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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

H νόσος COVID-19, ή αλλιώς η νόσος που προκαλείται από τον νέο κορωνοϊό, SARS-CoV-2, έχει λάβει 
διαστάσεις πανδημίας θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο και τους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη. Το κλινικό της 
φάσμα είναι ευρύ καθώς μπορεί να παρουσιαστεί με ήπια συμπτώματα αλλά και με σύνδρομο οξείας 
αναπνευστικής δυσχέρειας, σύνδρομο πολυοργανικής ανεπάρκειας  και μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο. 
Η μεγάλη ηλικία, ο σακχαρώδης διαβήτης, η αρτηριακή υπέρταση, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, καθώς και 
η παχυσαρκία αυξάνουν σημαντικά τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα σε ασθενείς με νόσο COVID-19. 
Στην παρούσα ανασκόπηση συνοψίζονται τα υπάρχοντα και συνεχώς αυξανόμενα δεδομένα σχετικά με τις 
επιπτώσεις της λοίμωξης COVID-19 σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, την αντιδιαβητική θεραπεία τους 
καθώς και τις επιπλέον προφυλάξεις, πέραν του καλού γλυκαιμικού ελέγχου, που πρέπει να λάβουν οι 
ασθενείς στα πλαίσια πρόληψης της νόσου και των επιπλοκών της. Η κοινωνική αποστασιοποίηση και η 
αυστηρή υγιεινή των χεριών κατέχουν σημαντικό ρόλο στα μέτρα πρόληψης της νόσου και στους ασθενείς 
με σακχαρώδη διαβήτη. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Τον Δεκέμβριο του 2019 παρατηρήθηκε μια 
συρροή κρουσμάτων πνευμονίας άγνωστης, 
μέχρι τότε, προέλευσης στην πόλη Wuhan της 
Κίνας, με κύριο χαρακτηριστικό την υψηλή 
θνησιμότητα λόγω της πρόκλησης συνδρόμου 
οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (acute 
respiratory distress syndrome, ARDS). Στις 11 
Φεβρουαρίου 2020, ανακαλύφθηκε η αιτία της 
νόσου και αποδόθηκε από τη Διεθνή 
Επιτροπή Ταξινόμησης των ιών στον νεό 

κορωνοιό SARS-CoV-2 [1]. Ο ιός SARS-CoV-2 
ανήκει στην οικογένεια των κορωνοϊών, όπως 
και ο κορωνοϊός του σοβαρού οξέως 
αναπνευστικού συνδρόμου (severe acute 
respiratory syndrome - coronavirus, SARS-
CoV) και ο κορωνοϊός του μεσανατολικού 
αναπνευστικού συνδρόμου (middle eastern 
respiratory syndrome - coronavirus, MERS-
CoV). Η ονομασία τους προέρχεται από τις 
ακίδες, που μοιάζουν με στέμμα και 
καλύπτουν την επιφάνειά τους. Τα 
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υπάρχοντα δεδομένα δείχνουν ότι ο SARS-
CoV-2 είναι πιο μολυσματικός από τους 
προαναφερθέντες ιούς αριθμώντας 
περισσότερα από 80.000 κρούσματα στην 
Κίνα και σχεδόν 7.500.000 κρούσματα 
παγκοσμίως στις 31 Μαΐου  2020, σύμφωνα με 
πληροφορίες από το Κέντρο Επιστήμης και 
Μηχανικής Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο 
John Hopkins [2]. Οι περισσότεροι ασθενείς 
με νόσο COVID-19 παρουσιάζουν συνήθως 
ήπια συμπτώματα, αλλά έχουν παρατηρηθεί 
σε υψηλό ποσοστό και κυρίως σε ευπαθείς 
ομάδες πιο σοβαρές περιπτώσεις της νόσου με 
την εμφάνιση ARDS και συνδρόμου  
πολυοργανικής ανεπάρκειας (multiple organ 
dysfunction syndrome, MODS)[3]. Η 
θνησιμότητα της νόσου COVID-19 κυμαίνεται 
από 1,4% έως 4,3% ανάλογα με τον 
εξεταζόμενο πληθυσμό.  

Ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) και οι 
επιπλοκές του αποτελούν μια από τις κύριες 
αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας 
παγκοσμίως [2]. Οι ασθενείς με ΣΔ 
διατρέχουν υψηλό κίνδυνο λοιμώξεων, ιδίως 
γρίπης και πνευμονίας [4] και για το λόγο 
αυτό συνιστάται ο εμβολιασμός έναντι της 
πνευμονιοκοκκικής νόσος και ο ετήσιος 
εμβολιασμός έναντι του ιού της γρίπης σε 
όλους τους ασθενείς με ΣΔ ηλικίας άνω των 2 
ετών. Είναι γνωστό ότι η χρόνια 
υπεργλυκαιμία που χαρακτηρίζει τους 
ασθενείς με ΣΔ εξασθενεί τη φαγοκυτταρική 
λειτουργία των ουδετερόφιλων, μακροφάγων 
και μονοκυττάρων, τη χημειοτακτική 
ικανότητα και βακτηριοκτόνο δράση των 
ουδετερόφιλων, και την κυτταρική ανοσία εν 
γένει. Κατά αντιστοιχία, η υπεργλυκαιμία 
έχει συνδεθεί με υψηλότερη νοσηρότητα και 
θνητότητα στους ασθενείς με ΣΔ που νοσούν 

κυρίως από βακτηριακές λοιμώξεις. Κατά τη 
διάρκεια των τριών τελευταίων πανδημιών, 
της γρίπης Influenza Α 2009 (H1N1), του 
SARS-CoV και του MERS-CoV, ο ΣΔ 
απετέλεσε σημαντικό παράγοντα κινδύνου 
και η παρουσία του συνδέθηκε με υψηλά 
ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας [4]. 

