
 
A’ ΠΡΟΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
∆ΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

 
ΚΑΙ 

 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  
"ΛΑΪΚΟ" 

 
 
 

ΣΑΚΧΑΡΩ∆ΗΣ ∆ΙΑΒΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
 

ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΒΗΤΗ 
 
 

(Περιλήψεις Μετεκπαιδευτικού Σεµιναρίου για Νοσηλευτές) 
 
 

ΕΤΟΣ 28ο 
 

Αµφιθέατρο ΓΝ Αθηνών «Λαϊκό» 
Αθήνα 

 

27 και 28 Ιανουαρίου 2017 
 
 

Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης 
 

και 
 

Οργανωτική Επιτροπή 
 

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ν. ΚΑΤΣΙΛΑΜΠΡΟΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ν. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ 

 
 

ΜΕΛΗ 
        ∆. ΚΑΛΟΓΡΑΝΑ  
Ε. ∆ΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ           Χ.ΛΕΜΟΝΙ∆ΟΥ           ---------- 
Κ. ΜΑΚΡΥΛΑΚΗΣ                                                              Α. ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ 
Σ. ΛΙΑΤΗΣ      
Α. ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
Π. ΤΣΑΠΟΓΑΣ 
Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 
Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΟΥ 
 

 



-  - 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Ιστορία του διαβήτη - Σακχαρώδης ∆ιαβήτης: Ορισµός, συχνότητα και κατάταξη 
Επιδηµιολογία του ∆ιαβήτη Τύπου 1 
Αυτοαντισώµατα και ∆ιαβήτης Τύπου 1 
Τα νέα κριτήρια για το Σακχαρώδη ∆ιαβήτη  
MODY  
Κλινική διαγνωστική και µορφές του Σακχαρώδη ∆ιαβήτη 
∆ευτερογενής ∆ιαβήτης 
Ο ∆ιαβήτης στα παιδιά - Το διαβητικό παιδί στο σχολείο  
Αντοχή στην ινσουλίνη και Σακχαρώδης ∆ιαβήτης Τύπου 2 (Το µεταβολικό σύνδροµο ή σύνδροµο Χ ) 
Σηµασία της ρύθµισης και θεραπευτικές ενδείξεις 
UKPDS 
Αντιδιαβητικά δισκία - Νεότερα φάρµακα για το Σακχαρώδη ∆ιαβήτη 
Ινσουλινοθεραπεία - Μέθοδοι χορήγησης ινσουλίνης 
Αντλίες ινσουλίνης 
Υπογλυκαιµία - Αυτόµατες υπογλυκαιµίες  
Φάρµακα µε υπεργλυκαιµική επίδραση 
Τακτικός εργαστηριακός έλεγχος του ∆ιαβήτη – Συνεχής καταγραφή του σακχάρου αίµατος 
Η πρόληψη του Σακχαρώδη ∆ιαβήτη Τύπου 2 
∆ιαβητικά κώµατα - Υπεργλυκαιµικό κετοοξεωτικό κώµα - Υπεργλυκαιµικό µη κετοοξεωτικό κώµα 
Άλλες οξείες καταστάσεις στο ∆ιαβήτη (Χειρουργείο και νόσηση στο σπίτι) 
Υπέρταση και ∆ιαβήτης  
∆ιαβητική νεφροπάθεια - Η δίαιτα στη διαβητική νεφροπάθεια 
∆ιαβητική και µη διαβητική γλυκοζουρία 
∆ιαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια 
∆ιαβητική νευροπάθεια 
Αυτόνοµη νευροπάθεια και καρδιοαγγειακό σύστηµα  
Το διαβητικό πόδι - ∆ιαβητικά έλκη (πρόληψη και αντιµετώπιση) 
∆ιαβητική Μακροαγγειοπάθεια  - ∆ιαβητική Καρδιοπάθεια  
Αποφρακτική νόσος των αρτηριών του εγκεφάλου - Περιφερική αγγειακή νόσος 
Θεραπευτική αντιµετώπιση µακροαγγειοπάθειας 
∆ιαβήτης και ∆υσλιπιδαιµία 
∆ιαβήτης και πεπτικό σύστηµα 
∆ιαβήτης και σεξουαλική δυσλειτουργία 
∆ιαβήτης και υπερήλικες 
∆ιαβήτης και παχυσαρκία 
Οστικές αλλοιώσεις και Σακχαρώδης ∆ιαβήτης  
∆ερµατικές εκδηλώσεις στο Σακχαρώδη ∆ιαβήτη 
∆ιαβήτης και εγκυµοσύνη - ∆ίαιτα διαβητικών εγκύων 
Αρχές της διαβητικής δίαιτας. ∆ιαιτητικά τρόφιµα 
∆ίαιτα Atkins - Ωµέγα-3 λιπαρά οξέα 
Σηµασία της µεταγευµατικής γλυκαιµίας 
Γλυκαιµικός δείκτης – Γλυκαιµικό φορτίο 
Αντιοξειδωτικά και ∆ιαβήτης 
Ο λιπώδης ιστός ως ενδοκρινές όργανο 
∆ιαβήτης και άσκηση - ∆ιαβήτης και οδήγηση 
Μεταµόσχευση Νησιδίων 
Λάθη στη νοσηλευτική φροντίδα του ∆ιαβήτη 
Εκπαίδευση των ατόµων µε ∆ιαβήτη 
Εξουθένωση από το διαβήτη – Εξουθένωση επαγγελµατιών που ασχολούνται µε το διαβήτη 
Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις του ∆ιαβήτη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  - 3

 
 

 
 
 

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 
       
 
 
 Το παρόν τεύχος συντάχθηκε από τα µέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του 
Σεµιναρίου και περιλαµβάνει αδρές γνώσεις σχετικά µε την κατάταξη, επιδηµιολογία 
νοσολογία και αντιµετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη. Πιστεύεται ότι αυτές οι περιλήψεις θα 
βοηθήσουν στην εµπέδωση των γνώσεων που θα αποκτηθούν κατά την προφορική ανάπτυξη 
των θεµάτων του Σεµιναρίου. 
 Θερµές ευχαριστίες εκφράζονται - και από τη θέση αυτή - προς τους κ.κ. οµιλητές. Η 
συµβολή τους στην επιτυχία της εκδήλωσης είναι πραγµατικά σηµαντική. 
 Οµοίως ευχαριστίες εκφράζονται προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τη ∆ιεύθυνση 
του Νοσοκοµείου µας για την αµέριστη ηθική και υλική υποστήριξη στην οργάνωση αυτού 
του Σεµιναρίου. 
 
