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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το παρόν ενδιαφέρον περιστατικό αφορά ενήλικα άνδρα με αρχικά λανθασμένη διάγνωση Σακχαρώδους
Διαβήτη τύπου 1, αντί Λανθάνοντος Αυτοάνοσου Διαβήτη Ενηλίκων (LADA) με πρώτη εκδήλωση διαβητική
κετοξέωση. Παράλληλα με την επιθετική αυτή μορφή διάγνωσης ΣΔ ο ασθενής έπασχε από χασιτοξίκωση
πρωτοεμφάνισης θυρεοειδίτιδας Hashimoto. Ο LADA αποτελεί ασυνήθη μορφή αυτοάνοσου ΣΔ, ενώ η
θυρεοειδίτιδα Hashimoto είναι η συχνότερη θυρεοειδική νόσος, σπάνια εκδηλούμενη με θυρεοτοξίκωση.
Ταυτόχρονη εμφάνιση των παραπάνω διαταραχών είναι εξαιρετικά σπάνια. Άνδρας 29 ετών παρουσιάστηκε
στο MEDOC Σαντορίνης μετά από νοσηλεία λόγω διαβητικής κετοξέωσης, όπου τέθηκε διάγνωση ΣΔ τύπου
1 και ξεκίνησε εντατικοποιημένο σχήμα ινσουλίνης. Ακολούθησαν επανειλημμένα επεισόδια υπογλυκαιμίας
και oι δόσεις προγευματικής και βασικής ινσουλίνης μειώθηκαν δραστικά. Οι ορολογικές εξετάσεις ανέδειξαν
θετικά αυτοαντισώματα έναντι αποκαρβοξυλάσης-65 του γλουταμικού (anti-GAD65) και C-πεπτιδίο. Η
διάγνωση έτεινε προς LADA και η θεραπευτική τροποποίηση αφορούσε διακοπή προγευματικής χορήγησης
ινσουλίνης, ρύθμιση και ακολούθως διακοπή βασικής ινσουλίνης και έναρξη μετφορμίνης. H φυσική εξέταση
κατά την αρχική επίσκεψη ανέδειξε τρόμο άνω άκρων, σημείο Von Graefe (lid lag), υπεριδρωσία, αυξημένη
ευαισθησία στη ζέστη και ταχυκαρδία. Οι εργαστηριακές εξετάσεις ήταν ενδεικτικές χασιτοξίκωσης, η TSH
σταδιακά επανήλθε σε φυσιολογικά επίπεδα και αργότερα χρειάσθηκε υποκατάσταση με θυροξίνη. Το
περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη ολιστικής προσέγγισης και συνεκτίμησης των συννοσηροτήτων σε
ασθενείς με ΣΔ.
Λέξεις ευρετηρίου: LADA, διαβητική κετοξέωση, νόσος Hashimoto, χασιτοξίκωση
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1
(ΣΔτ1) και ο Λανθάνων Αυτοάνοσος Διαβήτης
των Ενηλίκων (LADA) είναι μορφές

αυτοάνοσου σακχαρώδους διαβήτη (ΣΔ) που
εμφανίζονται μετά από καταστροφή των βκυττάρων του παγκρέατος, με αποτέλεσμα
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ανεπάρκεια ινσουλίνης [1]. Ο LADA
παρατηρείται
σπάνια:
2-12%
των
νεοδιαγνωσθέντων ΣΔ σε ενήλικες [2]. Αυτοί οι
ασθενείς παρουσιάζουν διαβήτη στην ενήλικη
ζωή
και
συνήθως
δεν
χρειάζονται
ινσουλινοθεραπεία αμέσως μετά τη διάγνωσή
τους, καθώς παρουσιάζονται κυρίως με
συμπτώματα και σημεία ΣΔ τύπου 2 (ΣΔτ2) [3].
Η διαβητική κετοξέωση (ΔΚ) εμφανίζεται
συχνότερα ως η πρώτη κλινική εκδήλωση του
ΣΔτ1, αλλά ως πρώτη εκδήλωση του LADA
είναι εξαιρετικά σπάνια και πολύ λίγες
περιπτώσεις έχουν περιγραφεί μέχρι σήμερα
[4].
