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λπίδες γεννοῦν τὰ πρῶτα θετικὰ ἀποτελέσματα ἀπὸ κλινικὲς δοκιμὲς τοῦ ἐμβολίου κατὰ τοῦ ΣΔ1, ποὺ «ἐπανεκπαιδεύει» τὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα γιὰ νὰ μὴν καταστρέφει τὰ ἰνσουλινοπαραγωγὰ β-κύτταρα τοῦ παγκρέατος.
Οἱ πρῶτες δοκιμὲς σὲ 80 ἀσθενεῖς ἔδειξαν ὅτι τὸ ἐμβόλιο
μπορεῖ νὰ καθυστερήσει ἢ καὶ νὰ ἐμποδίσει τὴν ἐμφάνιση
τοῦ διαβήτη, «ἐπαναπρογραμματίζοντας» τὸ ἀνοσοποιητικὸ
σύστημα. Εἶναι ἐνθαρρυντικό, ἐπίσης, ὅτι δὲν παρατηρήθηκαν παρενέργειες τοῦ ἐμβολίου. Ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ὁμάδας
Ἀμερικάνων καὶ Ὁλλανδῶν ἐρευνητῶν, καθηγητὴς Λόρενς
Στάιμαν τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Στάνφορντ
τῆς Καλιφόρνια, μετὰ τὴ δημοσίευση τῶν ἀποτελεσμάτων
τῆς μελέτης στὸ ἰατρικὸ περιοδικὸ «Science Translational
Medicine», ἔκανε λόγο γιὰ σημαντικὸ βῆμα πρὸς τὴν “ἐπίτευξη τῆς ἀπενεργοποίησης μιᾶς ὁμάδας δυσλειτουργικῶν
ἀνοσοποιητικῶν κυττάρων, χωρὶς νὰ ἀπορρυθμιστεῖ ὅλο
τὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα”. Κανονικὰ ἕνα ἐμβόλιο χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ ‘διδάσκει’ τὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα νὰ
ἐπιτίθεται σὲ παθογόνα μικρόβια καὶ ἰούς. Στὴν περίπτωση
ὅμως τοῦ ΣΔ1, οἱ Ἀμερικανοὶ ἐπιστήμονες χρησιμοποίησαν
ἕνα ἐμβόλιο γιὰ τὸν ἀντίθετο σκοπό, δηλαδή, γιὰ νὰ ὁδηγήσουν τὰ κύτταρα, ποὺ χαρακτηρίζουν τὴν αὐτοάνοση
ἀντίδραση, στὰ β-κύτταρα τῶν νησιδίων τοῦ πακρέατος
(κυρίως λεμφοκύτταρα, μὲ τὰ CD8 νὰ ὑπερισχύουν τῶν CD4)
νὰ σταματήσουν τὴν καταστροφὴ («ἀντίστροφο ἐμβόλιο
DNA»). Tὸ ἐμβόλιο, γνωστὸ ὡς TOL-3021, στοχεύει στὰ συγ
κεκριμένα λεμφοκύτταρα, χωρὶς νὰ ἐπηρεάζει ἄλλα τμήματα
τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος. Μετὰ τὴν ἑβδομαδιαία
χορήγηση τοῦ ἐμβολίου ἐπὶ τρεῖς μῆνες, τὰ ἐπίπεδα τῶν λεμφοκυττάρων ὑποχώρησαν καὶ ἡ λειτουργία τῶν β-κυττάρων,
ποὺ παράγουν ἰνσουλίνη, βελτιώθηκε στοὺς ἀσθενεῖς. Ἡ
ἐπίδρασή του φαίνεται νὰ διαρκεῖ γιὰ δύο περίπου μῆνες
καὶ μετὰ χρειάζονται περιοδικὲς δόσεις γιὰ ἀνανέωση τῆς
δράσης του. Τὸ ἐμβόλιο βρίσκεται ἀκόμα σὲ πειραματικὸ
στάδιο καὶ θὰ χρειαστοῦν κλινικὲς δοκιμὲς σὲ μεγαλύτερο
ἀριθμὸ ἀσθενῶν, προκειμένου νὰ διαπιστωθεῖ ἡ μακροπρόθεσμη ἀποτελεσματικότητά του. Παράλληλα, καὶ ἄλλες
ἐρευνητικὲς ὁμάδες ἐργάζονται γιὰ τὴν ἀνάπτυξη ἑνὸς ἀποτελεσματικοῦ ἐμβολίου κατὰ τοῦ ΣΔ1, μὲ στόχο νὰ χορηγεῖται
σὲ ἄτομα μὲ γενετικὴ προδιάθεση γιὰ τὴ νόσο.
Εἶναι ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη γιὰ ἕνα ἐμβόλιο κατὰ τοῦ διαβήτη, ἀφοῦ προληπτικὲς θεραπεῖες δὲν εἶναι διαθέσιμες.