Σκοπός, συνεπώς, της παρούσας 
ανασκόπησης είναι να συνοψίσει τα 
υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα σχετικά 
με την επιδημιολογία της νόσου COVID-19 σε 
ασθενείς με ΣΔ, τους πιθανούς 
παθογενετικούς μηχανισμούς που συνδέουν 
τις δύο νόσους και τις πιθανές επιδράσεις των 
αντιδιαβητικών φαρμάκων στην εξέλιξη της 
λοίμωξης. 

 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 

Η παρούσα εργασία στηρίχθηκε σε 
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στις διεθνείς 
βάσεις δεδομένων PubΜed και Scopus με τη 
χρήση των όρων “Diabetes” και “COVID-19”. 
Συμπεριλάβαμε μελέτες που έχουν 
δημοσιευθεί σε περιοδικά στα αγγλικά ή τα 
ελληνικά. Αποκλείστηκαν μελέτες σε άλλη 
γλώσσα ή δεν είχαν άμεση σχέση με τον ΣΔ 
τύπου 2 και το θέμα της εργασίας εν συνόλω. 

 

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ 
COVID-19 ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ  

Η ακριβής συσχέτιση και τα κοινά 
παθογενετικά μονοπάτια που συνδέουν τον  
ΣΔ και τη λοίμωξη COVID19 δεν έχουν 
αποσαφηνισθεί ακόμα πλήρως. Μια 
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πρόσφατη μελέτη που περιλάμβανε ασθενείς 
με λοίμωξη COVID-19 έδειξε ότι η αρτηριακή 
υπέρταση (ΑΥ) και ο ΣΔ συνδέονταν με 
καθυστερημένη κάθαρση του SARS-CoV-2 
από τον οργανισμό των πασχόντων[6]. 
Μελέτες που επικεντρώθηκαν σε 
προηγούμενες εξάρσεις άλλων κορωνοϊών  
παρέχουν επίσης χρήσιμα στοιχεία για την 
παθογένεια της λοίμωξης με SARS-CoV-2 σε 
ασθενείς με ΣΔ.  

Η χρόνια χαμηλού βαθμού φλεγμονή που 
χαρακτηρίζει το ΣΔ σε συνδυασμό με την 
υπεργλυκαιμία έχει δυσμενή επίδραση στην 
ανοσοαπόκριση, προκαλεί μειωμένη 
κινητοποίηση των πολυμορφοπύρηνων, 
επιδρά αρνητικά στη χημειοταξία και τη 
φαγοκυτταρική δραστηριότητα, και 
συνοδεύεται από διαταραχή στην έκκριση 
των κυτταροκινών (ιντερλευκίνες 1 και 6), και 
γλυκοζυλίωση ανοσοσφαιρινών. 
Χαρακτηριστικά, η ιντερλευκίνη 6, το 
ινωδογόνο, η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη και τα 
D-διμερή, αυξάνονται περισσότερο σε 
ασθενείς με COVID-19 και ΣΔ σε σύγκριση με 
μη διαβητικούς ασθενείς [7]. 

Προκειμένου να κατανοήσουν την απόκριση 
του ανοσοποιητικού συστήματος στο MERS-
CoV σε άτομα με ΣΔ, οι Kulcsar et al., [8] 
δημιούργησαν ένα διαγονιδιακό μοντέλο 
ποντικού που εξέφραζε τον ανθρώπινο 
υποδοχέα του ιού MERS-CoV, DPP4 
(DPP4H/M) και του προκάλεσαν διαβήτη 
μέσω δίαιτας με υψηλή περιεκτικότητα σε 
λιπαρά. Τα διαβητικά ποντίκια DPP4 H/M 
εμφάνισαν βαρύτερη νόσο και βρέθηκε να 
έχουν μειωμένη ανοσοαπόκριση μετά από 
λοίμωξη, χαρακτηριστικά της οποίας ήταν η 
καθυστερημένη και μειωμένη πρόσληψη 

CD4+ Τ-λεμφοκυττάρων, μονοκυττάρων και 
μακροφάγων στον πνευμονικό ιστό. Εκτός 
από τη μειωμένη συνολική απόκριση των 
CD4+ Τ-λεμφοκυττάρων, τα νοσούντα 
διαβητικά ποντίκια παρουσίασαν επίσης μια 
πιο εμφανή απόκριση λεμφοκυττάρων Th17 
με αυξημένα επίπεδα IL-17a, υποδεικνύοντας 
ότι μια μεταβολή στα προφίλ κυτταροκινών 
θα μπορούσε εν μέρει να ευθύνεται για τη 
σοβαρότητα της νόσου. Αυτή η μελέτη 
συνάδει με προηγούμενες ενδείξεις ότι ο ΣΔ 
συνδέεται με ισχυρότερη απόκριση 
μεσολαβούμενη από Th17 λεμφοκυττάρα  με 
μειωμένη παρουσία ρυθμιστικών Τ κυττάρων 
με αποτέλεσμα υπέρμετρη και επιβλαβή 
φλεγμονώδη αντίδραση [8,9]. 