Η νόσος Hashimoto (HD) είναι μια
φλεγμονώδης
αυτοάνοση
νόσος
του
θυρεοειδούς, η οποία κλινικά εκδηλώνεται πιο
συχνά ως βρογχοκήλη με ή χωρίς
υποθυρεοειδισμό
[5].
Η
χασιτοξίκωση
εμφανίζεται σε περίπου 4,47-11,67% τόσο των
ενηλίκων όσο και των παιδιών με HD και
χαρακτηρίζεται
από
τα
παθολογικά
χαρακτηριστικά της HD που συνοδεύεται από
μια αρχική υπερθυρεοειδική έκρηξη, η οποία
αργότερα υποχωρεί [6].
Παρουσιάζουμε έναν ασθενή με LADA
και νόσο Hashimoto , ο οποίος εμφάνισε τόσο
Διαβητική Κετοξέωση, ως την πρώτη εκδήλωση
του LADA, όσο και χασιτοξίκωση σε HD. Από
όσο γνωρίζουμε, παρόμοιες περιπτώσεις έχουν
αναφερθεί
μόνο
υπό
την
επήρεια
χορηγούμενων φαρμάκων ή συνυπάρχουσας
νόσου [7].

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Στο MEDOC Σαντορίνης προσήλθε
29χρονος
άνδρας
ασθενής
αλβανικής
καταγωγής
λόγω
υποτροπιαζόντων
επεισοδίων
υπογλυκαιμίας.
Αναφέρει
νοσηλεία για διαβητική κετοξέωση, όπου
τέθηκε η διάγνωση ΣΔτ1 και ξεκίνησε θεραπεία
με εντατικοποιημένο σχήμα ινσουλινοθεραπείας στο σπίτι. Βρίσκεται υπό αγχώδεις στρεσογόνες συνθήκες, λόγω οικογενειακών
και οικονομικών υποχρεώσεων. Έχει Δείκτη
Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) 21,6kg/m2 και
ελεύθερο ατομικό και οικογενειακό ιστορικό.
Αναφέρει απώλεια βάρους 5 κιλών τους
τελευταίους 2 μήνες. Οι εργαστηριακές δοκιμές
έδειξαν
γλυκοζυλιωμένη
αιμοσφαιρίνη
(HbA1c) 8,1%, c-πεπτίδιο σε 1,8 ng/ml και
γλυκόζη πλάσματος νηστείας (FPG) στα 120
mg/dl. Οι δοκιμασίες αντισωμάτων ήταν
θετικές για anti-IA2 (7,3 IU/ml), αντι-GAD65
(5,5 IU/ml) και αρνητικές για αντισώματα
κατά των νησιδιακών κυττάρων (ICA) και της
ινσουλίνης (IAA). Η αρχική αντιμετώπιση
αφορούσε τη σημαντική μείωση της
ινσουλίνης πριν το γεύμα. Η βασική δόση
ινσουλίνης μειώθηκε σε περίπου 20 IU
ημερησίως.
Η
διαφορική
διάγνωση
περιλάμβανε «μήνα του μέλιτος» σε ΣΔτ1 ή
πιθανά
λανθασμένη
διάγνωση
στο
νοσοκομείο. Η ηλικία του ασθενούς, μαζί με τα
περιστατικά
υπογλυκαιμίας
μετά
από
χορήγηση ινσουλίνης, θετικά αnti-GAD65,
θετικά αnti-ΙΑ2 και αρνητικά αντισώματα του
ΣΔΤ1 (ICA,ΙΑΑ) υποδηλώνουν έναν τύπο
διαβήτη διαφορετικό από τον αρχικά
διαγνωσθέντα, πιθανότατα LADA. Σε
επανεξέταση, λαμβάνοντας υπόψη τα επίμονα
εργαστηριακά και κλινικά ευρήματα, διεκόπη
η χορήγηση προγευματικής ινσουλίνης,
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ρυθμίστηκε η βασική δόση ινσουλίνης και
ενισχύθηκε η θεραπεία με μετφορμίνη. Ένα
μήνα αργότερα, υπό θεραπεία με 2g
μετφορμίνης
ημερησίως
και
επιπλέον
σιταγλιπτίνη, η βασική δόση ινσουλίνης
μειώθηκε σε περίπου 8 μονάδες την ημέρα και
στη συνέχεια σταμάτησε. Δύο χρόνια
αργότερα, χρειάστηκε να εισαχθεί εκ νέου σε
σχήμα βασικής ινσουλίνης, μαζί με
μετφορμίνη και έναν GLP-1 αγωνιστή. Πέντε
χρόνια αργότερα, ο ασθενής βρίσκεται πλέον
σε εντατικοποιημένο σχήμα ινσουλινοθεραπείας.
