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Health >3

Μύθοι και αλήθειες για το σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

Κ αθώς μεγαλώνουμε, 
το ορμονικό προφίλ 
μας ανταποκρίνεται 
στη διαδικασία της 

γήρανσης. Και στα δύο φύλα οι 
στεροειδείς ορμόνες, ανδρογόνα 
και οιστρογόνα, ελαττώνονται και 
υφίσταται η χαρακτηριστική κρίση 
της μέσης ηλικίας, η εμμηνόπαυση 
για τις γυναίκες και η ανδρόπαυση 
για τους άνδρες.

Τα συμπτώματα που χαρακτη-
ρίζουν το συγκεκριμένο σύνδρομο 
είναι: κατάθλιψη-μελαγχολία, νυ-
χτερινές εξάψεις συνοδευόμενες 
από εφίδρωση, αίσθημα κούρα-
σης, έλλειψη ερωτικής επιθυμίας-
στυτική δυσλειτουργία, ελάττωση 
οστικής πυκνότητας-οστεοπενία, 
με μείωση μυϊκής μάζας και δύ-
ναμης-σαρκοπενία, ενώ έχουμε 
αύξηση του σπλαχνικού κοιλιακού 
λίπους.

Η ορμονική αποκατάσταση είναι 
η πιο ενδεικτική αντιμετώπιση, που 
αποτελεί μία εκ των παραμέτρων 
της ορθολογιστικής αντιγήρανσης, 
συμβάλλοντας έτσι στην ορμονική 
ισορροπία του μεσήλικα.

Για να γίνει ορθή εκτίμηση του 
υπογοναδισμού είναι απαραίτητη 
όχι μόνο η ολική μέτρηση των 
αντίστοιχων ορμονών αλλά και 
των ελεύθερων τιμών τους. Οι 
ορμόνες αυτές είναι συνδεδεμένες 
και δεσμευμένες με μια πρωτεΐνη 
που τις μεταφέρει στο αίμα (SHBG), 
όμως η ενεργός μορφή τους είναι 
ουσιαστικά η αδέσμευτη που κυ-
κλοφορεί ελεύθερη στο αίμα. Γι’ 
αυτό πριν βγάλουμε επιπόλαια 
και αυθαίρετα συμπεράσματα περί 
ορμονικής ανεπάρκειας, θα πρέπει 
να γίνουν σφαιρική εκτίμηση και 
πλήρης ορμονικός έλεγχος.

Πιο συγκεκριμένα, ορμονικό 
προφίλ: 
m FSH, LH, τεστοστερόνη.
m Ελεγχος θυρεοειδούς αδένα με 
υπέρηχο και αιματολογικές εξετά-
σεις TSH, FT3, FT4, αντιθυρεοειδι-
κά αντισώματα. 

Βέβαια, πρέπει να αποκλειστούν 
άλλοι παράγοντες που μπορεί να 
είναι υπεύθυνοι για τη μείωση της 
τεστοστερόνης σας, όπως: 

Σακχαρώδης διαβήτης, παθήσεις 
του εντέρου (π.χ. εντερίτιδα, κολίτι-
δα), δυσλειτουργία των επινεφριδί-
ων, ψυχολογικοί παράγοντες κ.λπ. 

Λήψη φαρμάκων, όπως ορι-
σμένα αντιβιοτικά, ηρεμιστικά και 
αντιυπερτασικά.