Ενδιαφέρον έχει προκαλέσει το εύρημα πως 
ορισμένοι ασθενείς με νόσο COVID-19 
ανέπτυξαν ένα θανατηφόρο 
υπερφλεγμονώδες σύνδρομο, που μοιάζει με 
δευτερογενή αιμοφαγοκυτταρική 
λεμφοϊστοκυττάρωση, και το οποίο πιστεύεται 
ότι προκαλείται από προ-φλεγμονώδεις 
κυτταροκίνες, όπως οι ιντερλευκίνες 2, 6 και 
12 (interleukin-2, IL-2 και IL-6, IL-12,  
αντίστοιχα), ο παράγοντας νέκρωσης όγκων-
α (tumor necrosis factor-α, TNF-α) και η 
ιντερφερόνη-γ (interferon-γ, IFN-γ). Οι 
ασθενείς με νόσο COVID-19 συνήθως 
εμφανίζουν λεμφοκυτταροπενία εισόδου και, 
σε μικρότερο βαθμό, θρομβοπενία και 
λευκοπενία, οι οποίες είναι πιο εμφανείς σε 
περιπτώσεις βαρέως νοσούντων  [9, 10]. Αυτά 
τα ευρήματα μπορούν να εξηγηθούν από 
αναφορές που υποστηρίζουν ότι ο SARS-
CoV-2 εισβάλλει στα CD4+ και CD8+ Τ-
λεμφοκύτταρα επάγοντας την απόπτωση τους 
και εμποδίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο την 
ανοσοαπόκριση. Περαιτέρω, αυξημένα 
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επίπεδα προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών, 
συμπεριλαμβανομένων της IL-6 και της C-
αντιδρώσας πρωτεΐνης, καθώς και 
υπερπηκτικότητα με αυξημένα d-διμερή, 
συσχετίστηκαν επίσης με τη βαρύτητα του 
εκάστοτε περιστατικού. Στον ΣΔ τύπου 2, 
εκτός από την έντονη φλεγμονώδη διεργασία 
που συζητήθηκε προηγουμένως, εμφανίζεται 
μια ανισορροπία μεταξύ πήξης και 
ινωδόλυσης, με αυξημένα επίπεδα 
παραγόντων πήξης και σχετική αναστολή του 
ινωδολυτικού συστήματος επιβαρύνοντας την 
πρόγνωση των ασθενών [11]. 

 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-
19 ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ 
ΔΙΑΒΗΤΗ 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα 
δεδομένα σχετικά με τον επιπολασμό του ΣΔ 
σε ασθενείς με COVID-19 μεταβάλλονται και 
διαφέρουν ανάλογα με τον υπό μελέτη 
πληθυσμό. Τρεις πρόσφατες μετα-αναλύσεις 
έδειξαν ότι οι πιο συχνές συννοσηρότητες που 
απαντώνται σε ασθενείς με νόσο COVID-19 
ήταν η ΑΥ και ο ΣΔ, ακολουθούμενες από τις 
καρδιαγγειακές παθήσεις και τις παθήσεις του 
αναπνευστικού συστήματος [12-14].  Η 
πρώτη, μετά από ανάλυση 8 μελετών με 
46.248 ασθενείς, έδειξε επιπολασμό ΣΔ της 
τάξης του 8 ± 6% (95% διάστημα 
εμπιστοσύνης: 6-11%) [12]. Η δεύτερη μετα-
ανάλυση, ήταν μια ολοκληρωμένη 
συστηματική ανασκόπηση μελετών που 
δημοσιεύθηκαν έως τις 15 Φεβρουαρίου 2020 
και περιλάμβανε δεδομένα 76.993 ασθενών 
από 10 διαφορετικές μελέτες [13]. Σύμφωνα με 
αυτήν, ο επιπολασμός του ΣΔ σε άτομα με 
λοίμωξη από τον SARS-CoV-2 εκτιμήθηκε στο 

7,87% (95% διάστημα εμπιστοσύνης: 6,57%-
9,28%). Η τρίτη μετα-ανάλυση περιλάμβανε 
έξι μελέτες με 1.527 ασθενείς στην Κίνα [14]. 
Τα ποσοστά ασθενών με ΑΥ, καρδιαγγειακή 
νόσο και ΣΔ με λοίμωξη COVID-19 ήταν  
17,1%, 16,4% και 9,7%, αντίστοιχα. Ο αριθμός 
των νοσούντων από COVID-19 με 
συνυπάρχουσες καρδιαγγειακές παθήσεις, ΣΔ 
ή ιστορικό αγγειακού εγκεφαλικού 
επεισοδίου (ΑΕΕ), που χρειάστηκε να 
νοσηλευθούν σε μονάδα εντατικής θεραπείας 
(ΜΕΘ), ήταν περίπου διπλάσιος και 
τριπλάσιος αντίστοιχα. 