 
 

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
   Ν. ΚΑΤΣΙΛΑΜΠΡΟΣ-Ν. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΒΗΤΗ 
Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί ιατρικό πρόβληµα γνωστό από την αρχαιότητα. Η πρώτη περιγραφή 
βρέθηκε σε χειρόγραφο της αρχαίας Αιγύπτου (γύρω στα 1500 π.Χ.), γνωστό ως Πάπυρος EBERS. Ο 
Αρεταίος γύρω στο 200 µ.Χ. περιέγραψε τη συµπτωµατολογία της νόσου και έδωσε το όνοµα 
«διαβήτης», ενώ ο Thomas Willis (1621-1675) προσέθεσε το επίθετο «σακχαρώδης» όταν διαπίστωσε ότι 
τα ούρα των διαβητικών «είναι σε θαυµαστό βαθµό γλυκά σαν να είναι ποτισµένα µε µέλι και ζάχαρη». 
Πάρα πολλοί ερευνητές βοήθησαν έκτοτε στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας και της φυσικής 
εξέλιξης της νόσου. Ο Paul Langerhans περιέγραψε «τα συναθροίσµατα κυττάρων» µέσα στο 
παγκρεατικό παρέγχυµα που τελικά αποδείκτηκε αργότερα πως ήταν τα κύτταρα που παρήγαγαν την 
ινσουλίνη και ονοµάστηκαν προς τιµήν του «νησίδια του Langerhans».. Ο Oscar Minkowski το 1889 
παρατηρησε ότι µε την αφαίρεση του παγκρέατος ο σκύλος αποκτά διαβήτη και συνέδεσε για πρώτη 
φορά το όργανο αυτό µε τη νόσο. Ο σηµαντικότερος σταθµός στην ιστορία του διαβήτη είναι η 
ανακάλυψη της ινσουλίνης από τους Banting και Best το 1922 στο Πανεπιστήµιο του Τορόντο στον 
Καναδά. Ύστερα από πυρετώδη πειραµατική εργασία περίπου 9 µηνών και µε την υποστήριξη του J.J.R. 
Macleod και τη βοήθεια του J.B. Collip ο διαβητικός τους σκύλος στάθηκε στα πόδια του µετά από ένεση 
εκχυλίσµατος παγκρέατος και πολύ σύντοµα ο πρώτος άνθρωπος, ο νεαρός Leonard Thompson, 
χρησιµοποίησε το εκχύλισµά τους µε θεαµατικά αποτελέσµατα όσον αφορά τη ρύθµιση του σακχάρου 
του. Έκτοτε οι εξελίξεις ήταν θεαµατικές, µε χρήση αρχικά χοίρειας και βόειας ινσουλίνης και αργότερα 
ανθρώπινης ινσουλίνης για να φτάσουµε σήµερα στα ανάλογα ινσουλίνης µε υπερταχεία ή πολύ βραδεία 
δράση. Αλλά και στην παρακολούθηση του διαβήτη έχουν γίνει σηµαντικότατα βήµατα προόδου µε 
δυνατότητα σήµερα 24ωρης συνεχούς καταγραφής του σακχάρου και χρήση αντλιών ινσουλίνης για 
θεραπεία. Η µεταµόσχευση παγκρέατος επίσης (ολόκληρου του οργάνου ή µόνο νησιδίων) προσφέρει 
σοβαρές ελπίδες σε πολλούς ασθενείς.  
 
 

ΣΑΚΧΑΡΩ∆ΗΣ ∆ΙΑΒΗΤΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΣ, ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ και ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
   
Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί συνηθισµένη µεταβολική νόσο.  
Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η υπεργλυκαιµία, η οποία αποδίδεται στη σχετική ή απόλυτη έλλειψη 
ινσουλίνης. Η νόσος έχει κληρονοµικό χαρακτήρα. Οι εκδηλώσεις της περιλαµβάνουν την εµφάνιση 
πολυουρίας, πολυδιψίας, απώλειας βάρους καθώς και την προσβολή των αγγείων του σώµατος. Πολλές 
φορές τα συµπτώµατα είναι λιγότερο έκδηλα, ενώ άλλοτε αυτά απουσιάζουν τελείως. 
Αποτέλεσµα της βλάβης των µικρών αγγείων είναι η διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια και 
νεφροπάθεια, ενώ τα µεγαλύτερα αγγεία (καρδίας, κάτω άκρων κ.α.) προσβάλλονται σχετικά συχνά αλλά 
και πρώιµα από αθηροσκλήρωση. 
Συχνά εµφανίζονται επίσης εκδηλώσεις βλάβης των περιφερικών νεύρων ή και του φυτικού νευρικού 
συστήµατος (διαβητική νευροπάθεια). 
Κυριότερα εργαστηριακά ευρήµατα του σακχαρώδη διαβήτη είναι η υπεργλυκαιµία και σακχαρουρία, 
ενώ συχνά συνυπάρχουν διαταραχές του µεταβολισµού του λίπους. 
Εκτός απ' τον πρωτογενή (κληρονοµικό) σακχαρώδη διαβήτη υπάρχουν και δευτερογενείς µορφές οι 
οποίες είναι πολύ σπανιότερες απ' το γενετικό διαβήτη. 
Συχνότητα 
Η συχνότητα του διαβήτη ποικίλλει ευρύτατα σε διάφορες περιοχές του κόσµου. Σε πολλές χώρες η µέση 
συχνότητα ανέρχεται στο 2 έως 6 % του πληθυσµού τους. Ο προσδιορισµός όµως της συχνότητας του 
διαβήτη παρουσιάζει διάφορες δυσκολίες. Σε µια µελέτη που έγινε από την Α Προπαιδευτική 
Παθολογική Κλινική (Κατσιλάµπρος και συν.) στον αστικό πληθυσµό του Αιγάλεω Αττικής 
παρατηρήθηκε µία µέση συχνότητα διαβήτη ίση προς 2,4% για τους άρρενες και 3,24% για τις θήλεις, 
ενώ το ποσοστό της νόσου ήταν µεγαλύτερο του 12% σε άτοµα άνω των 60 ετών. Σε νεαρά άτοµα ο 
διαβήτης είναι - αντιστρόφως - σχετικά σπάνιος (περίπου 0,1%). Μια µελέτη της Β Παθολογικής 
Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Χριστακόπουλος, Καραµάνος και συν.) σε δείγµατα Ελληνικού 
αγροτικού πληθυσµού έδειξε µέσο ποσοστό διαβήτη ίσο προς 1,7% δηλαδή αρκετά µικρότερο από εκείνο 
που παρατηρήθηκε στον αστικό πληθυσµό του Αιγάλεω. 
Μια άλλη µελέτη της Θεραπευτικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών (∆ιαµαντόπουλος, Ράπτης και 
συν.) σε 2.000 άτοµα ηλικίας µεγαλύτερης των 18 ετών σε δείγµα Αθηναϊκού πληθυσµού έδειξε 
συχνότητες γνωστού διαβήτη της τάξεως του 4,1% για άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα. 
 

ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 
 
Ο διαβήτης Τύπου 1 εµφανίζεται κυρίως σε παιδιά και νέους, αλλά µπορεί να εµφανισθεί σε κάθε ηλικία. 
Υπάρχει σε όλο τον κόσµο, αλλά υπάρχουν µεγάλες διαφορές µεταξύ των λαών. Τα µεγαλύτερα ποσοστά 
εµφανίζονται στη Φινλανδία και τη Σαρδηνία (περίπου 30-35 περιπτώσεις το χρόνο ανά 100.000 παιδιά 
κάτω των 14 ετών), ενώ στην Άπω Ανατολή υπάρχουν τα χαµηλότερα ποσοστά (λιγότερο από 1/100.000 
το χρόνο). 
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Κατά την παιδική ηλικία, η συχνότητα του διαβήτη Τύπου 1 αυξάνει, µε κορυφές πριν από την σχολική 
ηλικία και κατά την εφηβεία. Μετά τα 20 είναι σταθερή σε χαµηλά επίπεδα. 
Συχνότερα εµφανίζεται κατά τους χειµερινούς µήνες. 
Η γενετική ευαισθησία στον διαβήτη Τύπου 1 συνδέεται κυρίως µε το σύµπλεγµα ιστοσυµβατότητας 
(HLA), στο χρωµατόσωµα 6, αλλά συµβάλλουν και άλλοι παράγοντες, εκτός HLA. Η αλληλεπίδραση 
της γενετικής ευαισθησίας µε µη γενετικούς προδιαθεσικούς παράγοντες (ίσως ιούς ή τροφές) προκαλεί  
µια ανοσολογική διαδικασία που καταλήγει στην καταστροφή του β-κυττάρου, ίσως όµως συµβάλλουν 
και άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες (στρες, κλίµα, ιώσεις) που µπορεί να επιταχύνουν τη διαδικασία 
αυτή. 
Η επιδηµιολογία των σηµαντικών επιπλοκών του διαβήτη Τύπου 1 συνδέεται µε τη διάρκεια της νόσου, 
και ίσως και µε γενετικούς παράγοντες, αλλά ο κακός µεταβολικός έλεγχος είναι καθοριστικός για την 
εµφάνιση των επιπλοκών. 
Η θνητότητα από διαβήτη Τύπου 1 έχει µειωθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά παραµένει πάνω από 
διπλάσια σε σχέση µε άτοµα ίδιας ηλικίας. Κύριοι λόγοι είναι οι µακροαγγειακές επιπλοκές και κατά 
δεύτερο λόγο η νεφροπάθεια . 
 
 

ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 1 
 

Ο ∆ιαβήτης Τύπου 1 προκαλείται από την αυτοάνοση καταστροφή των β-κυττάρων των 
νησιδίων του παγκρέατος. Ιστολογική εξέταση των νησιδίων σε άτοµα µε πρόσφατα διαγνωσµένο 
∆ιαβήτη Τύπου 1 αποκαλύπτει διήθηση των νησιδίων από µονοπύρηνα κύτταρα (ινσουλίτιδα), που 
αποτελούνται από µακροφάγα και Τ-λεµφοκύτταρα. Αργότερα, εµφανίζεται πλήρης εξαφάνιση των β, 
αλλά όχι των άλλων κυττάρων των νησιδίων (α, δ, π). Θεωρείται ότι η αυτοάνοση αυτή διαδικασία 
πυροδοτείται από την επίδραση άγνωστων περιβαλλοντικών παραγόντων (ιοί coxsackie, ερυθράς, ιλαράς, 
κυτταροµεγαλοϊού, κλπ)  σε γενετικά προδιατεθειµένα άτοµα. Η αυτοάνοση βάση του διαβήτη Τύπου 1 
υποδηλώνεται ακόµα και από τη συνύπαρξη του διαβήτη αυτού µε άλλα αυτοάνοσα νοσήµατα 
(υποθυρεοειδισµός, νόσος του Graves, κακοήθης αναιµία του Biermer, νόσος του Addison, κοιλιοκάκη, 
αυτοάνοσα πολυαδενικά σύνδροµα I και ΙΙ, κλπ).  

Ο διαβήτης Τύπου 1 εµφανίζεται κλινικά µετά από µια πρόδροµη περίοδο µηνών ή ετών, κατά τη 
διάρκεια της οποίας µπορούν να ανιχνευθούν ανοσολογικές διαταραχές, αλλά χωρίς ακόµα διαταραχή 
της γλυκόζης του πλάσµατος. Η παρουσία της ινσουλίτιδας µπορεί να διαγνωσθεί µε την ανίχνευση 
παγκρεατικών αυτοαντισωµάτων στο περιφερικό αίµα. Τα κυριότερα από τα αντισώµατα αυτά είναι:  
• τα αντινησιδιακά αυτοαντισώµατα (ICA, Islet Cell Autoantibodies),  
• τα ινσουλινικά αυτοαντισώµατα (IAA, Insulin AutoAntibodies),  
• τα αυτοαντισώµατα εναντίον της δεκαρβοξυλάσης-65 του γλουταµικού οξέος (anti-GAD 65 

autoantibodies) και  
• τα αυτοαντισώµατα εναντίον της τυροσινικής φωσφοκινάσης (ΙΑ-2, [Ιnsulinoma Associated-2 

protein] antibodies).  
Τα αυτοαντισώµατα αυτά ανιχνεύονται στο περιφερικό αίµα των ατόµων που βρίσκονται σε κίνδυνο 

για ανάπτυξη διαβήτη Τύπου 1 αρκετά έτη προ της κλινικής εµφάνισης της νόσου. Πάντως, έχει 
διαπιστωθεί ότι δεν εµφανίζουν διαβήτη όλα τα άτοµα µε θετικά αυτοαντισώµατα, πράγµα που 
υποδηλώνει ότι η ινσουλίτιδα, αν και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του διαβήτη, δεν 
είναι πάντοτε µια εξελικτική διαδικασία προς το διαβήτη. Τα παγκρεατικά αυτοαντισώµατα φαίνεται ότι 
δεν παίζουν κανένα ρόλο στην καταστροφή των β-κυττάρων του παγκρέατος, η οποία προκαλείται στην 
πραγµατικότητα από την επίδραση των Τ-λεµφοκυττάρων. Η ποικίλλουσα ηλικία έναρξης της νόσου 
προφανώς αντικατοπτρίζει το διαφορετικό ρυθµό καταστροφής των παγκρεατικών β-κυττάρων στα 
διάφορα άτοµα. Η νεαρότερη ηλικία έναρξης σχετίζεται µε µεγαλύτερη γενετική προδιάθεση. Η 
ταχύτητα καταστροφής των β-κυττάρων σχετίζεται αντιστρόφως ανάλογα µε την ηλικία, µε αποτέλεσµα 
µια µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης του διαβήτη Τύπου 1 στην εφηβεία κατά κύριο λόγο, και κατά 
δεύτερο λόγο στην παιδική ηλικία (5-7 ετών).   

Μέχρι πρόσφατα, τα αντινησιδιακά αυτοαντισώµατα (ICA) θεωρούνταν η κυριότερη εξέταση για τη 
διάγνωση του προκλινικού διαβήτη. Η ύπαρξη των αντισωµάτων αυτών σε µη-διαβητικό συγγενή 
πρώτου βαθµού ατόµου µε διαβήτη Τύπου 1 σήµαινε κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου κατά 25% (για άτοµα 
ηλικίας >5 ετών). Ενώ τα ΙΑΑ από µόνα τους δείχνουν πολύ µικρό κίνδυνο εµφάνισης διαβήτη, η 
συνύπαρξη τόσο των ΙΑΑ όσο και των ICA στο ίδιο άτοµο αυξάνει τον 5ετή κίνδυνο στο 50-70%. Τα 
τελευταία χρόνια, τα anti-GAD 65 (παρόντα σε περίπου 80% των πρωτοδιαγνωσµένων διαβητικών 
Τύπου 1) και τα IA-2 αυτοαντισώµατα (παρόντα σε περίπου 50-60% των πρωτοδιαγνωσµένων 
διαβητικών) χρησιµοποιούνται όλο και περισσότερο για τη διάγνωση του διαβήτη, λόγω της ευκολίας και 
της καλής αναπαραγωγιµότητας των µεθόδων ανίχνευσής τους. Πάντως, η παρουσία οποιουδήποτε 
συνδυασµού αυτοαντισωµάτων υποδηλώνει αυξηµένο κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη Τύπου 1, τόσο σε 
συγγενείς πρώτου βαθµού, όσο και στο γενικό πληθυσµό. 
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Περίπου 25% των ασθενών µε διαβήτη Τύπου 1 εµφανίζουν τη νόσο σε ηλικία >35 ετών. Πολλοί 
από τους ασθενείς αυτούς µπορεί να µη χρειάζονται αρχικά ινσουλίνη για τη ρύθµιση του σακχάρου τους 
και µπορεί λανθασµένα να θεωρηθούν ότι πάσχουν από διαβήτη Τύπου 2, για αρκετό διάστηµα έως ότου 
αναπτύξουν εξάρτηση από την ινσουλίνη. Πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει ότι οι ασθενείς αυτοί 
παρουσιάζουν θετικά αυτοαντισώµατα ICA και anti-GAD 65, έχουν χαµηλά επίπεδα ινσουλίνης και 
αυξηµένη συχνότητα επιβαρυντικών γονιδίων (DR3 και DR4). Οι ασθενείς αυτοί ταξινοµούνται σήµερα 
σε µια ενδιάµεση κατάσταση ανάµεσα στο διαβήτη Τύπου 1 και 2, και θεωρούνται ότι έχουν διαβήτη 
Τύπου 1,5 ή LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults). 

