) 17,0

Holt, 2009 (Άνδρες)Γ 0,12 (-0,01, 0,24) 8,5

Holt, 2009 (Γυναίκες)Δ 0,08 (-0,07, 0,24) 6,3

Pan, 2008Ε 0,08 (-0,05, 0,21) 8,4

Pearson, 2010 (Άνδρες)ΣΤ 0,14 (-0,17, 0,44) 2,2

Pearson, 2010 (Γυναίκες)Ζ 0,09 (-0,12, -0,29) 4,3

Shen, 2011 (Άνδρες)Η -1,17 (-2,17, -1,17) 0,2

Shen, 2011 (Γυναίκες)Θ 0,34 (-0,56, 1,23) 0,3

Timonen, 2005 (IGT)Ι 0,49 (0,07, 0,92) 1,2

Timonen, 2005 (NGT)Κ 0,04 (-0,17, 0,26) 3,8

Timonen, 2006 (Άνδρες)Λ -0,00 (-0,08, 0,07) 13,6

Timonen, 2006 (Γυναίκες)Μ -0,08 (-0,15, -0,00) 14,0

Timonen, 2007Ν -0,00 (-0,12, 0,12) 9,0

Συγκεντρωμένο μέγεθος επίδρασης 0,02 (-0,02, 0,7) 100,0

Μέγεθος επίδρασης                                 
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Επιτομή χρήσιμων πληροφοριών

Σύσταση της ΕΝΕ

Η ΕΝΕ συστήθηκε δια του Νόμου 3252/2004 υπό την

μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και λει-

τουργεί ως επίσημος επαγγελματικός σύλλογος των

Νοσηλευτών. Η εγγραφή σε αυτήν όλων των Νοσηλευ-

τών, είναι υποχρεωτική, όπως συμβαίνει σε κάθε αντί-

στοιχο επιμελητήριο άλλων επαγγελματιών που λειτουρ-

γεί ως ρυθμιστικός φορέας και επίσημος σύμβουλος

της Πολιτείας (Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Δικη-

γορικός Σύλλογος Αθηνών, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλά-

δος, κ.τ.λ).

Κυριότεροι σκοποί της ΕΝΕ

Για να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι που πρέπει όλοι οι

νοσηλευτές να είναι εγγεγραμμένοι, παραθέτουμε τους

βασικότερους στόχους που περιγράφει ο Νόμος 3252/2004

και που καλείται να επιτελέσει η Ε.Ν.Ε:

• την προαγωγή και ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως

ανεξάρτητης και αυτόνομης επιστήμης και τέχνης 

• την έρευνα, ανάλυση και μελέτη των νοσηλευτικών

θεμάτων και τη σύνταξη και υποβολή επιστημονικά

τεκμηριωμένων μελετών για τα διάφορα νοσηλευτικά

προβλήματα της χώρας

• τη διατύπωση εισηγήσεων για νοσηλευτικά θέματα

• τη διαρκή εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και επιμόρ-

φωση των Νοσηλευτών και την υλοποίηση και αξιο-

ποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

• τη συμμετοχή στην υλοποίηση προγραμμάτων που επι-

χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διε-

θνείς οργανισμούς

• την έκδοση πιστοποιητικών, απαραίτητων για την άδεια

άσκησης επαγγέλματος των Νοσηλευτών

• τον περιορισμό της αντιποίησης του νοσηλευτικού

επαγγέλματος

• την αξιολόγηση της παρεχόμενης νοσηλευτικής φρο-

ντίδας

• την εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς

του νοσηλευτικού κλάδου

• την έκδοση περιοδικού, ενημερωτικού δελτίου, συγ-

γραμμάτων και φυλλαδίων για την ενημέρωση των

μελών της αλλά και του κοινωνικού συνόλου

• τη μελέτη υγειονομικών θεμάτων και την οργάνωση

επιστημονικών συνεδρίων αυτόνομα ή σε συνεργασία

με άλλους φορείς

• τη δημιουργία επιτροπής δεοντολογίας και ηθικής του

επαγγέλματος του νοσηλευτή 

• τον καθορισμό και κοστολόγηση των νοσηλευτικών

πράξεων και

• την προστασία και προαγωγή της υγείας του Ελληνι-

κού Λαού. 