Ακόμη υψηλότερος επιπολασμός ΣΔ σε άτομα 
που είχαν έρθει σε επαφή με τον SARS-CoV-2 
βρέθηκε σε μελέτες από τη Wuhan, το 
επίκεντρο της νόσου. Μια μελέτη από τους 
Zhou et al., [15] σε 191 ασθενείς με νόσο 
COVID-19 έδειξε ότι σχεδόν οι μισοί από 
αυτούς είχαν συννοσηρότητες, με την ΑΥ να 
είναι η πιο συχνή (30% των ασθενών), 
ακολουθούμενη από το ΣΔ (19% των 
ασθενών) και την στεφανιαία νόσο (ΣΝ)  (8% 
των ασθενών). Σε μια άλλη μελέτη, με 85 
ασθενείς, το 68,2% των ασθενών είχε μία ή 
περισσότερες συννοσηρότητες, με την ΑΥ 
(37,6%), τον ΣΔ (22,4%) και τη ΣΝ (11,8%) να 
είναι οι συχνότερες[16]. Σε μελέτη των Wan et 
al.[17], σε σύνολο 135 ασθενών 
νοσηλευόμενων σε νοσοκομείο με COVID-19, 
31,9% των ασθενών είχαν υποκείμενη νόσο, 
κυρίως ΑΥ (9,6%), ΣΔ (8,9%), καρδιαγγειακές 
παθήσεις (5,2%), και κακοήθεια (3,0%). Οι 
Guan et al., [18] ανέλυσαν δεδομένα από 
1.590 νοσηλευόμενους με εργαστηριακά 
επιβεβαιωμένη διάγνωση COVID-19 από 575 
νοσοκομεία στην Κίνα μεταξύ 11 Δεκεμβρίου 
2019 και 31 Ιανουαρίου 2020. Σύμφωνα με τα 
ευρήματά τους, η πιο διαδεδομένη 
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συννοσηρότητα ήταν η ΑΥ (16,9%), 
ακολουθούμενη από το ΣΔ (8,2%). Ο ΣΔ ήταν 
παράγοντας κινδύνου αυξάνοντας σχεδόν 
δύο φορές τη θνησιμότητας [αναλογία 
κινδύνου: 1,59, 95% διάστημα εμπιστοσύνης: 
1,03-2,45]. Η μελέτη των Yang et al., [19] σε 32 
μη επιζώντες από μια ομάδα 52 ασθενών σε 
ΜΕΘ με COVID-19, έδειξε ότι οι πιο συχνές 
συννοσηρότητες ήταν τα ΑΕΕ (22%) και ο ΣΔ 
(22%). Μια άλλη μελέτη, που περιλάμβανε 
1.099 ασθενείς με COVID-19, έδειξε ότι για 
τους 173 ασθενείς με σοβαρή νόσο οι πιο 
συχνές συννοσηρότητες ήταν η ΑΥ (23,7%), ο 
ΣΔ (16,2%), η ΣΝ (5,8%) και τα ΑΕΕ 
(2,3%).[20] Σε μια τρίτη μελέτη, με 140 
ασθενείς που εισήχθησαν στο νοσοκομείο με 
COVID-19, 30% έπασχαν από και 12% από 
ΣΔ, ενώ ο ΣΔ δεν φάνηκε να συνδέεται με 
μεγαλύτερη βαρύτητα της νόσου [20]. 

Η παρουσία ΣΔ σε ασθενείς με COVID-19 έχει 
συσχετιστεί με χειρότερη έκβαση σύμφωνα με 
τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα. Σε 
μια μελέτη από τη Wuhan της Κίνας, 42,3% 
από 26 θανάτους λόγω της νόσου COVID-19 
είχαν ως συννοσηρότητα τον ΣΔ [22]. Οι Wu 
et al.[23], έδειξαν ότι σε 201 ασθενείς με νόσο 
COVID-19, ο επιπολασμός του ΣΔ μεταξύ 
ασθενών που ανέπτυξαν ARDS, σε σύγκριση 
με εκείνους που δεν ανέπτυξαν, ήταν 19,0% 
και 5,1%, αντίστοιχα. Μια άλλη μελέτη που 
εκτίμησε τα κλινικά χαρακτηριστικά των 
θανάτων στη νέα επιδημία COVID-19 στην 
Κίνα διαπίστωσε υψηλή θνητότητα των 
ατόμων ΣΔ που νοσούν από COVID-19 
(26,2%) σε σύγκριση με τη γενική θνητότητα 
(5,6%) [24]. Οι συγγραφείς της μελέτης 
κατέληξαν ότι ο ΣΔ συσχετίζεται με αυξημένο 
κίνδυνο θνησιμότητας από τη νόσο COVID-
19.  

Η Ιταλία ήταν η δεύτερη χώρα με τα 
υψηλότερα ποσοστά νοσηρότητας και 
θνητότητας από τη λοίμωξη COVID-19 μετά 
την Κίνα, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να 
προστεθούν στη βιβλιογραφία δεδομένα 
σχετικά με τον επιπολασμό του ΣΔ μεταξύ 
των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 και στην 
Ευρώπη. Συγκεκριμένα, στο Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο της Πάδοβας, μεταξύ των 146 
ασθενών με επιβεβαιωμένη νόσο COVID-19, 
13 είχαν προϋπάρχοντα ΣΔ, που ισοδυναμεί 
με  επιπολασμό της τάξης του 8,9% σε 
νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19 (95% 
διάστημα εμπιστοσύνης: 5,3–14,6) [25]. Ακόμη 
υψηλότερος επιπολασμός ΣΔ καταγράφηκε σε 
δύο άλλες μελέτες. Μια μελέτη από το Istituto 
Superiore di Sanita ανέφερε ότι μεταξύ των 
355 θανάτων που αποδόθηκαν στη λοίμωξη 
COVID-19 και είχαν διαθέσιμες πληροφορίες 
σχετικά με τις συννοσηρότητες, ο 
επιπολασμός του ΣΔ ήταν 35,5% [26]. Σε 
αναλογία, το 2018, ο επιπολασμός του ΣΔ 
μεταξύ Ιταλών πολιτών με το ίδιο ηλικιακό 
εύρος και κατανομή φύλου ήταν 20,3%. Έτσι, 
η αναλογία επιπολασμού ΣΔ μεταξύ ασθενών 
που πέθαναν από λοίμωξη SARS-CoV-2 σε 
σχέση με το γενικό πληθυσμό ήταν 1,75 
[27,28]. 