Πρόσφατες μελέτες ἀξιολογοῦν τὸν πιθανὸ ρόλο τῶν
ἐντεροϊῶν στὴν ἐκδήλωση τῆς νόσου. Οἱ ἰοὶ αὐτοὶ εἶναι

συχνοὶ στὰ παιδιά, καὶ πάνω ἀπὸ 100 διαφορετικοὶ τύποι
ἔχουν ἐντοπιστεῖ στὸν ἄνθρωπο. Ἂν καὶ ἡ σχέση τῶν ἐντεροϊῶν μὲ τὸν ΣΔ1 ἔχει παρατηρηθεῖ σὲ διάφορες μελέτες, μέχρι
τώρα δὲν ἦταν γνωστὸ ποιοὶ τύποι ἐντεροϊῶν εἶναι οἱ πλέον
ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἐκδήλωση τῆς νόσου. Τώρα, γιὰ πρώτη
φορά, δημοσιεύτηκαν τὰ ἀποτελέσματα ἀπὸ δύο μελέτες,
προσδιορίζοντας τοὺς τύπους ἐντεροϊῶν ποὺ σχετίζονται μὲ
τὸν ΣΔ1. Στὴ μία μελέτη ἐξετάστηκε ὁ γενετικὸς κίνδυνος ἐκδήλωσης τῆς νόσου σὲ παιδιὰ ἀπὸ τὴ Φιλανδία ἀπὸ τὴ γέννησή
τους μέχρι τὰ 15 ἔτη. Ἡ ἄλλη μελέτη (VirDiab) ἐξέτασε παιδιὰ
μὲ νεοδιαγνωσμένο διαβήτη ἀπὸ πέντε εὐρωπαϊκὲς χῶρες.
Τὰ ἀποτελέσματα ἔδειξαν ὅτι τὰ στελέχη τοῦ ἰοῦ Coxcackie
B συνδέονται μὲ τὸν κίνδυνο γιὰ ΣΔ1, ἐνῶ τὰ ἄλλα εἴδη ἐντεροϊῶν δὲν δείχνουν τέτοια συσχέτιση. Τὰ εὑρήματα αὐτὰ
ἀνοίγουν τὸ δρόμο γιὰ νέες ἔρευνες μὲ στόχο τὴν ἀνάπτυξη
ἐμβολίων ἔναντι τῶν ἰῶν γιὰ τὴν πρόληψη τοῦ ΣΔ1. Δεδομένου τοῦ ὅτι τὰ στελέχη τοῦ ἰοῦ Coxcackie B εἶναι μόνο ἕξι,
εἶναι δυνατὸν νὰ συμπεριληφθοῦν ὅλα στὸ ἴδιο ἐμβόλιο.
Ἐλπίδα γιὰ νέες θεραπεῖες τοῦ διαβήτη ἀνοίγει ὁ ἐντοπισμὸς μίας ὁρμόνης στὸ ἧπαρ, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στὴν ἀνάπτυξη τῶν ἰνσουλινοπαραγωγῶν κυττάρων τοῦ παγκρέατος. Ἡ ἐρευνητικὴ ὁμάδα τοῦ Ντάγκλας Μέλτον (Ἰνστιτοῦτο
Βλαστικῶν Κυττάρων τοῦ Χάρβαρντ, Μασαχουσέτη) ἐντόπισε τὴν ὁρμόνη β-τροφίνη (betatrophin), προκαλώντας
ἰνσουλινοαντίσταση σὲ ποντίκια, μέσῳ ἑνὸς πεπτιδίου ποὺ
προσδένεται στοὺς ὑποδοχεῖς τῆς ἰνσουλίνης. Μὲ τὸν τρόπο
αὐτὸ τὰ ἰνσουλινοπαραγωγὰ β-κύτταρα τοῦ παγκρέατος
τῶν πειραματοζώων αὐξήθηκαν σὲ ἀριθμό. Στὴ συνέχεια οἱ
ἐρευνητὲς ἀναζήτησαν γονίδια, τὰ ὁποῖα ἔδειχναν αὐξημένη
δραστηριότητα, καὶ κατέληξαν σὲ ἕνα ποὺ συνδέεται μὲ τὴν
παραγωγὴ τῆς β-τροφίνης. Ἐπίσης, ἡ β-τροφίνη ἐντοπίζεται,
κατὰ τοὺς ἐρευνητές, στὸ ἀνθρώπινο ἧπαρ. Ἡ β-τροφίνη
δρᾶ μόνο στὰ β-κύτταρα, εἶναι πολὺ ἀποτελεσματικὴ καὶ
θὰ βοηθήσει ἄτομα μὲ ΣΔ1, στὸν ὁποῖο τὰ β-κύτταρα τοῦ
παγκρέατος καταστρέφονται, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν παράγεται ἰνσουλίνη. Ὁ Δρ. Μέλτιν πιστεύει ὅτι ἐνέσεις β-τροφίνης μία φορὰ τὸ μῆνα ἢ ἀκόμα καὶ μία φορὰ τὸ χρόνο θὰ
μποροῦσαν νὰ ὁδηγήσουν σὲ δραστηριότητα τῶν β-κυττάρων, τέτοια ὥστε νὰ παρέχεται τὸ ἴδιο ἐπίπεδο ρύθμισης
τοῦ σακχάρου αἵματος, ὅπως αὐτὸ ποὺ ἐπιτυγχάνεται μὲ τὶς
καθημερινὲς ἐνέσεις ἰνσουλίνης, ἐνῶ παράλληλα ὁ ὀργανισμὸς θὰ ὁδηγεῖται στὸ νὰ παράγει μόνος του τὴν ἰνσουλίνη
ποὺ χρειάζεται, χωρὶς παρενέργειες. Ἡ παραγωγὴ ἀρκετῆς
β-τροφίνης, ὥστε νὰ χρησιμοποιηθεῖ σὲ κλινικὲς δοκιμὲς σὲ
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ἀνθρώπους, θὰ διαρκέσει περὶ τὰ δύο χρόνια.
