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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ
ΥΠΟΠΤΟΣ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ
• Μουδιασμένες οι πρωίες
αφίξεις ιουρισιών

•Βοήθησε ή όχι in θέση
ίων γυναικών η πανδημία
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Αμφίδρομη σχέση
ίου Covid-19 με τον διαβήτη
Επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο κορωνοϊός πιθανόν να ευθύνεται για την ανάπτυξη
της πάθησης σε ανθρώπους που πριν από την πανδημία είχαν καθαρό ιατρικό ιστορικό
ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙΔΗ

Ηνόσος Covid-19 πιθανόν
να ευθύνεται και για την
ανάπτυξη Σακχαρώδους

Διαβήτη ΣΑ σε ανθρώπους που πριν
από την πανδημία είχαν καθαρό
ιατρικό ιστορικό Τη σοβαρή αυτή
προειδοποίηση συνυπογράφουν σε
επιστολή τους Ι 7 επιστήμονες μεταξύ

άλλων από την Αυστραλία τη
Γαλλία τη Γερμανία την Ιταλία και τη
Σιγκαπούρη όπου καταγράφτηκε η
συσχέτιση αυτή την οποία απέστειλαν

στην έγκριτη ιατρική επιθεώρηση
Journal of New England Μάλιστα

για να αποκρυπτογραφηθεί αυτή η
μυστηριώδης και ίσως αμφίδρομη
σχέση των δύο νόσων θεσπίστηκε μια
διεθνής ομάδα κορυφαίων ερευνητών
στον τομέα του διαβήτη η οποία και
κατέοτρωσε σχέδιο παγκόσμιας καταγραφής

ασθενών με ΣΑ σχετιζόμενο
με λοίμωξη Covid-19

Σε κάθε περίπτωση προς το παρόν
παραμένει άγνωστο εάν η οξεία εκ g
δήλωση του διαβήτη κατά τη λοίμωξη
που προκαλεί ο ιός SARS-CoV-2 υπο °

χωρεί εφόσον ο ασθενής αναρρώσει §
ή τον ακολουθεί στον χρόνο s

Παράλληλα ιδιαίτερο ενδιαφέ I
ρον προκαλεί και η δήλωση του Dr
Fransesco Rubino καθηγητή Μεταβολικής

Χειρουργικής στο King's College
του Λονδίνου ότι δεν γνωρίζουμε

εάν η οξεία εκδήλωση του διαβήτη
στους ασθενείς αυτούς αντιπροσωπεύει

έναν κλασικό τύπου 1 ή τύπου
2 διαβήτη ή μια εντελώς νέα μορφή
της νόσου

ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Παρ όλ αυτά οι
επιστήμονες έχουν ξεκλειδώσει ένα
τμήμα του μηχανισμού πιθανής πυρο¬

δότησης του Ειδικότερα η ακαδημαϊκή
υπότροφος Παρασκευή Κοζάκου

και η καθηγήτρια της Θεραπευτικής
Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Αθηνών Ασημίνα Μητρά
κου συνοψίζοντας τα νέα δεδομένα
επισημαίνουν τα εξής

Ο ιός που προκαλεί τη λοίμωξη

Covid-19 συνδέεται με τους υποδοχείς

του μετατρεπτικού ενζύμου της
αγγειοτενσίνης 2 ACE2 οι οποίοι
εκφράζονται σε καθοριστικούς ιστούς
και όργανα για τον μεταβολισμό όπως
είναι τα β-κύτταρα του παγκρέατος
ο λιπώδης ιστός το λεπτό έντερο
και οι νεφροί Γι αυτόν τον λόγο ο
συγκεκριμένος ιός πιθανόν ασκεί

πλειοτροπική δράση στον μεταβολισμό

της γλυκόζης επιδεινώνοντας
την παθοφυσιολογία προϋπάρχοντος
διαβήτη ή προκαλώντας νέους μηχανισμούς

εκδήλωσης ΣΑ
Εξάλλου όπως επισημαίνουν οι ειδικοί

στην ίδια ανάλυσή τους είναι
ήδη γνωστό ότι και άλλοι κορωνοϊοί
που συνδέονται με τους υποδοχείς
ACE2 μπορούν να προκαλέσουν ΣΑ
με αυξημένη επίπτωση διαβητικής κε
τοξέωσης Σε ασθενείς με πνευμονία
από κορωνόίό SARS 1 έχει παρατηρηθεί

