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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός: Η νόσηση από COVID-19 έχει μονοπωλήσει το ερευνητικό ενδιαφέρον της επιστημονικής 

κοινότητας τους τελευταίους μήνες. Μέχρι τώρα, ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) έχει ενοχοποιηθεί ως 

παράγοντας κινδύνου για σοβαρή νόσηση, ενώ τα υψηλά επίπεδα γαλακτικής αφυδρογονάσης (Lactate 

Dehydrogenase, LDH) έχουν αναγνωρισθεί ως αξιόπιστος προγνωστικός παράγοντας. Σκοπός της παρούσας 

μελέτης ήταν να διερευνηθεί εάν η συννοσηρότητα του ΣΔ επηρεάζει τα επίπεδα LDH σε ασθενείς με COVID-

19. 

Υλικό-Μέθοδος: Ύστερα από αρχειακή έρευνα σε ιατρικούς φακέλους ασθενών, καταγράφηκε η τιμή LDH 

της πρώτης βιοχημικής εξέτασης μετά την είσοδο στο νοσοκομείο από ισάριθμους ασθενείς με ΣΔ και χωρίς 

ΣΔ. Το συνολικό δείγμα αριθμούσε 210 άτομα. 

Αποτελέσματα: Η μέση τιμή LDH των ασθενών με ΣΔ ήταν 388,5 ± 189 U/L, ενώ των ασθενών χωρίς ΣΔ ήταν 

379,4 ± 189,1 U/L. Αμφότερες ήταν υψηλότερες από το ανώτατο φυσιολογικό όριο. Κατόπιν εφαρμογής του 

Mann-Whitney U test για ανεξάρτητα δείγματα, αποδείχθηκε ότι αυτή η διαφορά δεν είναι στατιστικά 

σημαντική (p=0,68).  

Συμπέρασμα: Στους διαβητικούς ασθενείς με COVID-19 δεν διαφοροποιούνται τα επίπεδα LDH κατά την 

ημέρα εισόδου σε σχέση με τους υπόλοιπους νοσούντες από COVID-19. Σε κάθε περίπτωση, τείνουν να είναι 

υψηλά. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η πανδημία του κορονοϊού COVID-19 

αποτελεί την παγκόσμια υγειονομική κρίση με 

την μεγαλύτερη επίπτωση στον 21ο αιώνα  

 

μέχρι στιγμής. Έχει επηρεάσει σημαντικά την 

καθημερινότητα μεγάλου μέρους του 

παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ ευθύνεται για 

τον θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων [1]. Ως 
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παράγοντες κινδύνου, που επιδεινώνουν την 

κλινική εικόνα της νόσου COVID-19 και 

σχετίζονται θετικά με σημαντικά υψηλότερη 

θνησιμότητα, έχουν ενοχοποιηθεί η τρίτη 

ηλικία [2] και χρόνια υποκείμενα νοσήματα 

όπως ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ), η 

αρτηριακή υπέρταση, καρδιαγγειακά 

νοσήματα, χρόνιες πνευμονοπάθειες, χρόνιες 

νεφρικές νόσοι κ.α. [3]. Αναφορικά με τον ΣΔ, 

ειδικότερα, η υφιστάμενη διεθνής 

βιβλιογραφία τον κατατάσσει στους 

κυριότερους παράγοντες κινδύνου [4, 5]. Οι 

περισσότερες ερευνητικές αναφορές εστιάζουν 

το ενδιαφέρον τους στον τύπο II ΣΔ (μη 

ινσουλινο-εξαρτώμενου διαβήτη ενηλίκων), 

που απαντάται στο 90-95% των διαβητικών 

παγκοσμίως [6]. Ωστόσο, τα διαθέσιμα 

ερευνητικά δεδομένα δεν καταλήγουν σε 

διαφορετικά συμπεράσματα για τον τύπο Ι ΣΔ 

(ινσουλινο-εξαρτώμενου διαβήτη παίδων) ως 

κρίσιμου παράγοντα κινδύνου [7]. Σύμφωνα 

με την Διεθνή Ομοσπονδία Διαβήτη 

(International Diabetes Federation, IFD), ο 

σακχαρώδης διαβήτης συνιστά μία από τις 

νόσους με τον μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης 

επιπολασμού σε ανεπτυγμένες και 

αναπτυσσόμενες χώρες στον 21ο αιώνα [8] και, 

συνεπώς, εξακολουθεί να κεντρίζει το 

ερευνητικό ενδιαφέρον, μέσω διερωτήσεων 

που την τελευταία διετία έχουν αρχίσει να 

συνδέονται και με την πανδημία.  