Η γενετική προδιάθεση του διαβήτη Τύπου 1 καταφαίνεται και από τη συχνότητα εµφάνισης της 
νόσου σε µονοωογενείς διδύµους (30-50% συνύπαρξη) - σε αντιδιαστολή µε περίπου 12% στους διζυ-
γωτικούς διδύµους. Περίπου το 10% των περιπτώσεων εµφανίζεται σε οικογένειες που έχουν συγγενή 
πρώτου βαθµού µε διαβήτη Τύπου 1, ενώ οι υπόλοιπες 90% των περιπτώσεων εµφανίζονται σποραδικά. 
Η γενετική προδιάθεση σχετίζεται µε την ύπαρξη γονιδίων του µείζονος συστήµατος ιστοσυµβατότητας 
και ιδιαίτερα τα HLA DR4-DQ8 και DR3-DQ2 (ενώ αντίθετα τα DR2-DQ6 και DR5 είναι 
προστατευτικά). Η ανίχνευση των γονιδίων αυτών σε συνδυασµό µε τα παγκρεατικά αυτοαντισώµατα 
επιτρέπει τον υπολογισµό του κινδύνου ανάπτυξης διαβήτη τόσο στους συγγενείς των ατόµων µε 
διαβήτη, όσο και στο γενικό πληθυσµό. 

 
Τα νέα κριτήρια για το Σακχαρώδη ∆ιαβήτη 

 

Υπάρχουν τέσσερεις τρόποι για να διαγνωσθεί Σακχαρώδης ∆ιαβήτης και σε κάθε περίπτωση πρέπει να 
γίνει επιβεβαίωση, µια άλλη µέρα, µε µια από τις τέσσερεις αυτές µεθόδους. 
 
1. Συµπτώµατα Σακχαρώδη ∆ιαβήτη και τυχαία µέτρηση γλυκόζης πλάσµατος ≥≥≥≥200 mg/dl (11.1 mmol/l) 
Τυχαία σηµαίνει ότι έχει γίνει οποιαδήποτε χρονική στιγµή της ηµέρας ανεξάρτητα από τον χρόνο από το 
τελευταίο γεύµα. Τα κλασσικά συµπτώµατα του διαβήτη περιλαµβάνουν πολυουρία, πολυδιψία και 
ανεξήγητη απώλεια βάρους. 

ή 
2. Γλυκόζη Πλάσµατος Νηστείας ≥≥≥≥126 mg/dl (7 mmol/l).  
Νηστεία σηµαίνει µη λήψη θερµίδων τουλάχιστο για 8 ώρες 

ή 
3. Γλυκόζη Πλάσµατος 2 ωρών µε εφαρµογή OGTT ≥≥≥≥200 mg/dl.  
                                                                                     Ή 
4. Γλυκοζυλιωµένη αιµοσφαιρίνη ≥≥≥≥6,5% 
 
Η καµπύλη σακχάρου  πρέπει να γίνεται όπως περιγράφεται από τον WHO µε φόρτιση µε 75 gr άνυδρης 
γλυκόζης διαλυµένης σε νερό 
Κατηγορίες των τιµών για τη  Γλυκόζη Πλάσµατος Νηστείας 
Φυσιολογική Γλυκόζη Πλάσµατος Νηστείας    <100 mg/dl 
Παθολογική Γλυκόζη Πλάσµατος Νηστείας     ≥≥≥≥100  και <126 mg/dl 
Σακχαρώδης ∆ιαβήτης (εφ' όσον επιβεβαιωθεί µε τα νέα κριτήρια)  ≥≥≥≥126 mg/dl 
 
Κατηγορίες των τιµών για την Γλυκόζη Πλάσµατος 2 ωρών µε εφαρµογή OGTT 
Φυσιολογική ανοχή γλυκόζης     <140 mg/dl 
Παθολογική ανοχή γλυκόζης     ≥≥≥≥140  και <200 mg/dl 
Σακχαρώδης ∆ιαβήτης (εφ' όσον επιβεβαιωθεί µε τα νέα κριτήρια) ≥≥≥≥200 mg/dl 

 
Καταργείται ο όρος Σακχαρώδης ∆ιαβήτης που σχετίζεται µε την υποθρεψία (malnutrition-related 
diabetes mellitus) - παρατηρείται σε τροπικές χώρες - και η κατάσταση αυτή κατατάσσεται πλέον στις 
νόσους του παγκρέατος.  
 
Η παθολογική ανοχή στη γλυκόζη (IGT) ορίζεται ως µία γλυκαιµική απάντηση στη χορήγηση γλυκόζης 
που είναι ενδιάµεση µεταξύ των φυσιολογικών και διαβητικών τιµών. ∆ιαγιγνώσκεται µε σακχαραιµική 
καµπύλη (από του στόµατος). Κατά τη διενέργεια της σακχαραιµικής καµπύλης οι κυριότερες τιµές είναι 
η τιµή νηστείας (πριν από τη χορήγηση γλυκόζης) καθώς και η τιµή των 2 ωρών (2 ώρες µετά τη 
χορήγηση γλυκόζης 75 g γλυκόζης). 
Προσοχή: Η παθολογική ανοχή στη γλυκόζη, όπως και η παθολογική τιµή γλυκόζης νηστείας δεν 
εξελίσσονται πάντα σε διαβήτη. Τα άτοµα των κατηγοριών αυτών παρουσιάζουν κίνδυνο της τάξης του 
33% να εµφανίσουν σακχαρώδη διαβήτη Τύπου 2 στα επόµενα 10 χρόνια. Αν ένα άτοµο παρουσιάζει και 
τις δύο καταστάσεις (παθολογική ανοχή στη γλυκόζη και παθολογική τιµή γλυκόζης νηστείας), τότε ο 
κίνδυνος ανάπτυξης διαβήτη ανέρχεται σε 50% στη 10ετία. 
Τελευταία (Ιανουάριος 2010), έχει προταθεί από την Αµερικάνικη ∆ιαβητολογική Εταιρεία η χρήση των 
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τιµών της γλυκοζυλιωµένης αιµοσφαιρίνης (HbA1c) για τη διάγνωση του διαβήτη. Συγκεκριµένα, τιµές 
5,7-6,4% θεωρούνται ότι δείχνουν προδιαβητική κατάσταση, ενώ τιµές ≥6,5% ότι είναι ενδεικτικές 
διαβήτη, υπό την προϋπόθεση ότι το εργαστήριο στο οποίο διενεργείται η µέτρηση της γλυκοζυλιωµένης 
αιµοσφαιρίνης (HbA1c) είναι πιστοποιηµένο για την ακρίβειά του µε βάση συγκεκριµένη µέθοδο 
µέτρησης (HPLC). Ας σηµειωθεί εδώ ότι στη Ελλάδα δεν υπάρχει ακόµα τέτοια πιστοποίηση των 
εργαστηρίων και η Ελληνική ∆ιαβητολογική Εταιρεία δεν συνιστά ακόµα τη χρήση της γλυκοζυλιωµένης 
αιµοσφαιρίνης (HbA1c) για τη διάγνωση του διαβήτη. 
 