Μια ανάλυση σε 122.653 περιστατικά με νόσο 
COVID-19 από τις ΗΠΑ που αναφέρθηκαν 
στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης 
Νοσημάτων (Center for Disease Control and 
Prevention, CDC) στις 28 Μαρτίου 2020, 
έδειξε ότι ο ΣΔ, η ΑΥ, η χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), η ΣΝ, το ΑΕΕ, η 
χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) και το 
κάπνισμα, είναι παράγοντες κινδύνου για 
σοβαρή νόσο ή θάνατο από τη λοίμωξη 
COVID-19 [20]. Επιπρόσθετα, μελέτη στις 
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ΗΠΑ σε ασθενείς από 9 νοσοκομεία του Σιάτλ 
που εισήχθησαν στην ΜΕΘ με επιβεβαιωμένη 
σοβαρή λοίμωξη COVID-19 έδειξε ότι το 58% 
των ασθενών είχε ΣΔ [29]. Σε άλλη μελέτη σε 
5.700 ασθενείς με COVID-19 που εισήχθησαν 
σε 12 νοσοκομεία της Νέας Υόρκης, οι 
συχνότερες συννοσηρότητες ήταν η ΑΥ 
(56,6%), η παχυσαρκία (41,7%) και ο ΣΔ 
(33,8%) [30]. Τέλος, μια άλλη δημοσίευση που 
αναλύει δεδομένα σχετικά με τα ποσοστά 
νοσηλείας που σχετίζονται με τη λοίμωξη 
COVID-19 για ασθενείς που εισήχθησαν τον 
Μάρτιο του 2020, τον πρώτο μήνα διεξαγωγής 
σχετικών μελετών στις ΗΠΑ, έδειξε ότι οι πιο 
συχνές υποκείμενες νόσοι ήταν η ΑΥ (49,7%), 
η παχυσαρκία (48,3%), η ΧΑΠ (34,6%), ο ΣΔ 
(28,3%) και οι καρδιαγγειακές παθήσεις 
(27,8%) [31].  

Ο ΣΔ αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
κινδύνου για λοίμωξη COVID-19 και, 
επιπλέον, σχετίζεται με την αυξημένη 
θνησιμότητα, όπως έχει επιβεβαιωθεί από μια 
πρόσφατη μετα-ανάλυση [32]. Μεταξύ 1.382 
ασθενών, ο ΣΔ ήταν η δεύτερη συχνότερη 
συννοσηρότητα σε ασθενείς με λοίμωξη 
COVID-19, ενώ οι ασθενείς με ΣΔ είχαν 
σημαντικό αυξημένο κίνδυνο εισαγωγής στη 
ΜΕΘ (αναλογία κινδύνου: 2,79, 95% 
διάστημα εμπιστοσύνης: 1,85-4,22) και 
υψηλότερη θνησιμότητα (αναλογία κινδύνου: 
3,21, 95% διάστημα εμπιστοσύνης: 1,82 -5.64). 
Τέλος, στην τρέχουσα πανδημία COVID-19, 
αναφορές από την Κίνα, την Ιταλία και τις 
ΗΠΑ έδειξαν ότι η ηλικία είναι ένας 
σημαντικός παράγοντας νοσηρότητας και 
θνησιμότητας, εκτός από τον ΣΔ καθαυτό, με 
τους ηλικιωμένους ασθενείς με ΣΔ να 
διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο για βαρεία 
νόσο και θάνατο [20,33,34]. 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΟΥ 
ΕΝΖΥΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ  

Ο SARS CoV-2 φαίνεται ότι χρησιμοποιεί το 
μετατρεπτικό ένζυμο τη αγγειοτενσίνης 
(ΜΕΑ) (angiotensin converting enzyme, ACE) 
2 ως υποδοχέα για την είσοδο του στα 
κύτταρα. Αυτό το ένζυμο είναι ομόλογο του 
ACE1, το οποίο μετατρέπει την αγγειοτενσίνη 
I σε αγγειοτενσίνη II, και αποτελεί 
θεραπευτικό στόχο στην ΑΥ και την καρδιακή 
ανεπάρκεια (ΚΑ).[34,35] Το ACE2 εκφράζεται 
ευρέως στους πνεύμονες, στο καρδιαγγειακό 
σύστημα, στο έντερο, στους νεφρούς, στο 
κεντρικό νευρικό σύστημα και στον λιπώδη 
ιστό. Συγκεκριμένα, η S-γλυκοπρωτεΐνη που 
βρίσκεται στην επιφάνεια του SARS-CoV2 
συνδέεται με τον υποδοχέα ACE2, και την 
είσοδο του ιού στο κύτταρο η οποία με τη 
σειρά της προκαλεί μία έντονη φλεγμονώδη 
απόκριση αύξηση των επιπέδων των 
κυτταροκινών, και τελικά την πολυοργανική 
ανεπάρκεια που χαρακτηρίζει τη βαρεία νόσο 
COVID-19 [36-38]. 