Επιπλέον, στην αρχική επίσκεψη, ο
ασθενής παραπονέθηκε για υπερβολική
εφίδρωση και αυξημένη ευαισθησία στη ζέστη.
Μια πλήρης φυσική εξέταση αποκάλυψε
τρόμο άνω άκρων, «λάμπον όμμα», ψηλαφητό
θυρεοειδή αδένα και 110 παλμούς ανά λεπτό.
Τα επίπεδα της θυρεοειδοτρόπου ορμόνης
(TSH) ήταν χαμηλότερα από 0,004 μIU/ml, η
Τ3 στα 2,19 nmοl/L , η Τ4 στα 14,60 μg/dl, η
ελεύθερη Τ3 (FT3) στα 4,93 pmol/L και η
ελεύθερη Τ4 (FT4) στα 1,65 ng/dl.
Ανευρέθηκαν θετικά αντισώματα κατά της
θυρεοσφαιρίνης (anti-TG) (174 IU) και της
υπεροξειδάσης του θυρεοειδούς (anti-TPO)
(245 IU), ενώ το αντίσωμα αnti-TSH-R ήταν
αρνητικό.
Το
υπερηχογράφημα
του
θυρεοειδούς δεν ήταν ενδεικτικό παθολογίας.
Επτά
ημέρες
αργότερα,
διεξήχθη
εργαστηριακή επανεξέταση θυρεοειδούς:
TSH=3,14 μIU/ml, Τ3=1,57 nmοl/L, Τ4=87,19
μg/dl, FT3=5,60 pmol/L και FT4=15,26 ng/dl.
Οι τιμές της TSH μειώθηκαν χωρίς θεραπεία.
Τα υψηλά επίπεδα ολικών και ελεύθερων
θυρεοειδικών ορμονών και η παρουσία
αυξημένων αντι-θυρεοειδικών αντισωμάτων
με αρνητικό anti-TSH-R οδήγησαν στη

διάγνωση προς την χασιτοξίκωση σε νόσο
Hashimoto και απέκλεισαν νόσο Graves. Ένα
μήνα αργότερα, η TSH υπολογίστηκε και
βρέθηκε υψηλότερη από το φυσιολογικό (7,29
μIU/ml), οπότε αποφασίστηκε η θεραπεία με
λεβοθυροξίνη. Σε μια διετή παρακολούθηση, η
θυροξίνη αποσύρθηκε καθώς η θυρεοειδίτιδα
Hashimoto μετέπεσε σε ευθυρεοειδική μορφή
(τα επίπεδα TSH και θυρεοειδικών ορμονών
κοντά στις φυσιολογικές τιμές στην εξέταση
αίματος).

ΣΧΟΛΙΑ
Ο LADA, ή ο τύπος 1,5 ΣΔ είναι η πιο
κοινή μορφή αυτοάνοσου διαβήτη που
εμφανίζεται σε ενήλικες [2]. Με βάση την
Immunology of Diabetes Society, ο LADA
διαγιγνώσκεται με τα ακόλουθα κριτήρια:
1) ηλικία έναρξης >30 ετών,
2) παρουσία οποιουδήποτε αυτοαντισώματος
έναντι νησιδιακών κυττάρων, και
3) απουσία ανάγκης ινσουλίνης για
τουλάχιστον 6 μήνες μετά τη διάγνωση [8].