 
 

MODY  
MODY σηµαίνει “Μaturity Οnset Diabetes of the Young” (διαβήτης Τύπου ενηλίκων που εµφανίζεται σε 
νεανική ηλικία). Περιγράφηκε για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 1970 απ’ τους Tattersall και 
Fajans οι οποίοι είχαν παρατηρήσει σε σειρές αρρώστων ότι παρόλο που ο διαβήτης παρουσιαζόταν σε 
µικρή ηλικία, όπως ο διαβήτης Τύπου 1, εν τούτοις τα άτοµα αυτά δε είχαν ανάγκη ινσουλίνης για τον 
έλεγχο του διαβήτη. Στη νέα ταξινόµηση του διαβήτη ο όρος MODY  έχει αντικατασταθεί από τις 
συγκεκριµένες περιγραφές των γνωστών γενετικών διαταραχών. 
Το πρόβληµα στο MODY είναι η ύπαρξη γενετικών ελλειµµάτων των β- κυττάρων, που έχουν ως 
συνέπεια διαταραχή στην έκκριση ινσουλίνης, ενώ δεν υπάρχουν διαταραχές στις  ενέργειες της 
ινσουλίνης στα όργανα στόχους της, που, ως γνωστό, είναι το κύριο χαρακτηριστικό του διαβήτη Τύπου 
2. Ειδικότερα, έχουν περιγραφεί οι εξής µεταλλάξεις: α) στο MODY 2 έχει περιγραφεί µετάλλαξη στο 
χρωµόσωµα 7, στο γονίδιο της γλυκοκινάσης, β) στο MODY 1 στο χρωµόσωµα 20, στο γονίδιο του 
HNF-4α (Hepatic nuclear factor-4a) και γ) στο MODY 3 στο χρωµόσωµα 12, στο γονίδιο του HNF-1α.  
Απ’ τις τρεις αυτές µορφές ο MODY 2 είναι ο συχνότερος. Μια τέταρτη µορφή που συνδέεται µε τον 
insulin promoter factor 1 έχει επίσης περιγραφεί (MODY 4). Tελευταία έχουν βρεθεί άλλες δυο 
µεταλλάξεις σε γονίδια που κωδικοποιούν µεταγραφικούς παράγοντες, στον HNF-1β (MODY 5) και 
NeuroD1 (MODY 6). O MODY στην τελευταία ταξινόµηση του διαβήτη δεν θεωρείται υποκατηγορία 
του διαβήτη Τύπου 2, αλλά ταξινοµείται στην κατηγορία των άλλων ειδικών Τύπων σακχαρώδη διαβήτη. 
Όσον αφορά τη συχνότητα, ο ΜΟDY αποτελεί το 0,5-1% του συνόλου των Τύπου 2 διαβητικών ατόµων.  

Ο MODY κληρονοµείται µε το σωµατικό επικρατούντα χαρακτήρα. Κριτήρια για τη διάγνωση του 
MODY είναι: 1)  Εµφάνιση του διαβήτη σε ηλικία µικρότερη των 25 ετών σε δύο τουλάχιστον µέλη της 
οικογένειας, 2) Έλεγχος του διαβήτη 5 χρόνια µετά τη διάγνωση χωρίς ινσουλίνη ενώ διαπιστωµένα 
παράγεται πεπτίδιο C και 3) διαπιστωµένη κάθετη µετάδοση σε τρεις τουλάχιστον γενιές. 
Η παλαιότερη αντίληψη ότι ο MODY δεν σχετίζεται µε µικροαγγειοπαθητικές επιπλοκές δεν ευσταθεί 
πλέον, αφού άτοµα που έχουν MODY παρουσιάζουν τέτοιες επιπλοκές, αν και αυτές δεν είναι τόσο 
συχνές όσο στα άτοµα µε Τύπο 1 ή Τύπο 2 διαβήτη. Γι’ αυτό το λόγο ο διαβήτης θα πρέπει να 
αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικά µε σουλφονυλουρίες ή ινσουλίνη. 
 
 

ΚΛΙΝΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΒΗΤΗ 
            
Το φάσµα των κλινικών εκδηλώσεων του διαβήτη είναι ιδιαίτερα µεγάλο. Επί πλέον, η συχνότητα αλλά 
και η ένταση των συµπτωµάτων ποικίλουν ευρύτατα µεταξύ των διαφόρων ασθενών µε διαβήτη. Ήδη 
από πολλά χρόνια έχει επικρατήσει η διάκριση της νόσου σε δύο βασικές κλινικές µορφές ή Τύπους, 
τον Τύπο 1 και 2, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν αρκετές ενδιάµεσες καταστάσεις. 
Σηµαντική βοήθεια για τη διάκριση µεταξύ των δύο κλινικών µορφών προσφέρει η αναζήτηση του 
τρόπου έναρξης της νόσου (πίνακας). Ειδικότερα ο διαβήτης Τύπου 1 ή ινσουλινοεξαρτώµενος 
διαβήτης χαρακτηρίζεται από οξεία έναρξη µε έντονη πολυουρία, δίψα και απώλεια βάρους. 
Αντίστροφα, στο διαβήτη Τύπου 2 ή µη ινσουλινοεξαρτώµενο διαβήτη τα συµπτώµατα είναι αµβληχρά. 
Γι' αυτό το λόγο ο διαβήτης Τύπου 2 διαγιγνώσκεται συχνά µετά από τυχαία εργαστηριακή εξέταση. 
Στο διαβήτη Τύπου 1 η έναρξη της νόσου παρατηρείται συνήθως, αλλ' όχι πάντοτε, σε ηλικία κάτω των 
40 ετών. Αντίστροφα, οι εκδηλώσεις που οδηγούν στη διάγνωση του διαβήτη Τύπου 2 αρχίζουν σε 
ηλικία µεγαλύτερη των 40 ετών. Αυτό όµως δεν είναι καθόλου απόλυτο. Ένα άλλο διακριτικό σηµείο 
είναι ότι οι πάσχοντες από διαβήτη Τύπου 1 είναι συνήθως ισχνοί, ενώ οι εκείνοι µε διαβήτη Τύπου 2 
είναι συχνά παχύσαρκοι. Αναγνωρίζεται σήµερα µια υποκατηγορία του σακχαρώδους διαβήτη Τύπου 1 
που ονοµάζεται LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults) η οποία παρατηρείται σε ενήλικες άνω 
των 35 ετών, έχει θετικά αντισώµατα GAD65 και εξελίσσεται βραδέως. Οι ασθενείς αυτοί συχνά 
κατατάσσονται ως διαβητικοί Τύπου 2 αρχικά, κατά τη διάγνωση της νόσου. Στην πραγµατικότητα 
διαπιστώνεται σήµερα ότι 10% των διαβητικών Τύπου 2 πάσχουν από LADA. 
Η διάκριση των δύο µορφών του διαβήτη στηρίζεται περαιτέρω στο γεγονός ότι η θεραπεία µε 
ινσουλίνη είναι πραγµατικά αναγκαία (ινσουλινοεξάρτηση) στο διαβήτη Τύπου 1, αλλά µη αναγκαία 
για επιβίωση στον Τύπο 2. Ο διαβήτης Τύπου 1 ρέπει εύκολα στην εµφάνιση κέτωσης, ενώ αυτό δεν 
συµβαίνει στον Τύπο 2. Στα κλασσικά συµπτώµατα του διαβήτη κατατάσσεται και η πολυφαγία. Εν 
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τούτοις, όταν συνυπάρχει κέτωση, ο ασθενής έχει συχνά µειωµένη όρεξη. 
Αρκετοί εξ άλλου ασθενείς παραπονούνται για διάφορα µη ειδικά συµπτώµατα. Ιδιαίτερα, άτοµα µε 
αρρύθµιστο διαβήτη συχνά παρουσιάζουν αίσθηµα µυϊκής αδυναµίας ή διαταραχές της όρασης ή 
κνησµό των γεννητικών οργάνων ή ακόµη και µυϊκές συσπάσεις (κράµπες). Σε άλλους ασθενείς 
επισυµβαίνουν αυτόµατες υπογλυκαιµίες που προηγούνται της εµφάνισης της νόσου και θεωρούνται 
πρώιµο σηµείο διαβήτη. 