Πρόσφατα ἔχει ἀνακαλυφθεῖ μία πρωτεΐνη (TXNIP) ποὺ
ἐμπλέκεται στὸν ΣΔ1, τόσο ἐξουδετερώνοντας τὰ ἰνσουλινοπαραγωγὰ β-κύτταρα, ὅσο καὶ βλάπτοντας ἐκεῖνα ποὺ
δὲν σκοτώνει, μέσῳ ἄλλου μηχανισμοῦ. Οἱ ἐρευνητὲς ἀπὸ
τὸ πανεπιστήμιο τῆς Alabama στὸ Birmingham, ἀνακάλυψαν μεθόδους στόχευσης τῆς TXNIP μὲ φάρμακα. Ἡ ἔρευνα
δημοσιεύεται στὸ “Nature Medicine”. Ἡ συγκεκριμένη πρωτεΐνη μπορεῖ νὰ ἀπελευθερώσει ἕνα κῦμα ἐλεύθερων ριζῶν,
ὁδηγώντας τὰ β-κύτταρα σὲ ἀπόπτωση. Ἡ TXNIP μπορεῖ
νὰ ὁδηγήσει τὰ β-κύτταρα καὶ σὲ παραγωγὴ λιγότερης
ἰνσουλίνης, μέσῳ ἑνὸς μηχανισμοῦ στὸν ὁποῖο ἡ TXNIP
ὠθεῖ τὰ β-κύτταρα νὰ παράγουν μέρος γενετικοῦ ὑλικοῦ,
τὸ microRNA-204, ποὺ παρεμβάλλεται μὲ ἄλλο κύτταρο, τὸ
MafA, τὸ ὁποῖο σὲ διαφορετικὴ περίπτωση θὰ ἐνεργοποιοῦσε
τὸ γονίδιο τῆς ἰνσουλίνης. Ἡ ἀνακάλυψη τοῦ μηχανισμοῦ
αὐτοῦ ἀνοίγει τὸ δρόμο γιὰ τὴν παρασκευὴ νέων φαρμάκων, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ μπλοκάρουν τὸ microRNA-204.
Παρελθὸν μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει σὲ λίγο καιρὸ ἡ ἰνσουλινοθεραπεία μὲ ἐνέσεις στοὺς διαβητικούς, χάρη στὴ
δημιουργία μίας συσκευῆς ποὺ Βρετανοὶ ἐπιστήμονες δημιούργησαν καὶ λειτουργεῖ ὡς «τεχνητὸ πάγκρεας», ἐκλύοντας
ἰνσουλίνη στὸ αἷμα. Ἡ συσκευὴ ἔχει τὸ μέγεθος ρολογιοῦ
χειρός, ἐμφυτεύεται στὴν κοιλιακὴ χώρα, προγραμματίζεται
ὥστε νὰ ἀπελευθερώνει ἀκριβῶς τὴν ἀπαιτούμενη ποσότητα
ἰνσουλίνης ἀνὰ περίπτωση, ἐνῶ οἱ προμήθειες ἰνσουλίνης
ἀνανεώνονται κατὰ μέσο ὅρο κάθε δύο ἑβδομάδες, μὲ τὴ
βοήθεια σωλῆνα ποὺ περνάει μέσα ἀπὸ τὸ δέρμα. Τὸ ἀπόθεμα ἰνσουλίνης συγκρατεῖται στὸ ἐσωτερικὸ τῆς συσκευῆς
ἀπὸ ἕνα τζὲλ σὰν «μαξιλαράκι». Κάθε φορά ποὺ τὰ ἐπίπεδα
γλυκόζης στὸ αἷμα αὐξάνονται, τὸ τζὲλ ρευστοποιεῖται, ἐπιτρέποντας τὴν ἔκλυση ἰνσουλίνης, μιμούμενο τὴ φυσιολογικὴ
συμπεριφορὰ τοῦ παγκρέατος. Μόλις ἡ ἰνσουλίνη ἐπιτύχει
τὴ μείωση τοῦ σακχάρου, τὸ τζὲλ σκληραίνει καὶ πάλι, προστατεύοντας τὸ ἀπόθεμα.  