Ο LADA χαρακτηρίζεται από ένα
γενετικό μείγμα ΣΔτ1 και ΣΔτ2, καθώς
μοιράζεται κοινά προδιαθεσικά γονίδια με
τον καθένα (HLA, INS, VNTR, PTPN22 και
TCF7L2 αντίστοιχα) . Αυτός ο γενετικός
συνδυασμός θα μπορούσε να δικαιολογήσει
την ορολογική ποικιλομορφία [9]. Κυρίως
τέσσερις
τύποι
αυτοαντισώματων
εντοπίζονται σε ασθενείς με LADA: GADA,
IAA, IA.2A και ZnT8A, με το GADA να είναι
ο πιο ευαίσθητος δείκτης [10]. Επιπλέον,
θετικές τιμές τόσο για GADA όσο και για
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IA2A, όπως στον ασθενή μας, αυξάνουν την
πιθανότητα πρόωρης ανάπτυξης εξάρτησης
από την ινσουλίνη [11] και ενός φαινότυπου
παρόμοιου με ΣΔτ1.
Ως αποτέλεσμα, στην καθημερινή
πρακτική, ο LADA συχνά διαγιγνώσκεται
λανθασμένα ως ΣΔτ2 ή ΣΔτ1, όπως συνέβη
στον ασθενή μας. Δικαιολογώντας την αρχική
προσέγγιση,
η
ινσουλίνη
ήταν
η
καταλληλότερη θεραπευτική επιλογή σε
ασθενή με απώλεια βάρους και ΔΚ, η οποία
είναι επείγουσα ιατρική κατάσταση και
χαρακτηρίζεται από τη συσσώρευση κετοξέων
στην
κυκλοφορία.
Εκδηλώνεται
με
υπεργλυκαιμία, ως αποτέλεσμα μερικής ή
πλήρους εξάντλησης της ινσουλίνης και
υψηλής συγκέντρωσης υπεργλυκαιμικών
παραγόντων. Οι ασθενείς με LADA σπάνια
παρουσιάζουν οξεία έναρξη ή ΔΚ κατά τη
διάγνωση, καθώς η καταστροφή των βκυττάρων, σε σύγκριση με τον ΣΔ1, καθυστερεί
σημαντικά [12].
Η Νόσος Hashimoto περιγράφηκε για
πρώτη φορά 1912 και έχει την υψηλότερη
συχνότητα εμφάνισης μεταξύ όλων των άλλων
αυτοάνοσων νοσημάτων. Οι γυναίκες έχουν 8
φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να προσβληθούν
σε σύγκριση με τους άνδρες [5] . Το τυπικό
ιστοπαθολογικό χαρακτηριστικό είναι η
λεμφοκυτταρική διήθηση του θυρεοειδούς
αδένα. Τα αντισώματα της υπεροξειδάσης του
θυρεοειδούς (anti-TPO) υπάρχουν στο 95%
των ασθενών και το 60-80% είναι θετικά για
αντισώματα TG. Τα κλινικά χαρακτηριστικά
περιλαμβάνουν τόσο τοπικά όσο και
συστηματικά
συμπτώματα
και
έχουν
περιγραφεί
περισσότερες
από
μία
διαφορετικές
παραλλαγές
[5].
Μια

αξιοσημείωτη
παραλλαγή
είναι
η
χασιτοξίκωση και επηρεάζει λιγότερο από το
5% των ασθενών με HD. Η χασιτοξίκωση είναι
μια παροδική περίοδος υπερθυρεοειδισμού,
που προκαλείται από καταστροφή των
θυρεοειδικών ωοθυλακίων, η οποία οδηγεί σε
μαζική απελευθέρωση θυρεοειδικών ορμονών.