Από τις αρχές της πανδημίας, είχε 

καταστεί επιτακτικός ο προσδιορισμός 

αξιόπιστων δεικτών για την πρόγνωση της 

νόσησης από τον COVID-19. Από τις 

βιοχημικές μετρήσεις της καθ’ ημέρα κλινικής 

πράξης, η συγκέντρωση της γαλακτικής 

αφυδρογονάσης (Lactate Dehydrogenase, 

LDH) στον ορό αίματος βρέθηκε σημαντικά 

αυξημένη σε νοσούντες από τον νέο κορονοϊό, 

σε σύγκριση με το εύρος φυσιολογικών τιμών 

για ενήλικες 140-280 U/L [9]. Τα ερευνητικά 

ευρήματα έδειξαν εξαρχής ότι υψηλά επίπεδα 

LDH στον ορό, ιδίως του ειδικού για τους 

πνεύμονες ισοενζύμου LDH-3 και του LDH-4, 

συσχετίζονται θετικά με σοβαρές διηθήσεις και 

βλάβες στο πνευμονικό παρέγχυμα σε πρώιμο 

στάδιο της νόσου, οι οποίες χρήζουν 

επιθετικών θεραπευτικών παρεμβάσεων και 

στενής κλινικής παρακολούθησης [10]. Η 

γαλακτική αφυδρογονάση είναι το ένζυμο του 

κύκλου της γλυκόλυσης που καταλύει την 

αντιστρεπτή μετατροπή του γαλακτικού οξέος 

σε πυροσταφυλικό οξύ και φυσιολογικά 

βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα κυττάρων 

διαφόρων ιστών [11]. Επομένως, διαφυγή 

μεγάλων ποσοτήτων αυτού στο αίμα αποτελεί 

ένδειξη λύσης κυττάρων και ιστικής 

καταστροφής, που εν προκειμένω αναφέρεται 

στο πνευμονικό παρέγχυμα. Πλέον η 

επιστημονική κοινότητα θεωρεί τα αυξημένα 

επίπεδα LDH ως προγνωστικό παράγοντα για 

βαριά νόσηση και αυξημένη θνησιμότητα [12, 

13].  

Οι κλινικές έρευνες σχετικά με τον 

COVID-19, τον σακχαρώδη διαβήτη και την 

προγνωστική αξία των τιμών LDH 

συνεχίζονται αμείωτες. Ωστόσο, στην 

υφιστάμενη βιβλιογραφία υπάρχουν 

περιθώρια για απόκτηση νέων γνώσεων σε ό,τι 

αφορά καταστάσεις που εμπλέκουν και τους 

τρεις αυτούς παράγοντες. Η παρούσα μελέτη 

διερεύνησε εάν οι τιμές LDH της πρώτης 

εργαστηριακής εξέτασης μετά την εισαγωγή 

στο νοσοκομείο κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα 

σε νοσούντες από κορονοϊό με και χωρίς 

σακχαρώδη διαβήτη. Ως εναλλακτική υπόθεση 

της έρευνας ορίστηκε η ύπαρξη στατιστικά 
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σημαντικής διαφοράς μεταξύ της μέσης τιμής 

LDH σε διαβητικούς ασθενείς με COVID-19 

και της μέσης τιμής LDH σε μη διαβητικούς, 

ενώ ως μηδενική υπόθεση η απουσία της. Τα 

αποτελέσματα μπορούν να παρέχουν μία 

ένδειξη για την ενδεχόμενη ύπαρξη ή 

ανυπαρξία διαφοροποίησης της 

προγνωστικής αξίας των επιπέδων LDH για 

την νόσο COVID-19 στον διαβητικό 

πληθυσμό. 

 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 

Πραγματοποιήθηκε μία έρευνα 

αρχειακού τύπου. Στις 15/4/2021 το 

Επιστημονικό Συμβούλιο του Γενικού 

Νοσοκομείου Κιλκίς εξέδωσε την απόφαση με 

Αριθμ.Πρωτ.:5081, βάσει της οποίας 

χορηγήθηκε στην ερευνητική μας ομάδα 

πρόσβαση σε φακέλους ασθενών που 

νοσηλεύθηκαν στο νοσοκομείο λόγω COVID-

19 σε οποιαδήποτε περίοδο, προκειμένου να 

εξαχθούν στατιστικά δεδομένα για 

ερευνητικούς σκοπούς. Τηρήθηκαν οι αρχές 

του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 

Δεδομένων  (ν. 4624/2019 και ν. 3471/2006) 