Μέλη της ΕΝΕ

Μέλη της Ε.Ν.Ε είναι υποχρεωτικώς όλοι οι νοσηλευ-

τές που είναι απόφοιτοι: α) Τμημάτων Νοσηλευτικών

A.E.I., β) Νοσηλευτικών Τμημάτων T.E.I., γ) Πρώην Ανώ-

τερων Σχολών Αδελφών Νοσοκόμων, Επισκεπτριών

Αδελφών Νοσοκόμων, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγεί-

ας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δ) Πρώην

Νοσηλευτικών Σχολών ΚΑΤΕΕ, ε) Νοσηλευτικών Σχο-

λών ή Τμημάτων της αλλοδαπής, των οποίων τα διπλώ-

ματα έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία των

νοσηλευτικών σχολών της ημεδαπής από τις αρμόδιες

υπηρεσίες και στ) Στρατιωτικών Ανωτάτων Νοσηλευτι-

κών Σχολών.

Διάρθρωση της ΕΝΕ

Η ΕΝΕ διαρθρώνεται σε Κεντρική Διοίκηση, που εδρεύει

στην Αθήνα και σε δεκατρία Περιφερειακά Τμήματα, που

λειτουργούν σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια της χώρας.

Κεντρική Διοίκηση

Η Κεντρική Διοίκηση αποτελείται από 15μελές Δ.Σ και

έχει έδρα την Αθήνα. Η διεύθυνση των γραφείων είναι:

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 47, Τ.Κ. 10676, τηλ. 210

3648044, 048 και fax. 210 3617859 και 210 3648049. Η

ιστοσελίδα της Ε.Ν.Ε είναι www.enne.gr και το e-mail:

info@enne.gr. 

Περιφερειακά Τμήματα

Τα δεκατρία Περιφερειακά Τμήματα (Π.Τ) της Ε.Ν.Ε,

ακολουθούν τον αριθμό των Υγειονομικών Περιφερει-

Ε λ λ η ν ι κ ό
Π ε ρ ι ο δ ι κ ό  τ η ς
Νοσηλευτικής
Ε π ι σ τ ή μ η ς
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ών (Υ.Π.Ε) και είναι τα ακόλουθα:

1. Πρώτο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας

και Θράκης: Β. ΠΑΥΛΟΥ 10Α ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ.

6944152505-6948625299 FAX. 2531080126. Περι-

λαμβάνει τους Νομούς Δράμας, Έβρου, Καβάλας,

Ξάνθης και Ροδόπης. Έδρα του 1ου ΠΤ Ανατολικής

Μακεδονίας και Θράκης είναι η Κομοτηνή

2. Δεύτερο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδο-

νίας: ΜΑΒΙΛΗ 11, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.54630, τηλ.

2310522822 και fax. 2310522219. Περιλαμβάνει τους

Νομούς Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πιερίας,

Πέλλας, Σερρών και Χαλκιδικής. Έδρα του 2ου ΠΤ

Κεντρικής Μακεδονίας είναι η Θεσσαλονίκη.

3. Τρίτο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας:

ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ & ΓΡΑΜΜΟΥ 5, ΚOZANH ΤΗΛ.24610

49591 FAX:2461067817. Περιλαμβάνει τους Νομούς

Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας. Έδρα

του 3ου ΠΤ Δυτικής Μακεδονίας είναι η Κοζάνη

4. Τέταρτο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου: ΥΠΑΤΗΣ 1

&Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 2610423830

FAX. 2610426215. Περιλαμβάνει τους Νομούς Άρτας,

Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, και Πρεβέζης. Έδρα του 4ου

ΠΤ Ηπείρου είναι τα Ιωάννινα.

5. Πέμπτο Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας: ΝΑΥΑΡΙ-

ΝΟΥ 2, ΛΑΡΙΣΑ ΤΚ 41223 ΤΗΛ 2410284866 FAX.

2410284871. Περιλαμβάνει τους Νομούς Καρδίτσας,

Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. Έδρα του 5ου ΠΤ

Θεσσαλίας είναι η Λάρισα.

6. Εκτο Περιφερειακό Τμήμα Ιονίων Νήσων: ΥΠΑΤΗΣ 1

&Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΑΤΡΑ ΤΚ 26441 ΤΗΛ.

2610423830 FAX. 2610426215. Περιλαμβάνει τους

Νομούς Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευ-

κάδας καθώς και το δήμο Ιθάκης που αποτελεί αυτο-

τελή περιφερειακή ενότητα.

7. Έβδομο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας: ΥΠΑ-

ΤΗΣ 1 &Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΑΤΡΑ, ΤΚ 26441

ΤΗΛ. 2610423830 FAX. 2610426215. Περιλαμβάνει

τους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.