 
 

 ∆ιαβήτης Τύπου 1 ∆ιαβήτης Τύπου 2 
Παλαιότερη ονοµασία Νεανικός Σ∆ 

ή ινσουλινοεξαρτώµενος 
Σ∆ των ενηλίκων ή µη 
ινσουλονοεξαρτώµενος 

Έναρξη Συνήθως µε οξέα συµπτώµατα και
απώλεια βάρους 

Συνήθως µε αµβληχρά συµπτώµατα 

Ηλικία έναρξης   Συνήθως<30 ετών Συνήθως >40 ετών 
Παχυσαρκία Κατά κανόνα όχι Συχνά - αλλ' όχι πάντοτε 
Επιρρέπεια για εµφάνιση κετοοξέωσηςΈκδηλη    Σχετικώς σπάνια (ενδεχοµένως σε 

καταστάσεις εντόνου και παρατεταµένου
stress). 

Ανάγκη για χορήγηση ινσουλίνης Ναι Όχι 
Αστάθεια στην ρύθµιση Ναι Όχι 
Αντινησιδιακά  
αντισώµατα  

Συνήθως ναι (στην αρχή) Κατά κανόνα όχι 

HLA αντιγόνα Συχνότερη ανεύρεση των Τύπων
    DRW3 DRW4 

 

 
 

∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ∆ΙΑΒΗΤΗΣ 
 

 Στην τελευταία κατάταξη του σακχαρώδη διαβήτη, εκτός από το διαβήτη Τύπου 1, Τύπου 2 και 
το διαβήτη της κύησης αναφέρονται και «οι άλλοι ειδικοί Τύποι διαβήτη» που αφορούν τις εξής 
κατηγορίες: γενετικές διαταραχές της λειτουργίας των β-κυττάρων (τα παλαιότερα ονοµαζόµενα 
σύνδροµα MODY και διαταραχές του µιτοχονδριακού DNA), γενετικές διαταραχές της δράσης της 
ινσουλίνης, διαταραχές του εξωκρινούς παγκρέατος (παγκρεατίτιδα, τραυµατισµός, παγκρεατεκτοµή, 
νεοπλασία, κυστική ίνωση, αιµοχρωµάτωση, ινολιθιασική παγκρεατίτιδα), ενδοκρινοπάθειες (σύνδροµο 
Cushing, µεγαλακρία, φαιοχρωµοκύττωµα, γλουκαγόνωµα, υπερθυρεοειδισµός, πρωτοπαθής 
υπεραλδοστερονισµός, σωµατοστατίνωµα), διάφορα φάρµακα (γλυκοκορτικοειδή, θειαζιδικά 
διουρητικά, νικοτινικό οξύ, πενταµιδίνη κ.λ.π), λοιµώξεις (συγγενής ερυθρά, κυτταροµεγαλοϊός κ,λ.π), 
ασυνήθιστοι Τύποι ανοσολογικού διαβήτη (stiff man syndrome) και άλλα γενετικά σύνδροµα που 
σχετίζονται µε διαβήτη (σύνδροµο Down’s, Klinefelter, Turner’s, Friedreich’s ataxia, µυοτονική 
δυστροφία κ.λ.π). 
 
 

Ο ∆ΙΑΒΗΤΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 
   
Στη µεγίστη πλειοψηφία των περιπτώσεων πρόκειται για ινσουλινοεξαρτώµενο διαβήτη (ή διαβήτη 
Τύπου 1). Η συχνότητα του διαβήτη Τύπου 1 ποικίλει ευρύτατα σε διάφορες χώρες. Έτσι π.χ. η νόσος 
είναι 35 φορές πιο συχνή στη Φινλανδία σε σχέση µε την Ιαπωνία. 
Η εµφάνιση της νόσου είναι κατά κανόνα θορυβώδης µε έντονα συµπτώµατα (πολυδιψία, απώλεια 
βάρους κ.α.) ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις η αρχική διάγνωση γίνεται σε παιδιά που µεταφέρονται 
επειγόντως στο Νοσοκοµείο λόγω διαβητικής κετοοξέωσης χωρίς να είναι µέχρις εκείνη τη στιγµή 
γνωστή η νόσος τους. ∆εν αποκλείεται επίσης ένα παιδί που βρίσκεται σε διαβητική κετοοξέωση να 
παρουσιάζει οξύ κοιλιακό πόνο και να δίδει την "ψευδή" εικόνα της ύπαρξης χειρουργικής κοιλίας. 
Η πρώτη εµφάνιση της νόσου είναι πιο συχνή στις ηλικίες 5 έως 6 και 11-14 ετών (εφηβεία). 
Τα προβλήµατα της αντιµετώπισης του διαβήτη στην παιδική ηλικία είναι πολλά και δύσκολα. Τα 
ψυχολογικά προβλήµατα είναι συχνά ιδιαίτερα σηµαντικά. 

Υπάρχουν παιδιά και προπαντός έφηβοι που αντιδρούν στη θεραπεία τους και φθάνουν µέχρι 
διακοπής της ινσουλινοθεραπείας. Κατά κανόνα απαιτούνται τουλάχιστον δύο ενέσεις ινσουλίνης την 
ηµέρα (προ πρωινού και προ βραδινού φαγητού - συνήθως υπό τύπον µειγµάτων ινσουλίνης ταχείας και 
ηµιβραδείας ενέργειας). 