και δεν καταγράφηκαν προσωπικές 

πληροφορίες αστυνομικής ταυτότητας, παρά 

μόνο τα δημογραφικά στοιχεία ηλικίας και 

φύλου σύμφωνα με το ιατρικό ιστορικό που 

περιεχόταν σε κάθε φάκελο. Από το ιατρικό 

ιστορικό λήφθηκε και η πληροφορία για 

χρόνια νόσηση ή όχι από σακχαρώδη διαβήτη 

(ΣΔ) ανεξαρτήτως τύπου. Επιπλέον, από κάθε 

φάκελο καταγράφηκε και το επίπεδο της 

γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH) σε U/L 

της πρώτης βιοχημικής εξέτασης αίματος μετά 

την εισαγωγή στο νοσοκομείο, όπως αυτή 

εκδόθηκε από το Βιοπαθολογικό εργαστήριο 

του νοσοκομείου. Από το χρονικό εύρος 

Οκτωβρίου 2020-Νοεμβρίου 2021, μέσω απλής 

τυχαίας δειγματοληψίας, καταγράφηκαν οι 

σχετικές πληροφορίες από 105 διαβητικούς και 

105 νοσήσαντες χωρίς ΣΔ. Τα επιλεγμένα 

δεδομένα περάστηκαν σε ψηφιακό αρχείο 

συμβατό με το στατιστικό πακέτο SPSS, χωρίς 

να κοινοποιηθούν σε τρίτους. Όλοι οι 

στατιστικοί υπολογισμοί και η δημιουργία 

πινάκων και διαγραμμάτων διενεργήθηκαν 

μέσω του λογισμικού IBM SPSS Statistics 26.  

 

Στατιστική ανάλυση 

Το συνολικό δείγμα συμπεριέλαβε 210 

άτομα, 113 άνδρες και 97 γυναίκες. Ο μέσος 

όρος ηλικίας συνολικά ήταν 72,7 έτη. Με 

επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 και εφαρμογή 

μη παραμετρικού ελέγχου Mann-Whitney U 

στις άνισες και μη κανονικές ως προς την 

κατανομή της τιμής LDH ομάδες των ανδρών 

και των γυναικών, βρέθηκε ότι δεν υπάρχει 

σημαντική διαφορά στην διακύμανση της 

LDH (p=0,91>α). Θεωρήθηκε ότι άνδρες και 

γυναίκες με ΣΔ και άνδρες και γυναίκες χωρίς 

ΣΔ συνιστούν δύο ενιαίους πληθυσμούς. Η 

μέση τιμή LDH του συνολικού δείγματος ήταν 

383,9 ± 188,7 U/L και υψηλότερη του 

καθορισμένου εύρους φυσιολογικών τιμών 

140-280 U/L [9]. Στο ιστόγραμμα φάνηκε ότι η 

κατανομή των τιμών LDH ήταν θετικά 

ασύμμετρη για το συνολικό δείγμα.  

Οι ασθενείς χωρίς ΣΔ είχαν μέσο όρο 

τιμών LDH 379,4 U/L με τυπική απόκλιση 

189,1 [Διάγραμμα 1], ενώ αυτοί με ΣΔ είχαν 

388,5 U/L με τυπική απόκλιση 189 

[Διάγραμμα 2].  Στη συνέχεια, για τις 2  
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Διάγραμμα. Ιστόγραμμα κατανομής των τιμών LDH σε ασθενείς χωρίς σακχαρώδη διαβήτη. 

 

 

Διάγραμμα 2. Ιστόγραμμα κατανομής των τιμών LDH σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη. 
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επιμέρους ομάδες των ασθενών με και χωρίς 

ΣΔ, εφαρμόστηκαν ο έλεγχος κανονικής 

κατανομής κατά Kolmogorov-Smirnov και τα 

διαγράμματα κανονικότητας. Σε αμφότερες 

τις ομάδες διαπιστώθηκε παραβίαση της 

κανονικότητας και παρατηρήθηκε θετικά 

ασύμμετρη κατανομή. Επομένως, για την 

σύγκριση των δύο ομάδων επιλέχθηκε η μη 

παραμετρική δοκιμασία Mann-Whitney U για 

ανεξάρτητα δείγματα [14].    

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ως στατιστικά σημαντικές θεωρήθηκαν 

οι μικρότερες τιμές p από το επίπεδο α=0,05. Ο 

μέσος όρος 388,5 U/L της LDH σε διαβητικούς 

ασθενείς ήταν μεγαλύτερος του μέσου όρου 

379,4 U/L των μη διαβητικών. Ωστόσο, το 

αποτέλεσμα της δοκιμασίας Mann-Whitney U 

έδειξε μία τιμή p=0,68>α [Πίνακας 1]. Η 

εναλλακτική υπόθεση απορρίφθηκε και έγινε 

δεκτή η μηδενική. Συνεπώς, η διαφορά των 

μέσων όρων δεν είναι στατιστικά σημαντική, 

γεγονός που δείχνει ότι ο σακχαρώδης 

διαβήτης δεν επηρεάζει τα επίπεδα 

γαλακτικής αφυδρογονάσης σε νοσούντες από 

COVID-19. 

