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Eνας 55χρονος µε τύπου Ι 
διαβήτη σόκαρε τους για-
τρούς του, όταν τους έδειξε 

στην κοιλιά του κάτι που έµοια-
ζε µε δύο... γλουτούς κάτω από 
τον οµφαλό του.

Ο άντρας, που κατάγεται από 
τη Νότιο Αφρική, κάνει εδώ 
και δεκαετίες ενέσεις ινσουλί-
νης. ∆εν είχε όµως καταλάβει 
ότι έπρεπε να τις κάνει σε δια-
φορετικά σηµεία του σώµατός 
του διότι η ινσουλίνη ενθαρρύ-
νει την συσσώρευση λιπώδους 
ιστού ανάµεσα στις στοιβάδες 
του δέρµατος. Έτσι, παρουσί-
ασε δύο «σκληρές και κινητές» 
µάζες στην κοιλιά του (δηλαδή 
δύο λιπώµατα) λόγω λιποϋπερ-
τροφίας. Οι ήπιες περιπτώσεις 
λιποϋπερτροφίας είναι εξαιρετι-
κά συχνές, αλλά ο ασθενής είχε 
πολύ σοβαρή µορφή της διατα-
ραχής αυτής, διότι δεν είχε αλ-
λάξει τα σηµεία της ένεσης εδώ 
και τρεις δεκαετίες!

Ένας από τους γιατρούς του 
είναι ο δρ Σταν Λαντάου, από 
το Κέντρο ∆ιαβήτη & Ενδοκρι-
νολογίας του Γιοχάνεσµπουργκ.

«Στο κέντρο είµαστε πέντε 
έµπειροι γιατροί, που εδώ και 
δεκαετίες φροντίζουµε διαβη-
τικούς ασθενείς. Τέτοιο περι-
στατικό δεν έχει ξαναδεί κανείς 
µας», δήλωσε στην βρετανική 
εφηµερίδα «Daily Mail».

«Νιώσαµε πως έπρεπε να 
δηµοσιεύσουµε την περίπτωσή 
του και την φωτογραφία του σε 
ιατρική επιθεώρηση, επειδή εί-
ναι τόσο ακραίο περιστατικό».

Όπως εξήγησε ο δρ Λαντάου, 
παρότι ο 55χρονος έβλεπε τα 
λιπώµατα να µεγαλώνουν, εξα-
κολούθησε να κάνει τις ενέσεις 
στην κοιλιά του διότι νόµιζε 
ότι αυτό είναι φυσιολογικό σε 
όσους κάνει ενέσεις ινσουλί-
νης. «Είχε δει άλλους ασθενείς 

µε παρόµοια, αλλά πολύ µικρό-
τερα λιπώµατα στην κοιλιά τους 
και έτσι δεν είχε δείξει ποτέ 
στον γιατρό του τα δικά του», 
είπε ο δρ Λαντάου. Και πρόσθε-
σε πως µολονότι υπάρχουν τρό-
ποι να συρρικνωθούν κάπως 
τα λιπώµατα του 55χρονου, η 
παραµόρφωση µπορεί να φύ-
γει εντελώς µόνο µε πλαστική 
επέµβαση. Όπως γράφουν ο 
δρ Λαντάου και οι συνεργάτες 
του στην «Ιατρική Επιθεώρηση 
της Νέας Αγγλίας» (NEJM), η 
περίπτωση του 55χρονου υπο-
γραµµίζει την ανάγκη για καλύ-
τερη φροντίδα των διαβητικών 
ασθενών. «∆εν πρέπει να θεω-
ρούµε τίποτα αυτονόητο, αλλά 
να εξηγούµε στους ασθενείς µας 
τα πάντα», πρόσθεσε ο δρ Λα-

ντάου. «∆υστυχώς, είναι πάρα 
πολλοί οι ασθενείς που δεν 
έχουν διδαχθεί πως να κάνουν 
σωστά τις ενέσεις ινσουλίνης. 
Αυτό πρέπει να αλλάξει».

Ο τύπου 1 διαβήτης οφείλεται 
σε καταστροφή των κυττάρων 
του παγκρέατος που παράγουν 
ινσουλίνη – µία καταστροφή 
που κατά κανόνα εκδηλώνεται 
πριν από την ηλικία των 20 
ετών. ∆ίχως ινσουλίνη, τα επί-
πεδα σακχάρου στο αίµα αυξά-
νονται δραµατικά και η ζωή του 
ασθενούς κινδυνεύει. Η µόνη 
θεραπεία γι’ αυτόν είναι οι κα-
θηµερινές εγχύσεις ινσουλίνης, 
είτε µε τα ειδικά «στυλό» ινσου-
λίνης είτε µε αντλία, οι οποίες 
πρέπει να συνδυάζονται µε υγι-
εινό τρόπο ζωής.

Άντρας με γλουτούς στην... κοιλιά 
εξαιτίας της ινσουλίνης