Έδρα του 7ου ΠΤ Δυτικής Ελλάδας είναι η Πάτρα.

8. Όγδοο Περιφερειακό Τμήμα Στερεάς Ελλάδας: ΝΑΥ-

ΑΡΙΝΟΥ 2 ΤΚ. 41223 ΤΗΛ.2410284866 FAX. 2410284871.

Περιλαμβάνει τους Νομούς Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυ-

τανίας, Φθιώτιδος και Φωκίδος. Έδρα του 8ου ΠΤ

Στερεάς Ελλάδας είναι η Λαμία.

9. Ένατο Περιφερειακό Τμήμα Αττικής: ΛΕΩΦOΡΟΣ

ΒΑΣΙΛIΣΣΗΣ ΣΟΦIΑΣ 47,Τ.Κ. 10676, τηλ. 210 3648044,

048 και fax. 210 3617859 και 210 3648049. Περιλαμ-

βάνει το Νομό Αττικής.

10. Δέκατο Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου: ΥΠΑ-

ΤΗΣ 1 & Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΑΤΡΑ ΤΚ 441

ΤΗΛ. 2610423830 ΦΑΞ. 2610426215. Περιλαμβάνει

τους Νομούς Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακω-

νίας και Μεσσηνίας. Έδρα του 10ου ΠΤ Πελοποννή-

σου είναι η Τρίπολη.

11. Ενδέκατο Περιφερειακό Τμήμα Βορείου Αιγαίου:

ΑΛΚΑΙΟΥ 8, ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΚ 81100 ΤΗΛ. 22510-46272

ΦΑΞ. 22510-46272. Περιλαμβάνει τους Νομούς

Λέσβου, Σάμου και Χίου. 

12. Δωδέκατο Περιφερειακό Τμήμα Νοτίου Αιγαίου:

ΛΕΩΦOΡΟΣ ΒΑΣΙΛIΣΣΗΣ ΣΟΦIΑΣ 47,Τ.Κ. 10676, τηλ.

210 3648044, 048 και fax. 210 3617859 και 210

3648049. Περιλαμβάνει τους Νομούς Κυκλάδων και

Δωδεκανήσου.

13. Δέκατο Τρίτο Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης: ΣΠΙΝΑ-

ΛΟΓΚΑΣ 6, ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΤΚ 71201 τηλ. 2810310366,

2810311684 και fax.2810310014. Περιλαμβάνει τους

Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων.

Έδρα του 13ου ΠΤ Κρήτης είναι το Ηράκλειο.

Εγγραφή και συνδρομή των μελών

Κάθε Νοσηλευτής υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση

εγγραφής στο οικείο Περιφερειακό Τμήμα. Η αίτηση

συνοδεύεται υποχρεωτικά από επικυρωμένα αντίγρα-

φα πτυχίου και αστυνομικής ταυτότητας, δυο έγχρωμες

φωτογραφίες, το αποδεικτικό της τραπεζικής κατάθε-

σης των 45 e, απλό φωτοαντίγραφο της άδειας άσκη-

σης επαγγέλματος και προαιρετικά από τους τίτλους που

τυχόν κατέχει το υποψήφιο μέλος (μεταπτυχιακοί τίτ-

λοι, πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας, κοινωνικές

δραστηριότητες κ.τ.λ).

Κάθε Νοσηλευτής υποχρεούται να ανανεώνει την εγγρα-

φή του ετησίως, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς (όχι

με fax) μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, υποβάλλοντας σχε-

τική δήλωση στο Περιφερειακό Τμήμα όπου ανήκει. Η

δήλωση υποβάλλεται ταυτόχρονα με την καταβολή της

ετήσιας συνδρομής, που έχει οριστεί δια του Νόμου

3252/2004 στο ποσό των σαράντα πέντε (40) ευρώ. Σε

κάθε Νοσηλευτή που εγγράφεται ή ανανεώνει την εγγρα-

φή του στην ΕΝΕ χορηγείται Δελτίο Ταυτότητας Νοση-

λευτή.

Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Για την έκδοση από τις κατά τόπους Νομαρχίες της άδει-

ας άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος, οι νοση-

λευτές οφείλουν να συμπεριλάβουν, μεταξύ των δικαι-

ολογητικών, και βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Περιφερειακό

Τμήμα της Ε.Ν.Ε. Με την παραλαβή της άδειας άσκη-

σης επαγγέλματος, υποχρεούνται να καταθέσουν άμε-

σα αντίγραφο αυτής, στο Περιφερειακό Τμήμα όπου ανή-

κουν.