αυξημένη συχνότητα εκδήλωσης
υπεργλυκαιμίας νηστείας και οξέος
πρωτοεμφανιζόμενου ΣΑ

Και ενώ οι παρατηρήσεις αυτές
οδηγούν στην υπόθεση μιας πιθανής
ξεχωριστής διαβητογόνου επίδρασης
του νέου κορωνοϊού πέρα από τα έως
τώρα γνωστά αποτελέσματα που προκαλεί

το στρες από βαριά ασθένεια
προκύπτουν και άλλα ερωτήματα που
αναζητούν απάντηση όπως για παράδειγμα

εάν οι ασθενείς που έχουν
ήδη νοσήσει παραμένουν σε αυξημένο

κίνδυνο εκδήλωσης ΣΑ ή διαβητικής
κετοξέωσης καθώς και εάν στους

ήδη διαβητικούς ασθενείς η λοίμωξη
Covid 1 9 αλλάζει την παθοφυσιολογία

και τη φυσική πορεία του διαβήτη
Για τον λόγο αυτό θεσπίστηκε μια
διεθνής ομάδα κορυφαίων ερευνητών
στον τομέα του διαβήτη η οποία και
κατέοτρωσε σχέδιο για τη δημιουργία
μιας παγκόσμιας δεξαμενής στοιχείων

που αφορούν ασθενείς με ΣΑ
σχετιζόμενο με λοίμωξη Covid-19
Αρχικός στόχος είναι η καταγραφή
της έκτασης και του φαινοτύπου του
πρωτοεμφανιζόμενου ΣΑ σε ασθενείς
με υπεργλυκαιμία

Σε δεύτερο επίπεδο θα επεκταθεί
και σε ασθενείς με προϋπάρχοντα ΣΑ
οι οποίοι κατά τη διάρκεια της λοίμωξης

εκδηλώνουν σοβαρές μεταβολικές
διαταραχές Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη

πάθηση έχει αποδειχτεί
και συνεπώς επισημανθεί από την
παγκόσμια επιστημονική κοινότητα
ότι αποτελεί παράγοντα κινδύνου για
τις σοβαρές επιπλοκές που προκαλεί
ο νέος κορωνόίός

Ολοένα και περισσότερα δεδομένα υποδηλώνουν ότι η vôoos
COVID-19 πιθανόν πυροδοτεί την εκδήλωση Σακχαρώδουε
Διαβήτη σε ασθενείβ χωρίβ ιστορικό

Ins 3.134
ια επιβεβαιωμένα κρούσμαια
ιου νέου κορωνοϊού
Ακόμη 1 3 vées επιΒεβαιωμένεβ λοιμώξειε
από τον νέο κορωνόίό αλλά και évas θάνατοε
ασθενούε που είχε εμφανίσει επιπλοκέε καταγράφηκαν

τη Δευτέρα στην Ελλάδα Ετσι
συνολικά ο αριθμόβ των κρουσμάτων διαμορφώθηκε

χθεε ans 3.1 34 συνολικά εκ των
οποίων τα 697 22,2 θεωρούνται σχετιζόμενα

με ταξίδι από το εξωτερικό και τα 1 781
56,8 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό
κρούσμα Εν τω μεταξύ και όπωε αναφέρεται
στην έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσι
as Υγείαε 13 συμπολίτεε μαε νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι Η διάμεση ηλικία tous είναι
74 ετών Τέσσεριε 30,8 είναι γυναίκεε και
οι υπόλοιποι άνδρεε 69,2 έχουν υποκείμενο
νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω
1 17 ασθενείε έχουν εξέλθει από Tis ΜΕΘ
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Μια κραυγή για
όλες πς γυναίκες
Το

απόγευμα της Δευτέρας ακριβώς στις 3:24 μ.μ το χρονικό σημείο δηλαδή της
ημέρας που η μέση Ελβετίδα αρχίζει να εργάζεται δωρεάν χιλιάδες διαδηλώτριες
στη Γενεύη και άλλες πόλεις της Ελβετίας έβαλαν τις φωνές Κυριολεκτικά έβαλαν