Independent-Samples Mann-Whitney U Test 

Summary 

Total N 210 

Mann-Whitney U 5692,500 

Wilcoxon W 11257,500 

Test Statistic 5692,500 

Standard Error 440,286 

Standardized Test Statistic ,409 

Asymptotic Sig.(2-sided test) ,683 

Πίνακας 1. Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας 

Mann-Whitney U για ανεξάρτητα δείγματα. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η διεθνής βιβλιογραφία έχει 

εμπλουτιστεί από αρκετές δημοσιεύσεις που 

τεκμηριώνουν ότι η συννοσηρότητα του 

σακχαρώδους διαβήτη επιδεινώνει την 

πρόγνωση της νόσησης από τον νέο κορονοϊό. 

Μάλιστα, ο Corona και η ομάδα του [15] έχουν 

δείξει ότι αυτή η συννοσηρότητα αποτελεί την 

σημαντικότερη αιτία θνησιμότητας σε 

ενδονοσοκομειακούς ασθενείς με COVID-19. 

Όσον αφορά τα επίπεδα της γαλακτικής 

αφυδρογονάσης, ο Martha και η ομάδα του 

[13] έχουν καταδείξει την προγνωστική αξία 

τους για την έκβαση της νόσου, ενώ και πιο 

πρόσφατα μία μετα-ανάλυση της ομάδας του 

Bialek [16] τεκμηρίωσε την διαγνωστική αξία 

τους για τον αρχικό προσδιορισμό της 

βαρύτητας της νόσου. Σκοπό της παρούσας 

μελέτης συνέστησε η διερεύνηση της 

ενδεχόμενης επίδρασης του ΣΔ στα επίπεδα 

της LDH. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τόσο οι 

διαβητικοί όσο και οι μη διαβητικοί ασθενείς 

εμφανίζουν υψηλές τιμές LDH στην βιοχημική 

εξέταση εισόδου, χωρίς να υφίσταται 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους. 

Ως εκ τούτου, συνιστούν μία ένδειξη πως η 

συννοσηρότητα του σακχαρώδους διαβήτη 

δεν διαφοροποιεί και γενικά δεν επηρεάζει την 

τεκμηριωμένη προγνωστική αξία των 

επιπέδων γαλακτικής αφυδρογονάσης στην 

νόσηση από COVID-19.  

Παρ’ όλα αυτά, η διεξαγωγή της 

παρούσας έρευνας αντιμετώπισε 

συγκεκριμένους περιορισμούς, όπως το 

μέγεθος και η περιορισμένη γεωγραφική 

εντόπιση του δείγματος, η αδυναμία 

διάκρισης μεταξύ των διαφόρων στελεχών του 

κορονοϊού που εμφανίστηκαν στην υπό 
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εξέταση χρονική περίοδο και η αξιολόγηση 

μόνο των αρχικών επιπέδων της LDH, χωρίς 

να ληφθούν υπόψη η πορεία της νόσου και η 

συνακόλουθη διακύμανση του ενζύμου. Για 

αυτούς τους λόγους, ενθαρρύνουμε την 

εκπόνηση νέων ερευνών σχετικά με αυτούς 

τους τόσο βαρυσήμαντους για τη δημόσια 

υγεία παράγοντες, με εναλλακτικές 

μεθοδολογίες ή και μεταβλητές. Άλλωστε, η 

πανδημία του COVID-19 ως προς τις 

επιπτώσεις της δεν γνωρίζει ιστορικό 

προηγούμενο στον 21ο αιώνα [1] και ο 

συγκεκριμένος ιός αναμένεται να κρατήσει 

αμείωτο το ερευνητικό ενδιαφέρον της 

ιατρικής κοινότητας στα επόμενα έτη. 
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ABSTRACT 

Aim: The disease caused by COVID-19 has monopolized the research interest of the scientific community in 

recent months. Until now, diabetes mellitus (DM) has been implicated as a risk factor for severe disease, while 

high levels of lactate dehydrogenase (LDH) have been recognized as a reliable prognostic factor. The aim of the 

present study was to investigate whether the comorbidity of DM affects LDH levels in patients with COVID-19. 

Method: After an archival search of patient medical records, the LDH value of the first biochemical examination 

after hospital admission was recorded from an equal number of patients with DM and without DM. The total 

sample numbered 210 individuals. 

Result: The mean LDH value of patients with DM was 388.5 ± 189 U/L, while that of patients without DM was 

379.4 ± 189.1 U/L. Both were higher than the upper limit of normal. After applying the Mann-Whitney U test 

for independent samples, it was shown that this difference is not statistically significant (p=0.68). 

Conclusion: In conclusion, LDH levels on the day of admission are not different in diabetic patients with 

COVID-19 compared to other patients with COVID-19. However, they tend to be high in both groups. 
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