Βάσει του Νόμου 3252/2004, όποιος ασκεί τη νοσηλευ-

τική χωρίς να έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος διώ-

κεται ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού

Κώδικα. 

Καταγγελία για παράνομη άσκηση του νοσηλευτικού

επαγγέλματος μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε ιδιώτης

ΓΕΝΙΚΑ
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στα Περιφερειακά Συμβούλια ή στο Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε., το

οποίο στη συνέχεια υποχρεούται να γνωστοποιήσει το

γεγονός στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Στις περιπτώσεις που επιβάλλεται πειθαρχική ποινή

προσωρινής ή οριστικής διαγραφής από την Ε.Ν.Ε., ανα-

στέλλεται αυτοδίκαια η άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Όργανα διοίκησης

Η Ε.Ν.Ε διοικείται από την Συνέλευση των Αντιπροσώ-

πων και το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα Περιφερειακά Τμή-

ματα διοικούνται από την Γενική Συνέλευση και το Περι-

φερειακό Συμβούλιο. 

Διεθνής εκπροσώπηση της Ε.Ν.Ε

Η Ε.Ν.Ε είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Νομι-

κών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νοσηλευτών (F.E.P.I),

κατέχοντας μια από τις επτά θέσεις του Διοικητικού της

Συμβουλίου. Στην εν λόγω Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία συμ-

μετέχουν ακόμα η Αγγλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ιρλαν-

δία, η Πολωνία, η Κροατία, η Ρουμανία, η Πορτογαλία

και υπό ένταξη είναι η Γαλλία, η Κύπρος και το Βέλγιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, συνδεθείτε με την ιστο-

σελίδα www.fepi.org. 

Ανάδειξη και θητεία των αιρετών οργάνων διοίκησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε, εκλέγεται από την

Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Οι Αντιπρόσωποι εκλέ-

γονται χωριστά για κάθε Περιφερειακό Τμήμα από τα

μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Τα Περι-

φερειακά Συμβούλια εκλέγονται ομοίως από τα μέλη

της Γενικής Συνέλευσης του Περιφερειακού Τμήματος.

Οι εκλογές διεξάγονται κάθε τρία (3) χρόνια, ενώ συμ-

μετέχουν σ’αυτές όσοι Νοσηλευτές είναι οικονομικώς

τακτοποιημένοι. 

Πειθαρχικός έλεγχος

Ο πειθαρχικός έλεγχος των μελών της Ε.Ν.Ε ασκείται

σε πρώτο βαθμό από τα Περιφερειακά Συμβούλια, που

λειτουργούν και ως Πειθαρχικά Συμβούλια. 

Ο δευτεροβάθμιος πειθαρχικός έλεγχος, καθώς και ο

πειθαρχικός έλεγχος των μελών του Διοικητικού Συμ-

βουλίου και των Περιφερειακών Συμβουλίων ασκείται

από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, στο οποίο προ-

εδρεύει Εφέτης των Πολιτικών Δικαστηρίων. 

Επιστημονικό Περιοδικό

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος δημιούργησε το 2008

το «Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης»

που αποτελεί και το επίσημο περιοδικό της. Είναι ένα

περιοδικό πολυδιάστατο με κριτική επιτροπή που στο-

χεύει στην προώθηση της Νοσηλευτικής Επιστήμης

στην Ελλάδα.

Το «Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης»

αποτελεί ένα αξιόπιστο, σύγχρονο, τριμηνιαίο επιστη-

μονικό περιοδικό που εκδίδεται στην Ελληνική και την

Αγγλική γλώσσα και είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική και

έντυπη μορφή με συμβολική αμοιβή σε όλους τους ενδια-

φερόμενους ερευνητές, πανεπιστημιακούς δασκάλους,

φοιτητές, σε όλη τη νοσηλευτική κοινότητα γενικότερα

αλλά και στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΤΕΙ και

ΑΕΙ) της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 

Παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα σε νέους επιστήμο-

νες να έχουν εύκολη πρόσβαση στη γνώση και στην πρό-

οδο της νοσηλευτικής ενώ αποτελεί το επιστημονικό

βήμα για τους νοσηλευτές που απασχολούνται στην

εκπαίδευση και στην κλινική νοσηλευτική να δημοσι-

εύσουν το έργο τους και να δεχθούν εποικοδομητικές

κριτικές. Στο περιοδικό δημοσιεύονται ερευνητικές

μελέτες, ανασκοπήσεις, πρωτότυπες πραγματείες και

βιβλιοκριτικές. Οι εργασίες που δημοσιεύονται, μοριο-

δοτούνται με τρόπο θεσμικά προβλεπόμενο και επικυ-

ρωμένο από την ελληνική νομοθεσία και σύμφωνα πάντα

με τη διεθνή πρακτική. 