Εφόσον ο υποψήφιος για ορ-
μονική αποκατάσταση έχει ακόμη 
τα κλασικά συμπτώματα υπογο-
ναδισμού (στυτική δυσλειτουργία, 
μυϊκή ατροφία-αδυναμία, έλλειψη 
ενεργητικότητας-κατάθλιψη, μυο-
σκελετικοί πόνοι-κακουχία και αύ-
ξηση της περιφέρειας λόγω κοιλι-
ακού-σπλαχνικού λίπους), τότε και 
μόνο τότε θα υποχρεούται να υπο-
βληθεί σε ορμονική αποκατάστα-
ση, γνωστή και ως «Testosterone 
Replacement Therapy» (TRT). 
Αφού γίνει αξιολόγηση από ειδικό 
αθλητίατρο, βιοπαθολόγο και εν-
δοκρινολόγο, τότε θα αποφασιστεί 
η ποσότητα χορήγησης τεστοστε-
ρόνης, είτε ενδομυϊκά είτε με τη 
μορφή γέλης, εμπλάστρου ή από 
το στόμα (peros). 

Το ουσιαστικότερο όμως δεν 
είναι η εβδομαδιαία ή 15ήμερη 
χορήγηση τεστοστερόνης βρα-
δείας αποδέσμευσης, αλλά η 
παρακολούθηση των τιμών του 
αιματοκρίτη (Htc), του αθηρωμα-
τικού κλάσματος (HDL/LDL) και 
του προστατικού αντιγόνου PSA/
FREEPSA. Η μέτρηση και της βήτα 
οιστραδιόλης μπορεί να καθορίσει 
τη συχνότητα ή δοσολογία, ανάλο-
γα με το εάν η συνιστώμενη δόση 
προκαλεί αρωματοποίηση. Ολα τα 
παραπάνω σε συνδυασμό με ετήσια 
δακτυλική εξέταση προστάτη και 
υπερηχογράφημα καρδιάς. Και ο 
λόγος είναι προφανής, ακόμη και 
σε υπογοναδικούς άντρες άνω των 
40 ετών, τα χορηγούμενα ανδρογό-
να είναι επιβλαβή σε χρόνιες μι-
κροποσότητες. Προληπτικά στον 
υπογοναδικό μεσήλικα, που κάνει 

αγωγή με σκευάσματα τεστοστερό-
νης, ενδέχεται να του χορηγείται 
ακετυλοσαλικυλικό οξύ (ασπιρί-
νη), στατίνες και φιναστερίδη για 
τις αλληλεπιδράσεις της διυδρο-
ξυτεστοστερόνης (DHT), τον κύ-
ριο μεταβολίτη της χορηγούμενης 
τεστοστερόνης (μέσω του ενζύμου 
5α ραδουκτάση). Κάθε νόμισμα έχει 
δύο όψεις, από τη μια η κατάχρη-
ση έχει τις συνέπειές της, από την 
άλλη οι χαμηλές υπογοναδικές 
τιμές, ως αποτέλεσμα της χρόνια 
κατάχρησης, έχουν κι εκείνες τις 
επιπτώσεις τους.

Η ορθολογιστική προσέγγιση 
της ορμονικής αποκατάστασης με 
ιατρική παρακολούθηση οδηγεί σε 
πιο φυσιολογικές τιμές των λιπο-
πρωτεϊνικών κλασμάτων (HDL/
LDL). Η τακτική μέτρηση των αι-
ματοκρίτη, PSA, HDL, LDL, ολικής 
τεστοστερόνης και της αρτηριακής 
πίεσης οδηγεί σε ασφαλέστερη ορ-
μονική θεραπεία με σκευάσματα 
τεστοστερόνης.

Πλήρη αντένδειξη ορμονικής 
αποκατάστασης με τεστοστερόνη 
είναι άνδρες με:  
m Καρκίνο του μαστού ή του προ-

στάτη. 
m Υπερπλασία του προστάτη.
m Αυξημένα επίπεδα ΡSΑ (Prostate 

Specific Antigen). 
m Σύνδρομο της άπνοιας του 

ύπνου. 
m Αυξημένα ερυθρά αιμοσφαί-

ρια. 
m Σοβαρή δυσκολία στην ούρηση 

λόγω υπερπλασίας του προστά-
τη. 

m Καρδιακή ανεπάρκεια. 