 Έχει βρεθεί ότι τα διαβητικά ποντίκια έχουν 
αυξημένη έκφραση του υποδοχέα ACE2 στον 
νεφρικό φλοιό, το ήπαρ και το πάγκρεας, 
αλλά όχι στους πνεύμονες [34,35]. Μεταξύ 
άλλων, η πιογλιταζόνη και η λιραγλουτίδη 
έχει, επίσης, αποδειχθεί ότι σχετίζονται με την 
αύξηση του υποδοχέα ACE2 σε μελέτες σε 
πειραματοζώα [36,37]. Επιπλέον, είναι 
γνωστό ότι ο ΣΔ συνυπάρχει σε μεγάλη 
συχνότητα με ΑΥ για την θεραπεία της 
οποίας χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστων 
αναστολείς ΜΕΑ και αποκλειστές των 
υποδοχέων της αγγειοτενσίνης (angiotensin 
receptor blockers, ARBs). Επομένως, θα 
μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι οι 
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αναστολείς του ΜΕΑ και οι ARB ενδέχεται να 
έχουν επιβλαβή επίδραση σε ασθενείς με νόσο 
COVID-19 [35]. Οι αναστολείς του ΜΕΑ 
αναστέλλουν το μετατρεπτικό ένζυμο της 
αγγειοτενσίνης οδηγώντας σε μειωμένα 
επίπεδα αγγειοτενσίνης Ι, και μέσω της 
αρνητικής ανατροφοδότησης επάγουν την 
αύξηση των υποδοχέων του ACE2, ώστε να 
είναι σε θέση να αλληλοεπιδράσουν με το 
μειωμένο υπόστρωμα της αγγειοτενσίνης Ι 
[35,36]. Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι τα επίπεδα 
της αγγειοτενσίνης II στο πλάσμα αυξάνονται 
με τη χρήση των ARBs [37]. Η αγγειοτασίνη II 
αποτελεί το υπόστρωμα του ACE2 και μπορεί 
να οδηγήσει σε αύξηση της έκφρασης του. Με 
βάση τα ανωτέρω δημιουργήθηκε η 
λανθασμένη θεώρηση ότι η αύξηση των 
υποδοχέων του ACE2 ενδέχεται να οδηγεί σε 
αυξημένες θέσεις σύνδεσης για τον SARS-
CoV-2, διευκολύνοντας τη διείσδυση του στα 
κύτταρα.  

Αντίθετα, η θεραπεία με ARBs ενδέχεται να 
έχει ευμενή επίδραση στη νόσο COVID-19, με 
βάση την παρατήρηση σε ζωικά μοντέλα ότι ο 
αποκλεισμός του συστήματος ρενίνης-
αγγειοτενσίνης μείωσε τις πνευμονικές 
βλάβες που προκλήθηκαν από τον SARS-CoV 
[37]. Μελέτη των Peng et al., [38] σε 112 
ασθενείς, έδειξε ότι οι περισσότεροι θάνατοι 
συμβαίνουν δευτερογενώς από κεραυνοβόλο 
φλεγμονή, γαλακτική οξέωση και 
υπερπηκτικότητα, ενώ οι αναστολείς του 
ΜΕΑ και η θεραπεία με ARBs δεν 
συσχετίστηκαν με νοσηρότητα ή θνησιμότητα. 
Μια άλλη μελέτη, σε 1.178 νοσηλευόμενους 
ασθενείς με λοίμωξη COVID-19 στο Κεντρικό 
Νοσοκομείο της Wuhan, έδειξε ότι οι 
αναστολείς του ΜΕΑ και οι ARBs δεν 
σχετίζονται με τη σοβαρότητα ή τη 

θνησιμότητα του COVID-19 σε αυτούς τους 
ασθενείς [36]. Το ποσοστό των ασθενών με ΑΥ 
που λαμβάνουν αναστολείς του ΜΕΑ και 
ARBs δεν διέφερε μεταξύ εκείνων με σοβαρές 
και μη σοβαρές λοιμώξεις (32,9% έναντι 
30,7%, P = 0,645) ούτε διέφερε μεταξύ 
επιζώντων και μη-επιζώντων (27,3% έναντι 
33,0%, Ρ = 0,34) [36]. Σε ανακοίνωση της η 
Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία συστήνει 
στους ασθενείς να συνεχίσουν την αντι-
υπερτασική τους θεραπεία και ότι δεν 
υπάρχουν κλινικά ή επιστημονικά στοιχεία 
που να υποδηλώνουν ότι η θεραπεία με 
αναστολείς του ΜΕΑ ή ARB θα πρέπει να 
διακοπεί λόγω της νόσου COVID-19 [39]. 

 

ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΣ 
COVID-19 

Δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με την 
επίδραση των από στόματος αντιδιαβητικών 
φαρμάκων στην πορεία της νόσου COVID-19. 
Γενικά, οι αντιδιαβητικοί παράγοντες σε 
ασθενείς με ήπια λοίμωξη COVID-19 θα 
πρέπει να αξιολογούνται σε εξατομικευμένη 
βάση και όπως σε όλες τις σοβαρές λοιμώξεις 
η θεραπεία με ινσουλίνη, ταχείας δράσης 
γευματική ινσουλίνη και βασική ινσουλίνη, 
είναι η προτιμώμενη θεραπευτική επιλογή.  