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Ἡ συσκευὴ δοκιμάζεται ἤδη σὲ ἀνθρώπους ἀπὸ τὸ 2016,
ἐλπίζοντας ὅτι ἐντὸς τῆς δεκαετίας θὰ ξεκινήσουν τέτοιες
ἐμφυτεύσεις, ἀφαιρώντας τὴν ἀνάγκη χορήγησης ἐνέσιμης
ἰνσουλίνης, διασφαλίζοντας παράλληλα καὶ τὴ χορήγηση
κατάλληλων δόσεων κάθε φορά. Τὸ σημαντικότερο ἴσως
πλεονέκτημα εἶναι τὸ μικρὸ οἰκονομικὸ κόστος καὶ ἡ ἁπλότητα στὴ χρήση.
Ἐλπίδα γιὰ τὴν καλύτερη ἀντιμετώπιση τοῦ διαβήτη,
χωρὶς τὶς καθημερινὲς ἐνέσεις ἰνσουλίνης, δίνουν ἐπίσης
ἔρευνες ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Β. Καρολίνας στὶς ΗΠΑ,
ποὺ βασίζονται στὴ χορήγηση ἰνσουλίνης μὲ νανοσωματίδια. Ἡ μέθοδος αὐτὴ ρυμίζει τὰ ἐπίπεδα σακχάρου στὸ
αἷμα μὲ τὴ βοήθεια τῆς νανοτεχνολογίας καὶ μιᾶς φορητῆς
συσκευῆς ὑπερήχων, ποὺ δίνει στοὺς ἀσθενεῖς τὴ δυνατότητα νὰ ἐλέγχουν καλύτερα τὴν ποσότητα ἰνσουλίνης ποὺ
χορηγεῖται στὸν ὀργανισμό τους. Ἡ μέθοδος περιλαμβάνει
ἕνα δίκτυο ἀπὸ βιοσυμβατὰ καὶ βιοδιασπώμενα ἐνέσιμα νανοσωματίδια, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦνται ἀπὸ πολυγαλακτικὸ ὀξὺ
(PLGA) καὶ περιέχουν ἰνσουλίνη. Ὅταν ἡ ἰνσουλίνη εἰσέρχεται
στὸν ὀργανισμὸ διαχέεται σταδιακὰ σὲ μιὰ περιοχὴ κάτω
ἀπὸ τὴν ἐπιδερμίδα, ἀλλὰ δὲν ἀπελευθερώνεται ἄμεσα στὸ
αἷμα, παρὰ μόνο τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ ὀργανισμὸς τὴ χρειάζεται,
μέσῳ μίας συσκευῆς ὑπερήχων ποὺ τοποθετεῖται στὸ σημεῖο
ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἔχει γίνει ἡ εἰσαγωγὴ τῶν νανοσωματιδίων
καὶ ἐλευθερώνει ἀνώδυνα τὴν ἰνσουλίνη. Βέβαια, δὲν ἔχουν
ἀκόμα καθοριστεῖ οἱ λεπτομέρειες γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς μεθόδου, γι’αὐτὸ καὶ ἡ τελειοποίησή της δὲν ἀναμένεται ἄμεσα.
Τέλος, ὁ συνδυασμὸς ἔγχυσης βλαστοκυττάρων μὲ
ὑπερβαρικὸ ὀξυγόνο, ποὺ δοκιμάζουν Ἀμερικάνοι ἐπιστήμονες, μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει μία νέα θεραπεία γιὰ τὸ διαβήτη,
στὸ μέλλον.
Κλείνοντας, θὰ πρέπει νὰ τονίσω ὅτι τὸ διαβητικὸ παιδὶ
δὲν εἶναι διαφορετικὸ ἀπὸ τὰ ἄλλα παιδιά, σχετικὰ μὲ ὅσα
μπορεῖ νὰ ἐπιτύχει, καὶ γιὰ αὐτὸ τόσο οἱ ἐκπαιδευτικοί ὅσο
καὶ τὸ οἰκογενειακὸ περιβάλλον πρέπει νὰ τό ἀντιμετωπίζουν
ἀναλόγως.