Συνδυάζει τη μικροσκοπική εμφάνιση του HD
με την κλινική εικόνα της νόσου του Graves
[5], συμπεριλαμβανομένης της διεύρυνσης των
αδένων, της απώλειας βάρους, του τρόμου και
της
δυσανεξίας
στη
θερμότητα,
επιβεβαιώνοντας τα ευρήματα του ασθενούς
μας. Απεναντίας, τα ευρήματα του υπερήχου
συνήθως αποκαλύπτουν υποηχογένεια [5].
Τελικά, η χασιτοξίκωση μεταπίπτει σε
ευθυρεοειδισμό ή υποθυρεοειδισμό.
Υπάρχουν επαρκή στοιχεία, ότι τα
αυτοάνοσα νοσήματα αλληλεπιδρούν μεταξύ
τους όσον αφορά την έναρξη, τις κλινικές
εκδηλώσεις και τη συχνότητα. Πολλές μελέτες
έχουν αποδείξει την ισχυρή σύνδεση μεταξύ
του αυτοάνοσου ΣΔ και της αυτοάνοσης
θυρεοειδίτιδας [13]. Σύμφωνα με τους Jin et al,
τα
αυτοαντισώματα
του
θυρεοειδούς
υπάρχουν στο 21,5% των ασθενών με LADA με
16,3% και 18,5% να είναι θετικοί για anti-TG
και anti-TPO, αντίστοιχα, ενώ οι ασθενείς με
υψηλότερο τίτλο GADA ήταν πιο πιθανό να
εμφανίσουν αυτοανοσία του θυρεοειδούς [14].
Επιπλέον, η θετικότητα για περισσότερα από
ένα αυτοαντισώματα νησιδιακών κυττάρων
αυξάνει την πιθανότητα αυτοανοσίας του
θυρεοειδούς
ως
συννοσηρότητα
[15].
Αντίστροφα, σε ασθενείς με HD, υπάρχει
προδιάθεση για αυτοάνοσο ΣΔ, λόγω κοινών
απλοτύπων [16]. Η παρουσία αντισωμάτων
anti-TPO μπορεί να συνδέεται με την
επιτάχυνση της αυτοάνοσης καταστροφής των
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β-κυττάρων [17]. Είναι ενδιαφέρον ότι ο
υπερθυρεοειδισμός, όπως παρατηρείται στην
χασιτοξίκωση, έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την
κάθαρση της ινσουλίνης και επομένως
μεγεθύνει τον κίνδυνο εμφάνισης ΔΚ [13].
Στον ασθενή μας συνυπάρχουν
τουλάχιστον δύο αυτοάνοσες ενδοκρινικές
διαταραχές. Αυτή η νοσολογική οντότητα
προσδιορίζεται ως Πολυαδενικό Αυτοάνοσο
Σύνδρομο (PAS) [18]. Το PAS έχει ισχυρό
γενετικό υπόβαθρο, με πολλά γονίδια να
συμμετέχουν ενεργά στην ανοσολογική
ρύθμιση και την ενεργοποίηση των Τκυττάρων
σε
περισσότερες
από
μία
ενδοκρινικές
δομές
ταυτόχρονα.
Τα
αντισώματα που παράγονται μπορεί να
διασταυρωθούν με περισσότερους από έναν
αδένες [13], οδηγώντας σε πολύπλοκες
παθοφυσιολογικές διασυνδέσεις.
Σύμφωνα με τον Χρούσο, το στρες
ενισχύει την προδιάθεση για αυτοάνοσες
διαταραχές, ενώ σε ΣΔ και υπερθυρεοειδισμό η
δραστηριότητα του άξονα ΥποθάλαμοςΥπόφυση-Επινεφρίδια είναι αυξημένη [19].
Επιπρόσθετα, έχει προταθεί συσχέτιση του
συναισθηματικού στρες με διαβήτη τύπου
LADA [20] .