Η πιθανή αλληλεπίδραση του SARS-CoV2 με 
την κυτταρική διαμεμβρανική πρωτεΐνη 
διπεπτιδυλο-πεπτιδάση-4 (dipeptidyl 
peptidase-4, DPP-4) (CD26) δημιούργησε 
μεγάλο ενδιαφέρον καθώς πολλοί ασθενείς με 
ΣΔ λαμβάνουν θεραπεία με αναστολείς DPP4. 
Είναι γνωστό ότι οι αναστολείς DPP4 
στοχεύουν την ενζυμική δραστικότητα του 
DPP4, μιας διαμεμβρανικής γλυκοπρωτεΐνης 
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τύπου II, που εκφράζεται σε πολλούς ιστούς, 
συμπεριλαμβανομένων των κυττάρων του 
ανοσοποιητικού συστήματος [40].  Εκτός από 
την διάσπαση του κυκλοφορούντος 
γλυκαγονόμορφου πεπτιδίου 1 (glucagon-like 
peptide-1, GLP-1), το DPP4 ενεργοποιεί τα Τ-
κύτταρα, επάγει  την έκφραση του CD86 και 
την οδό του πυρηνικού παράγοντα κβ 
(nuclear factor-κβ, NF-κβ), προωθώντας έτσι 
τη φλεγμονή. ‘Έχει βρεθεί ότι η DPP4 
χρησιμεύει ως υποδοχέας για τον MERS-CoV, 
με τον ίδιο τρόπο όπως το ACE2 είναι ο 
υποδοχέας για τους SARS CoV και SARS 
CoV2 [41]. Με βάση το τελευταίο έγινε η 
υπόθεση ότι οι αναστολείς DPP-4 να 
παρέχουν προστασία έναντι του MERS-CoV. 
Ωστόσο, μια in vitro μελέτη, που 
χρησιμοποιήθηκε η σιταγλιπτίνη, η 
βιλνταγλιπτίνη και η σαξαγλιπτίνη, απέτυχε 
να αναστείλει την είσοδο του MERS-CoV στα 
κύτταρα [41].  

Όσον αφορά τους νεότερους αντιδιαβητικούς 
παράγοντες, τα ανάλογα του υποδοχέα GLP-
1 έχουν δείξει σημαντικά αντιφλεγμονώδη 
αποτελέσματα και φαίνεται να παρέχουν 
προστασία έναντι των λοιμώξεων του 
αναπνευστικού συστήματος [42], αλλά δεν 
υπάρχουν δεδομένα σχετικά με την επίδρασή 
τους σε ασθενείς με COVID-19. Παρόμοια 
στοιχεία σχετικά με την επίδραση στη 
φλεγμονή είναι επίσης διαθέσιμα για τους 
αναστολείς του συμμεταφορέα νατρίου-
γλυκόζης 2 (sodium-glucose transport protein 
2, SGLT-2) [43]. Ωστόσο, οι αναστολείς SGLT-
2 θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή 
σε ασθενείς με COVID-19, καθώς υπάρχει ο 
φόβος της ευγλυκαιμικής διαβητικής 
κετοξέωσης σε περίπτωση αφυδάτωσης. Τέλος, 
μια νέα τυχαιοποιημένη, παγκόσμια μελέτη, η 

μελέτη  DARE-19, θα αξιολογήσει την 
ικανότητα της δαπαγλιφλοζίνης να μειώσει 
τον κίνδυνο εξέλιξης της νόσου, των κλινικών 
επιπλοκών και του θανάτου από τη νόσο 
COVID-19 σε ασθενείς με ΣΔ  και 
καρδιαγγειακούς, μεταβολικούς ή νεφρικούς 
παράγοντες κινδύνου λόγω της γνωστής 
ευνοϊκής επίδρασης που έχει αυτή η 
κατηγορία αντιδιαβητικών παραγόντων σε 
δείκτες φλεγμονής[41,43]. 

Η μετφορμίνη, ένας κλασικός αντιδιαβητικός 
παράγοντας, φαίνεται να έχει πρόσθετες 
ευεργετικές επιδράσεις, ακόμη και σε ιογενείς 
λοιμώξεις, ιδίως στον ιό της ηπατίτιδας C 
(hepatitis C virus, HCV) ο οποίος  όπως ο 
SARS-CoV 2, είναι ένας ιός ριβονουκλεϊκού 
οξέος (ribonucleic acid, RNA) [44]. Η 
μετφορμίνη μπορεί να είναι χρήσιμη στη 
μείωση της αντίστασης στην ινσουλίνη σε 
άτομα που έχουν μολυνθεί από αυτούς τους 
ιούς, επηρεάζοντας έτσι την κυτταρική 
απόκριση στις λοιμώξεις [44]. Η πιογλιταζόνη 
είναι ένας άλλος κλασικός αντιδιαβητικός 
παράγοντας με πλειοτροπικές 
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες [45]. Σε μια 
τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή, η 
πιογλιταζόνη μείωσε το ιικό φορτίο HCV, 
ακόμη και σε άτομα που δεν έλαβαν ειδική 
αντιική θεραπεία. Επιπλέον, η πιογλιταζόνη 
είναι το φάρμακο εκλογής για το μη 
αλκοολική λιπώδη διήθηση του ήπατος [45]. 
Τα παραπάνω τα στοιχεία φαίνεται να 
ενθαρρύνουν, τουλάχιστον θεωρητικά, νέες 
θεραπευτικές επιλογές για την πιογλιταζόνη 
στη θεραπεία της λοίμωξης COVID-19, 
υποδεικνύοντας μια επιλογή για τη βελτίωση 
της ηπατικής βλάβης που προκαλείται από 
λοίμωξη με τον SARS-CoV-2 [44].  
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Πίνακας 1. Διάγραμμα ροής για προληπτικό έλεγχο μεταβολισμού και διαχείριση διαβήτη τύπου 1 και 2 σε 
ασθενείς με COVID-19. TIR(time in range): χρόνος εντός φυσιολογικών ορίων γλυκόζης αίματος.[49] 

 

Τέλος, η ανθελονοσιακή δραστική ουσία 
υδροξυχλωροκίνη έχει χρησιμοποιηθεί για τη 
θεραπεία των ασθενών με νόσο COVID-19 με 
αντικρουόμενα αποτελέσματα. Το φάρμακο 
δρα αυξάνοντας το ενδοκυτταρικό pH και 
αναστέλλει την ενζυματική αποδόμηση της 
ινσουλίνης. Είναι γνωστό εδώ και 
περισσότερα από 30 χρόνια ότι η 
υδροξυχλωροκίνη έχει υπογλυκαιμική δράση 
και σε χώρες όπως η Ινδία χρησιμοποιείται ως 
τρίτη θεραπευτική επιλογή στη διαχείριση του 
ΣΔ. Επομένως, σε περίπτωση συγχορήγησης 
υδροξυχλωροκίνης μαζί με άλλα 
αντιδιαβητικά φάρμακα, οι δοσολογίες των 
συγχορηγούμενων θεραπειών ενδέχεται να 
χρειάζονται τροποποίηση, ιδιαίτερα σε 
ασθενείς που διατρέχουν υψηλό 
υπογλυκαιμικό κίνδυνο [46,47]. 