τις φωνές Μία μαζική κραυγή ένας ηχηρός τρόπος διαμαρτυρίας για το μισθολογικό
χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων τη μη αναγνώριση της εργασίας για
τη φροντίδα της οικογένειας και του σπιτιού αλλά και για την ενδοοικογενειακή βία
για τις γυναίκες που κακοποιούνται ή και σκοτώνονται από συζύγους ή συντρόφους

Για μένα είναι μια στιγμή ιδιαίτερα φορτισμένη Γιατί ουρλιάζω για μένα αλλά
ουρλιάζω και για τις αδελφές και τους αδελφούς μου ουρλιάζω για όλα τα άλλα παιδιά
που έχασαν μία μητέρα ή έναν πατέρα και ουρλιάζω επίσης για τη μητέρα μου που
θα ούρλιαζε αν ήταν ακόμα εδώ δήλωσε χαρακτηριστικά η Ροξάν Ερίκο μία 19χρονη
φοιτήτρια η μητέρα της δολοφονήθηκε από έναν βίαιο σύντροφο

Ολα αυτά τα προβλήματα προϋπήρχαν Και ο νέος κορωνοϊός ήρθε να τα δυσχεράνει
γιατί οι κρίσεις πάντα οξύνουν τις ανισότητες Σε ολόκληρο τον κόσμο λοιπόν οι

γυναίκες επηρεάζονται δριμύτερα από τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις αυτής
της πανδημίας Γιατί σε όλες τις χώρες οι γυναίκες κερδίζουν λιγότερα και έχουν περισσότερες

πιθανότητες να απασχολούνται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας ξεκινούν
λοιπόν ήδη με μικρότερη προστασία απέναντι στα οικονομικά σοκ με τις κοινωνικές
ανισότητες και τις λοιπές παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους να δυσχεραίνουν την κατάσταση

Μπορεί άραγε να βγει η θέση της γυναίκας ισχυρότερη από αυτή τη δοκιμασία
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ΕλΒετίδεβ
διαδηλώνουν υπέρ

τηβ ισότηταβ και
εναντίον ms Bias

κατά των γυναικών
στη Ζυρίχη

0

Εμφυλε ανισόιηιες και διδάγματα

ΤΗΣΝΤΙΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Παρακολουθώντας
συστηματικά τις διάφορες αναλύσεις

για την τρέχουσα πανδημία επιδημιολογικές κοινωνιολογικές

πολιτικές οικονομικές και άλλες θα σχημάτιζε

κανείς την εντύπωση ότι η επιστημοσύνη είναι γένους
θηλυκού στη γραμματικά αλλά αρσενικού στην πολιτικά Οι
επιστάμονες που κλήθηκαν δημοσίως να εκθέσουν τις απόψεις
τους επί της πρωτοφανούς πανδημίας στην Ελλάδα και αλλού
ήταν στη συντριπτική πλειοψηφία τους άνδρες Δυσαναλογία

παράδοξη αφού επιστήμες όπως η ιατρική και
η επιδημιολογία δεν είναι καθόλου ανδροκρατούμενες

Προφανώς η μεγαλύτερη προβολή
και ορατότητα των ανδρών επιστημόνων δεν
οφείλονται στην υστέρηση των γυναικών
στους τομείς της επιστημονικής έρευνας Οι
γυναίκες αποτελούν το 4 1 των επιστημόνων
και των μηχανικών στην EE στοιχεία Eurostat
20 1 9 ενώ τα ποσοστά επιτυχίας τους στους
διαγωνισμούς για ερευνητική χρηματοδότηση

από το υψηλού κύρους Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ερευνας είναι
αντίστοιχα με αυτά των ανδρών

Ωστόσο μια προσεκτική ματιά στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν
κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων σε πολλές

χώρες αποκαλύπτει κάποιες αθέατες όψεις της επιστημονικής
παραγωγής Για παράδειγμα μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός
των άρθρων που υπέβαλαν οι γυναίκες επιστήμονες κατά τη
διάρκεια της καραντίνας σε επιστημονικά περιοδικά Αντίθετα
αύξηση παρουσίασε ο αριθμός των άρθρων που υποβλήθηκαν
από άνδρες όχι μόνο σε τομείς όπως η Επιστήμη η Τεχνολογία