Ενημερωτικό περιοδικό

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος δημιούργησε το 2008

το μηνιαίο ενημερωτικό περιοδικό «Ο Ρυθμός της Υγεί-

ας», με σκοπό την ανάδειξη του νοσηλευτή ως ενιαίας

ψυχοσωματικής, και επαγγελματικής οντότητας, με

ενδιαφέροντα που κινούνται πέρα από τα τετριμμένα,

αγκαλιάζοντας όλα τα επίπεδα της πολύπλευρης κοι-

νωνικής του υπόστασης.

Ο Έλληνας νοσηλευτής, εκτός από την ανάγκη για την

επίλυση πρωταρχικών ζητημάτων που τον απασχολούν

ως επαγγελματία, έχει ανάγκη να εκφραστεί, να επικοι-

νωνήσει, να διασκεδάσει και να προβάλλει πολύπλευ-

ρα τον κοινωνικό του προορισμό.

Έτσι, «Ο Ρυθμός της Υγείας», σκοπεύει να ενώσει τη

φωνή όλων των νοσηλευτών της χώρας και να αποτελέ-

σει ένα άμεσο και έγκυρο κανάλι επικοινωνίας, δίνο-

ντας βήμα σε όλες ανεξαιρέτως της φωνές της επαγ-

γελματικής –και όχι μόνο- κοινότητας.

Μελλοντικοί Στόχοι

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας, με τη συνεργασία όλων

των μελών της, στοχεύει να υλοποιήσει και να ολοκλη-

ρώσει κάποια σημαντικά έργα που αποτελούν πάγια αιτή-

ματα της νοσηλευτικής κοινότητας, ορισμένα από τα

οποία ήδη άρχισαν να εκπονούνται: 

• Καθορισμός και κοστολόγηση των νοσηλευτικών πρά-

ξεων 

• Δημιουργία ανοιχτής γραμμής επικοινωνίας με σκο-

πό την καταγραφή και επίλυση των προβλημάτων των

νοσηλευτών

• Ενίσχυση των διεθνών σχέσεων των ελλήνων νοση-

λευτών με οργανισμούς, fora και ινστιτούτα του εξω-

τερικού
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• Δημιουργία ηλεκτρονικής ψηφιακής βιβλιοθήκης η

χρήση της οποίας θα είναι δωρεάν για τα μέλη της

ΕΝΕ και προσβάσιμη από όλη την επικράτεια

• Προσφορά ειδικών εκπαιδευτικών και μετεκπαιδευ-

τικών προγραμμάτων 

• Διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων

με μοριοδότηση των συνέδρων νομικά ισχύουσα και

κατοχυρωμένη 

• Δημιουργία Ειδικών Επιτροπών Έργου, όπως Εκπαί-

δευσης, Τεκμηρίωσης, Διεθνών Σχέσεων και Ενημέ-

ρωσης

• Οργάνωση δικτύου εμπειρογνωμόνων για νοσηλευτι-

κά θέματα και παροχή νομοτεχνικών συμβουλών

• Οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων εξειδίκευ-

σης

• Πιστοποίηση Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων και Νοση-

λευτικής επάρκειας

Επικοινωνία

Οι νοσηλευτές μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφω-

να: 210 3648044, 3648048 (08:00- 15:00), στα fax:210

3648049, 3617859 και στο e- mail: info@enne.gr 

• για επαγγελματικά θέματα

• για θέματα εκπαίδευσης

• για νομικά θέματα

• για την εγγραφή τους ή την ανανέωση αυτής

• για γενική ενημέρωση (συνέδρια, δράσεις, εκδηλώ-

σεις κλπ)

• για τις προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ

• για θέσεις εργασίας στον ευρύτερο τομέα της υγείας

ΓΕΝΙΚΑ
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Guenter B. Risse

Σελίδες 1.094
Λιανική τιμή: 90 f

Το βιβλίο αυτό, απεικονίζοντας το χρονικό της μεταμόρφωσης των νοσοκομείων από οίκους ελέους σε δομές εγκλεισμού ασθενών, από χώρους αποκατάστασης σε χώρους
κλινικής διδασκαλίας και έρευνας και από δωμάτια τοκετών και θανάτων σε ιδρύματα επιστήμης και τεχνολογίας, μας προσφέρει μια ιστορική οπτική στην κατανόηση των