Σε άλλες περιπτώσεις αποβαίνει χρήσιµη η εφαρµογή πολλαπλών ενέσεων ηµερησίως (πριν 
από τα κύρια γεύµατα και ενδεχοµένως πριν τον ύπνο) µε τον κλασσικό τρόπο ή µε τη βοήθεια των 
διαφόρων "πεννών" ή "στυλό" που κυκλοφορούν στο εµπόριο.  Το πλεονέκτηµα των πολλαπλών 
χορηγήσεων είναι ότι υπάρχει µεγαλύτερη ευλυγισία σ' ότι αφορά την ώρα και το ποσό του φαγητού (µε 
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την προϋπόθεση ότι µεταβάλλονται ανάλογα και οι σχετικές δόσεις) µε βάση τις µετρήσεις που γίνονται 
στο σπίτι (ειδικές ταινίες). 

Οι δυσχέρειες στη ρύθµιση οφείλονται εκτός των άλλων και στο γεγονός ότι τα παιδιά συχνά 
τρώγουν πολύ διαφορετικά και επίσης ασκούνται σε διαφορετικό βαθµό απ' τη µια µέρα στην άλλη. 
Αυτό δηµιουργεί µεγάλες διακυµάνσεις στις ανάγκες σε ινσουλίνη. Γι' αυτό το λόγο, προέχει ιδιαίτερα η 
εκπαίδευση των παιδιών και των γονιών τους σ' ότι αφορά τις δυνατότητες µιας σωστής αυτορύθµισης. 
Ιδιαίτερη, εξ άλλου, έµφαση πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι συχνότατα ο διαβήτης εµφανίζει το γνωστό 
φαινόµενο της ύφεσης. Μετά την αρχική θεραπεία, πολλά παιδιά εµφανίζουν µείωση των αναγκών µε 
ινσουλίνη που σε ορισµένες περιπτώσεις φθάνει µέχρι µηδενισµό. Το φαινόµενο όµως αυτό που 
ονοµάζεται και "µήνας του µέλιτος" (HONEY MOΟN) είναι παροδικό και διαρκεί συνήθως επί µέρες ή 
µήνες και πολύ σπανιότερα για χρόνια. 

Τέλος ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει για τις υπογλυκαιµίες στα παιδιά που είναι όχι µόνο 
συχνές αλλά πολλές φορές εκδηλώνονται σαν ευερεθιστότητα ή απλά σαν κεφαλαλγία ή ακόµη και σαν 
επιληπτοειδείς σπασµοί. Σ' ότι αφορά την τυχόν εµφάνιση διαταραχών της σωµατικής ανάπτυξης σε 
παιδιά µε διαβήτη, τονίζεται ότι αυτές όταν υπάρχουν µπορεί να είναι αποτέλεσµα κακής ρύθµισης του 
διαβήτη. 

Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται αυξηµένη συχνότητα εµφάνισης σακχαρώδη διαβήτη 
Τύπου 2 στην παιδική ηλικία. Η κατάσταση αυτή σχετίζεται, όπως και στους ενήλικες, µε αύξηση της 
επίπτωσης παχυσαρκίας, καθιστικής ζωής και οικογενειακού ιστορικού διαβήτη Τύπου 2 στα παιδιά 
αυτά. Η νόσος εµφανίζεται κυρίως στην εφηβεία και είναι συχνότερη στα κορίτσια. Το χαµηλό βάρος 
γέννησης έχει επίσης συσχετισθεί µε τη νόσο. Υπάρχει έντονη ανησυχία στον ιατρικό κόσµο σήµερα για 
τις µακροχρόνιες επιδράσεις της κατάστασης αυτής στον πληθυσµό, δοθείσης της µακροχρόνιας 
επίδρασης της νόσου στα άτοµα αυτά. 
 
 

ΤΟ ∆ΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΑΙ∆Ι ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 
Τα παιδιά µε διαβήτη µπορεί και πρέπει να συµµετέχουν σ’ όλες τις σχολικές δραστηριότητες, όµως θα 
πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ο διαβήτης θα πρέπει να ρυθµίζεται καλά κατά τη διάρκεια της παραµονής 
τους στο σχολείο. Η καλή ρύθµιση του διαβήτη έχει µεγάλη σηµασία για τη φυσιολογική ανάπτυξη των 
παιδιών. Επιπλέον, η αποφυγή επιπλοκών (υπογλυκαιµικών αντιδράσεων, κετοοξέωση) συµβάλλει 
θετικά στην ψυχολογία του παιδιού αφού νιώθει ότι δε διαφέρει απ’ τους συµµαθητές του.    
Οι δάσκαλοι κύρια, αλλά και το προσωπικό του σχολείου θα πρέπει πάντα να ενηµερώνονται απ’ τους 
γονείς στην αρχή της σχολικής χρονιάς για την ύπαρξη παιδιού µε διαβήτη. Θα πρέπει να µπορούν ν’ 
αναγνωρίζουν και ν’ αντιµετωπίζουν τις υπογλυκαιµικές αντιδράσεις. Είναι ιδιαίτερα χρήσιµο οι γονείς 
να δίνουν γραπτές οδηγίες στους δασκάλους για την αντιµετώπιση τέτοιων καταστάσεων. Επίσης θα 
πρέπει να επισηµαίνεται ότι το παιδί µε διαβήτη θα πρέπει να έχει καθορισµένες ώρες φαγητού και 
µικρών γευµάτων (snacks).  Σε καµία όµως περίπτωση το παιδί µε διαβήτη δε θα πρέπει ν’ 
αντιµετωπίζεται ευνοϊκά όσο αφορά τη µελέτη, την απόδοση στο σχολείο ή την ανάθεση σχολικής 
εργασίας στο σπίτι.   
 
 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ  
(ΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ ή ΣΥΝ∆ΡΟMO  Χ) 

 
Αντοχή στην ινσουλίνη σηµαίνει την κατάσταση κατά την οποία η ποσότητα ινσουλίνης που απαιτείται 
προκειµένου να ευοδωθεί η πρόσληψη γλυκόζης από τους περιφερικούς ιστούς (µυς) και το ήπαρ είναι 
µεγαλύτερη από το φυσιολογικό. Η κατάσταση αυτή ωθεί το πάγκρεας να παράγει ακόµα µεγαλύτερες 
ποσότητες ινσουλίνης, µε αποτέλεσµα υπερινσουλιναιµία. Αν για διαφόρους λόγους δεν είναι δυνατόν 
να εξισορροπηθεί και να εναρµονισθεί η προσφορά ινσουλίνης µε την παρουσία γλυκόζης στο αίµα, τότε 
η καµπύλη ανοχής γλυκόζης είναι παθολογική (IGT) ή ακόµα εµφανίζεται σακχαρώδης διαβήτης Τύπου 
2. 

Η αντοχή στην ινσουλίνη συνδυάζεται µε υπερτριγλυκεριδαιµία και χαµηλή συγκέντρωση 
HDL-χοληστερόλης. Με άλλους µηχανισµούς (και κυρίως στο κυτταρικό επίπεδο της µεταφοράς 
ιόντων) έχει σαφή συσχέτιση µε την αρτηριακή υπέρταση. Έχουν βρεθεί επίσης διαταραχές των 
παραγόντων πήξης. Υψηλά επίπεδα ινσουλίνης ανευρίσκονται τέλος σε παχύσαρκα άτοµα και ιδίως σε 
εκείνα µε ανδροειδή κατανοµή του λίπους (στο ανώτερο τµήµα του σώµατος). Τελικά θεωρείται ότι η 
αντοχή στην ινσουλίνη προάγει την αθηροσκλήρυνση και ευθύνεται για τη στεφανιαία νόσο. 