Μια σύνοψη διαχείρισης της λοίμωξης 
COVID19 σε ασθενείς με ΣΔ παρουσιάζεται 
στον πίνακα 1. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας της νόσου 
COVID-19, η διαχείριση του ΣΔ ενδέχεται να 
είναι δύσκολη. Ορισμένες γενικές συστάσεις 
σχετικά με τη διαχείριση του διαβήτη αυτού 
καθαυτού και για ασθενείς με διαβήτη και 
νόσο COVID-19 έχουν δημοσιευθεί από την 
Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία [48]. Σε 
γενικές γραμμές, οι ασθενείς με ΣΔ 
συστήνεται να καταναλώνουν αρκετά υγρά 
για να αποφύγουν την αφυδάτωση, να 
διατηρούν καλό γλυκαιμικό έλεγχο και να 
παρακολουθούν τα επίπεδα σακχάρου στο 
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αίμα πιο συχνά για να αποφύγουν 
υπογλυκαιμικά επεισόδια και κετοξέωση 
[47,48]. 

Τέλος, πρέπει να δοθεί έμφαση στη 
βελτιστοποίηση της επικοινωνίας ιατρού-
ασθενούς για τη διαχείριση του ΣΔ στην 
εποχή της κοινωνικής αποστασιοποίησης, της 
απομόνωσης και της καραντίνας. Εφόσον οι 
περισσότεροι ασθενείς έχουν πρόσβαση στην 
τεχνολογία, η επικοινωνία τους με τους 
παρόχους υγειονομικής περίθαλψης 
παραμένει σε μεγάλο βαθμό απρόσκοπτη, είτε 
αφορά σε ήπια συμπτώματα λοίμωξης 
COVID-19, που μπορούν να αντιμετωπιστούν 
στο σπίτι ή αφορά  στη διαχείριση του ΣΔ. 
Κατά αυτόν τον τρόπο, οι επισκέψεις στο 
ιατρείο μπορούν να περιοριστούν στις 
απολύτως απαραίτητες. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συμπερασματικά, ο κίνδυνος νόσησης από 
λοίμωξη COVID-19 είναι ο ίδιος για τα άτομα 
με ΣΔ όπως και για τις υπόλοιπες ευπαθείς 
ομάδες.  Ωστόσο, τα άτομα με ΣΔ που θα 
εκδηλώσουν λοίμωξη COVID-19 

παρουσιάζουν υψηλή θνητότητα. Ιδιαίτερη 
προσοχή απαιτείται για την υιοθέτηση των 
μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης και 
ειδικά για τα άτομα με ΣΔ ενδέχεται να 
απαιτηθεί τροποποίηση της αντιδιαβητικής 
τους αγωγής για την αποφυγή επιπλοκών. 
Κρίνεται αναγκαία η στενή παρακολούθηση 
των ασθενών με στόχο τη διατήρηση υγιεινού 
τρόπου ζωής, τη συμμόρφωση στη θεραπεία 
αλλά και την αντιμετώπιση 
νεοεμφανιζόμενων - και συχνά οξέων - 
προβλημάτων υγείας έγκαιρα και 
αποτελεσματικά. Τέλος, οι κλινικοί γιατροί 
βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανάγκη 
αξιοποίησης των τεχνολογιών τηλεϊατρικής, 
ελλείψει υποδομών και σχετικής εκπαίδευσης 
των ίδιων και των ασθενών. Η διαθεσιμότητα 
ηλεκτρονικών συσκευών (smartphones, 
υπολογιστών κα) και η εξοικείωση μεγάλου 
μέρους του πληθυσμού με αυτές ενδεχομένως 
συνιστά αντίβαρο. Η σύμπραξη 
επαγγελματιών υγείας και κοινωνικών 
υπηρεσιών θα είναι καθοριστική για τους 
ασθενείς με ΣΔ. Η αξιοποίηση των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης πέραν των συμβατικών 
μέσων τηλεπικοινωνίας μπορεί να ενταχθεί σε 
αυτόν τον σχεδιασμό. 
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REVIEW 

COVID-19 disease and diabetes mellitus: two pandemics 
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ABSTRACT 

COVID-19, a disease caused by a novel coronavirus, SARS-CoV-2, has reached the proportion of a 
pandemic and either is presented with mild and moderate symptoms or in severe cases can be presented 
with acute respiratory distress syndrome, multiple organ dysfunction syndrome and even death. Older age, 
hypertension, cardiovascular disease, diabetes mellitus and obesity significantly increase morbidity and 
mortality in COVID-19 patients. In the present review we summarize the existing, and daily growing, data 
on the impact of COVID-19 infection on patients with diabetes, their antidiabetic therapy as well the extra 
precautions, except for good glucose control, they have to take in order not to contract the virus. Social 
distancing, strict hand hygiene is of great importance in order to help the global goal of eradication of the 
disease. 
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