νοσοκομείων της εποχής μας. Η ιστορία ξετυλίγεται σε δώδεκα επεισόδια τα οποία απεικονίζουν τα νοσοκομεία σε συγκεκριμένα μέρη και χρονικές περιόδους, καλύπτοντας
σημαντικά θέματα και εξελίξεις στην ιστορία της ιατρικής και της θεραπευτικής, από την αρχαία Ελλάδα ως την εποχή του AIDS. Το βιβλίο αυτό προσφέρει μια μοναδική και
εκ των έσω ματιά στον κόσμο των νοημάτων και των συναισθημάτων που συσχετίζονται με τη ζωή στα νοσοκομεία και την περίθαλψη των ασθενών, περιλαμβάνοντας αφηγήσεις
τόσο των ασθενών, όσο και των θεραπευτών τους. Εάν θεωρήσουμε τα νοσοκομεία οίκους «αποκατάστασης της τάξης», ικανούς να δαμάσουν το χάος που συσχετίζεται με τα
δεινά, τις ασθένειες και το θάνατο των ανθρώπων, μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα και τη σημασία των τελετουργικών τους ρουτινών και κανόνων. Από τις απαρχές τους,
τα νοσοκομεία αποτέλεσαν μέρη πνευματικής και σωματικής ανάρρωσης. Θα πρέπει να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται σε κάθε ανθρώπινη ανάγκη. Ως παραδοσιακοί μάρτυρες
της ανθρώπινης συμπόνιας και φιλανθρωπίας, τα νοσοκομεία πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν χώρους ίασης. 

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, στοχεύοντας στη συνεχή επιμόρφωση των Νοσηλευτών
θα διαθέσει ΔΩΡΕΑΝ το βιβλίο «Η Ιστορία των Νοσοκομείων» 

σε όλους τους επί πτυχίω φοιτητές της Νοσηλευτικής.

Όλοι οι υπόλοιποι Νοσηλευτές μπορούν να προμηθευτούν το βιβλίο στην ειδική τιμή των 45 h. 

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ν.Ε.
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Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης
H e l l e n i c  J o u r n a l  o f  Ν u r s i n g  S c i e n c e

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ 

Άσκηση με Αντιστάσεις έναντι Αεροβικής Άσκησης 
Οξείες επιδράσεις στο γλυκαιμικό προφίλ του Διαβήτη Τύπου 1
Resistance Versus Aerobic Exercise 
Acute effects on glycemia in type 1 diabetes
Jane E. Yardley, Glen P. Kenny, Bruce A. Perkins, Michael C. Riddell, 

Nadia Balaa, Janine Malcolm, Pierre Boulay, Farah Khandwala, 

Ronald J. Sigal 

Πρόγνωση Ασθενών με Διαβητικό Πόδι: 
Ακρωτηριασμοί και Δεκαετής Επιβίωση 
Long-Term Prognosis of Diabetic Foot Patients and Their Limbs.
Amputation and death over the course of a decade
Stephan Morbach, Heike Furchert, Ute Groblinghoff, Heribert Hoffmeier,

Kerstin Kersten, Gerd-Thomas Klauke, Ulrike Klemp, Thomas Roden,

Andrea Icks, Burkhard Haastert, Gerhard Rumenapf, Zulfiquarali G. Abbas,

Manish Bharara, David G Armstrong 

Η Κατάθλιψη ως Προγνωστικός Παράγοντας Επαναπρόσληψης Βάρους
σε Πρόγραμμα Πρόληψης  για το Σακχαρώδη Διαβήτη 
Depression as a Predictor of Weight Regain Among Successful Weight
Losers in the Diabetes Prevention Program
David W. Price, Yong Ma, Richard R. Rubin, Leigh Perreualt, George A. Bray,

David Marrero, William C. Knowler, Elizabeth Barrett-Connor, D. Yvette La

Coursiere for the Diabetes Prevention Program Research Group

Συστηματική Ανασκόπηση και Μετα-ανάλυση της Συσχέτισης 
μεταξύ Κατάθλιψης και Αντίστασης στην Ινσουλίνη 
A Systematic Review and Meta-analysis of the Association Between
Depression and Insulin Resistance
Carol Kan, Naomi Silva, Sherita Hill Goldern , Ulla Rajala, Markuu Timonen,

Daniel Stahl, Khalida Ismail
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