η Μηχανική και τα Μαθηματικά αλλά και σε τομείς όπως
η Πολιτική Επιστήμη όπου η συμμετοχή των δύο φύλων είναι
περισσότερο ισόρροπη Η απόκλιση αυτή συνδέεται στενά με
μια άλλη απόκλιση που εκδηλώνεται στην ιδιωτική ζωή Πλήθος
στοιχείων αποκαλύπτει πως η παραμονή των ζευγαριών μαζί
με τα παιδιά στο σπίτι κατά τη διάρκεια της πανδημίας ενίσχυσε

την έμφυλη κατανομή των ρόλων Το μεγαλύτερο βάρος
των αυξημένων απαιτήσεων για οικιακές εργασίες και γονεϊκή
φροντίδα σε ποσοστό πάνω από 70 ανέλαβαν οι γυναίκες
συμπιέζοντας τον χρόνο τους και επιβραδύνοντας την πορεία της
επιστημονικής τους έρευνας Σε αυτόν τον άκρως ανταγωνιστικό
τομέα η ταχύτητα στην παραγωγή επεξεργασία και δημοσίευση

δεδομένων είναι καθοριστική για την επαγγελματική ανέλιξη
Εκτός από τη γνωστή και εντυπωσιακά ανθεκτική έμφυλη

κατανομή των ρόλων στο σπίτι βαθιές προκαταλήψεις υποβαθμίζουν
και περιορίζουν τη δυνατότητα των επιστημονισσών να

επηρεάσουν τον δημόσιο διάλογο και τις πολιτικές αποφάσεις
Σε ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύτηκε στο παγκοσμίως έγκριτο
ενημερωτικό περιοδικό για την ανώτατη εκπαίδευση Times
Higher Education 35 καταξιωμένες ετηστημόνισσες στους τομείς

της ιατρικής της επιδημιολογίας και της δημόσιας υγείας
μιλάνε για τον συστηματικό παραγκωνισμό των γυναικών μεταξύ
των επιστημόνων που καλούνται να μιλήσουν δημόσια για τον
Covid-19 Τα άρθρα που δημοσιεύονται παραθέτουν τις απόψεις
ανδρών γενικών γνώσεων με συχνότητα πολύ μεγαλύτερη από
αυτή των γυναικών με υψηλή και αναγνωρισμένη εξειδίκευση
Αυτό συμβαίνει ακόμη και σε εφημερίδες φιλελεύθερων κοινωνικών

απόψεων με τεράστια επιρροή όπως οι New York Times
Και αυτό παρά τις συστηματικές προσπάθειες να καταγραφούν
σε ειδικά αποθετήρια ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας γυναικών

επιστημόνων σε πολλούς τομείς ώστε να μην προβάλλεται
η δικαιολογία ότι δεν υπάρχουν αρκετές κατάλληλες γυναίκες
για να προσφέρουν τις γνώσεις και τις απόψεις τους

Υπάρχουν
λοιπόν κάποιες αθέατες όψεις στο πεδίο της

επιστημοσύνης που οφείλονται στις έμφυλες ανισότητες
Εδώ δεν τίθεται μόνον ένα ζήτημα αδικίας που πηγάζει

από μια άνιση μεταχείριση των δύο φύλων Ανακύπτει και το
εξίσου σοβαρό ζήτημα της αξιοπιστίας στο πεδίο της επιστημονικής

ενημέρωσης και της πληροφόρησης της κοινής γνώμης
σε θέματα που άπτονται του ζωτικού αγαθού της δημόσιας
υγείας η οποία υποβαθμίζεται Τελικά είναι πολλοί οι λόγοι
που μας επιβάλλουν να εφαρμόσουμε δημόσιες πολιτικές που
να λαμβάνουν υπόψη τις ανισοτήτες μεταξύ των δύο φύλων
στα ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και στις
διαδικασίες παραγωγής επιστημονικής γνώσης Αξιοποιώντας
το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό ανεξαρτήτως φύλου θα
βελτιώσουμε δραστικά την ποιότητα της επιστημονικής γνώσης
που παράγεται και διαχέεται στην κοινωνία και συχνά καθορίζει
την ορθότητα των πολιτικών αποφάσεων
Η Ντία Αναγνώστου είναι κύρια ερευνήτρια στο ΕΛΙΑΜΕΠ επίκουρη καθηγήτρια
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
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