Παρουσιάσαμε
μια
αξιοσημείωτη
περίπτωση,
που
χαρακτηρίζεται
από
ταυτόχρονη εμφάνιση δύο διαφορετικών
αυτοάνοσων διαταραχών. Οι LADA και HD
παρουσιάζονται αμφότερες με σπάνιες
εκδηλώσεις: ΔΚ και χασιτοξίκωση. Λόγω της
αρχικής λανθασμένης διάγνωσης και των

ευρημάτων, η συγκεκριμένη περίπτωση
αποκάλυψε την αναγκαιότητα μιας ολιστικής
διαγνωστικής
προσέγγισης,
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των
συμπτωμάτων, της πλήρους φυσικής εξέτασης,
των δοκιμασιών αντισωμάτων και της
κατανόησης
των
παθοφυσιολογικών
συσχετισμών
μεταξύ
των
πολλών
διαφορετικών συννοσηροτήτων.
Έχει αποκαλυφθεί ότι οι αυτοάνοσες
διαταραχές είναι πολυπαραγοντικές και
αλληλοσυνδεόμενες νοσολογικές οντότητες με
γενετική
και
κλινική
ετερογένεια,
χαρακτηριστικά
που
καθιστούν
τη
διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση μια
πρόκληση. Είναι πολύ σημαντικό, όταν
εμφανίζεται μια αυτοάνοση διαταραχή, να
αντιμετωπίζονται και να διερευνώνται όλες οι
συννοσηρότητες. Πιο συγκεκριμένα, μια
πιθανή θεωρία είναι ότι τα β-κύτταρα του
παγκρέατος
και
η
αυτοανοσία
του
θυρεοειδούς συνυπάρχουν υπό μια κατάσταση
αυτοάνοσης ευαισθησίας που προκαλείται από
απώλεια ανοχής έναντι των αυτοαντιγόνων
[21].
O έλεγχος για αντισώματα θυρεοειδούς
και TSH συνιστάται ειδικά σε ασθενείς με
LADA κατά την έναρξη και μία φορά κάθε 2
χρόνια
[14].
Παρόλα
αυτά,
ο
προσυμπτωματικός έλεγχος δεν αποκαλύπτει
πάντα σπάνιες εκδηλώσεις των διαταραχών
αυτών καταδεικνύοντας τη σημασία της
επαγρύπνησης του κλινικού ιατρού.
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CASE REPORT

Diabetic ketoacidosis as first manifestation of LADA and
hashitoxicosis from Hashimoto's thyroiditis: a case report
M Xenou1,2, I Zoupas1,2, D Lygnos2, E Fousteris2
1Medical

School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece, 2Mediterranean Diabetes
and Obesity Clinics (MEDOC), Athens and Santorini, Greece

ABSTRACT
Our present case concerns an adult male with an initial misdiagnosis of Type 1 Diabetes, instead of Latent
Autoimmune Diabetes in Adults (LADA) with diabetic ketoacidosis as first manifestation. Along with this
aggressive form of diabetes diagnosis, the patient suffered from hashitoxicosis due to Hashimoto thyroiditis
onset. LADA is an uncommon form of autoimmune diabetes, while Hashimoto's thyroiditis is the most
common thyroid disease, rarely manifested by thyrotoxicosis. Simultaneous occurrence of the above
disorders is extremely rare. A 29-year-old man presented to Santorini MEDOC after hospitalization due to
diabetic ketoacidosis, diagnosis of Type 1 Diabetes and an intensified insulin regimen. After repeated
episodes of hypoglycaemia, the doses of mealtime and baseline insulin were drastically reduced. Serological
tests showed positive autoantibodies to glutamate decarboxylase-65 (anti-GAD65) and C-peptide. The
diagnosis tended to LADA and a therapeutic modification involved discontinuation of mealtime insulin,
regulation and subsequent discontinuation of basal insulin and metformin treatment. The physical
examination at baseline showed tremors in upper extremities, Von Graefe point (lid lag), hyperhidrosis,
increased sensitivity to heat and tachycardia. Laboratory tests were indicative of hasotoxicity, TSH gradually
returned to normal and later needed thyroxine replacement. This incident highlights the need for a holistic
approach and consideration of comorbidities in patients with diabetes.
Keywords: LADA, diabetic ketoacidosis, Hashimoto's thyroiditis, hashitoxicosis
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