Ανδρόπαυση: Συμπτώματα 
και θεραπεία

θέμα

οποία μπορούν να ανεβάσουν 
τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. 
Τέλος, να θυμάστε ότι το αλκοόλ 
δίνει πολλές θερμίδες και πρέπει 
να εντάσσεται θερμιδικά στο διαι-
τολόγιο ώστε να μην αυξηθεί το 
σωματικό βάρος σας.

Η μεγάλη κατανάλωση κρε-
άτων (ψητό αρνί, παιδάκια, 
μπριζόλες κ.λπ.) ανεβάζουν 
το σάκχαρο στο αίμα
ΜΥΘΟΣ: Οι πρωτεΐνες και τα λίπη 
δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα τα επί-
πεδα σακχάρου στο αίμα. Το σάκ-
χαρο ανεβαίνει κυρίως από την 
κατανάλωση υδατανθράκων!

Ο διαβήτης τύπου 2 είναι 
«κατάρα» και ότι κι αν κά-
νεις σίγουρα θα εμφανίσεις 
επιπλοκές
ΛΑΘΟΣ: Η σωστή και υπεύθυνη 
αντιμετώπιση της νόσου από το 
θεραπευτή και το θεραπευόμενο, 
η καλή ρύθμιση του σακχάρου, 
υπέρτασης και χοληστερίνης 
σχεδόν εξαλείφουν τους καρδι-
αγγειακούς κινδύνους του Σ.Δ., 
όπως έχουν δείξει πολυάριθμες 
επιστημονικές μελέτες. Απτεται 
σ’ εσάς, λοιπόν, να πάρετε τον 
έλεγχο της νόσου στα χέρια σας 
για μια καλή ζωή χωρίς προβλή-
ματα. 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο ειδικός παθολόγος-διαβητολόγος Ευάγγελος Φουστέρης γεννήθηκε 
στον Πειραιά. Πέρασε 2ος στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών απ’ όπου αποφοίτησε με βαθμό «λίαν καλώς» το 2003. Το 
2007 εργάστηκε στο ερευνητικό κέντρο La Jolla Institute for Allergy 
and Immunology στο San Diego της California, USA πάνω σε πρω-
τοποριακές μελέτες ανοσοβιολογίας του σακχαρώδη διαβήτη. Τον 
Ιούνιο του 2012 ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του στην Ειδικότητα 
της Παθολογίας στην Α’ Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο 
του ΓΝΠ «Τζάνειο». Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στην Ια-
τρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών πάνω σε θέματα σακχαρώδη 
διαβήτη και καρδιαγγειακών επιπλοκών με «άριστα» το 2015. Εχει 
μετεκπαιδευτεί στο Σακχαρώδη διαβήτη, Διαβητικό πόδι και Ιατρείο 
παχυσαρκίας στο Διαβητολογικό Κέντρο του ΓΝΠ «Τζάνειο», όπου είναι 
επιστημονικός συνεργάτης μέχρι σήμερα. Εχει σημαντικές δημοσιεύ-
σεις σε επιστημονικά περιοδικά του εξωτερικού και εσωτερικού καθώς 
και συμμετοχές σε αντίστοιχα συνέδρια ως ομιλητής. Είναι τακτικό 
μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνι-
κής Διαβητολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας 
Παχυσαρκίας και της Ευρωπαϊκής Διαβητολογικής Εταιρείας (EASD). 
Περισσότερες πληροφορίες στο www.diabetes-fousteris.gr.

Ο σακχαρώδης 
διαβήτης τύπου 2 είναι 
η  συχνότερη μορφή 
διαβήτη (95% των 
πασχόντων από Σ.Δ.) 
και απαριθμεί περίπου 
380 εκατομμύρια άτομα 
σε όλο τον κόσμο. Οι 
μισοί σχεδόν από αυτά τα 
άτομα δεν γνωρίζουν ότι 
πάσχουν από διαβήτη.
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