Το σύνολο των ανωτέρω καταστάσεων (αντοχή στην ινσουλίνη, υπερινσουλιναιµία, 
παθολογική ανοχή στη γλυκόζη, κεντρικού Τύπου κατανοµή του λίπους, υπερτριγλυκεριδαιµία, 
µειωµένη συγκέντρωση HDL-χοληστερόλης, υπέρταση) αποτελεί το µεταβολικό σύνδροµο ή σύνδροµο 
Χ. 

Κλειδί στην αντιµετώπιση του συνδρόµου Χ είναι η απώλεια βάρους µε δίαιτα, αύξηση της 
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σωµατικής δραστηριότητας και ενδεχοµένως µε φάρµακα. Η µετφορµίνη και οι θειαζολιδινεδιόνες είναι 
φάρµακα που βελτιώνουν την ανοχή στη γλυκόζη. Εννοείται ότι οι επί µέρους διαταραχές (σακχαρώδης 
διαβήτης, υπέρταση, διαταραχές λιπιδίων) χρειάζονται ειδική θεραπεία. 
 
 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 
   
 Πριν από 3 δεκαετίες περίπου ο κύριος θεραπευτικός στόχος των γιατρών που ασχολούνταν µε 
το πρόβληµα του σακχαρώδη διαβήτη ήταν η διατήρηση στη ζωή των πασχόντων από διαβήτη και 
ιδιαίτερα εκείνων µε ινσουλινοεξαρτώµενο διαβήτη. Η µακρότερη όµως επιβίωση είχε ως βαρύ τίµηµα 
τις απώτερες επιπλοκές της µικρο- και µακροαγγειοπάθειας, µαζί µε τις βαριές αναπηρίες που άφηναν 
στους πάσχοντες από διαβήτη. Επικρατούσε µάλιστα η άποψη µεταξύ των ιατρών ότι ανεξάρτητα από 
τον τρόπο θεραπείας που επέλεγε ο ιατρός για τον ασθενή µε διαβήτη, το τελικό αποτέλεσµα ήταν το 
ίδιο, αφού κανείς πάσχων από διαβήτη δεν αποφεύγει τις απώτερες βαριές επιπλοκές. 
 Παρά ταύτα, η σποραδική αναφορά ατόµων που έζησαν 40-50 χρόνια µε διαβήτη χωρίς να τους 
συµβεί τύφλωση ή ακρωτηριασµός και που κατά σύµπτωση όλα αυτά τα χρόνια είχαν ικανοποιητική 
ρύθµιση, έδωσε το ερέθισµα στους ερευνητές για να ξεκινήσουν σοβαρά οργανωµένες µελέτες που 
έδειξαν ότι η ρύθµιση του διαβήτη - όταν επιτυγχάνεται - έχει ευνοϊκά αποτελέσµατα για τον ασθενή. 
Μία πρόσφατη πολύ σηµαντική µελέτη σ' αυτό τον τοµέα θεωρείται η DCCT που διεξήχθη στις ΗΠΑ 
και Καναδά από το 1984 έως το 1993, έλαβαν δε µέρος 1400 άτοµα µε ινσουλινοεξαρτώµενο διαβήτη 
χωρισµένα τυχαία σε δύο οµάδες: Μία της συµβατικής ινσουλινοθεραπείας µε 1-2 ενέσεις ηµερησίως 
και µία της εντατικοποιηµένης µε πάνω από 3 ενέσεις ηµερησίως. 
 Τα αποτελέσµατα της µελέτης έδειξαν για πρώτη φορά χωρίς αµφισβήτηση ότι στην οµάδα µε 
τον καλύτερο βαθµό ρύθµισης (εντατικοποιηµένη ινσουλινοθεραπεία) υπήρξε 60% µείωση του κινδύνου 
εµφάνισης αλλά και προόδου επιπλοκών από τον αµφιβληστροειδή, τους νεφρούς και το νευρικό 
σύστηµα. Ιδιαίτερα σηµαντικό ήταν το γεγονός ότι στην οµάδα αυτή µε το "στενό έλεγχο", η συχνότητα 
των επιπλοκών µειώθηκε χωρίς να επιτευχθεί το επίπεδο ιδανικής ρύθµισης (µε στόχο HbA1c 6% 
κατάφεραν να κατέβουν στο 7% και µε µέσο όρο σακχάρου νηστείας τα 150 mg/dl). Πάντως στην οµάδα 
µε την εντατικοποιηµένη ινσουλινοθεραπεία ο κίνδυνος σοβαρής υπογλυκαιµίας τριπλασιάζεται, το 
σωµατικό βάρος αυξάνει και η θεραπεία αυτή δε συνιστάται σε άτοµα µε διαβήτη και χρόνια νεφρική 
ανεπάρκεια, καρδιαγγειακή νόσο η νευροπάθεια του αυτονόµου νευρικού συστήµατος µε αδυναµία 
αναγνώρισης των υπογλυκαιµικών επεισοδίων. 
 Τα οφέλη που προκύπτουν από την καλή ρύθµιση του σακχαρώδη διαβήτη διακρίνονται σε 
άµεσα και µακροπρόθεσµα: 
Άµεσα Οφέλη 
1. προφύλαξη από οξείες µεταβολικές εκτροπές (κετοοξέωση-κώµα). 
2. ενίσχυση του µηχανισµού αµύνης έναντι των λοιµώξεων. 
3. διόρθωση συνυπαρχουσών µεταβολικών διαταραχών (υπερλιπιδαιµία) 
4. επιτάχυνση επούλωσης τραυµάτων. 
Μακροπρόθεσµα οφέλη 
1. προφύλαξη ανάπτυξης προώρου καταρράκτη 
2. ελάττωση της περιγεννητικής θνησιµότητας 
3. παρεµπόδιση ανάπτυξης διαβητικής µικροαγγειοπάθειας 
4. ευµενής – πιθανώς - επίδραση στην εµφάνιση αλλά και στη βαρύτητα των εκδηλώσεων της 

διαβητικής µικροαγγειοπάθειας. 
 

Το επιθυµητό επίπεδο ρύθµισης του  σακχαρώδη διαβήτη θα ήταν η συνεχής ευγλυκαιµία του 
ασθενούς, γεγονός πρακτικά αδύνατο έχοντας υπ' όψη τις σηµερινές συνθήκες ζωής του σύγχρονου 
ανθρώπου. Έτσι αναγκαζόµαστε να ορίζουµε λίγο αυθαίρετα τα γενικώς αποδεκτά από τους 
διαβητολόγους επίπεδα ελέγχου των βασικών εργαστηριακών παραµέτρων του διαβήτη (κοινά και για 
τους δύο Τύπους διαβήτη): 

 
Παράµετρος "Μέγιστες " τιµές 

    
   Σάκχαρο νηστείας     120-130 mg% 
   Σάκχαρο 2 ώρες µετά γεύµα    έως 140 mg% 
   Σακχαρουρία      καθόλου έως ίχνη 
    ΗbA1c      <7,0 % 
 
 

Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στο θέµα της αυτορρύθµισης του διαβήτη 
κυρίως στις νεώτερες ηλικίες των ινσουλινοεξαρτώµενων ατόµων. Με κατάλληλη καθοδήγηση και µε τη 
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βοήθεια των φορητών συσκευών µετρήσεως σακχάρου αίµατος (ανακλασίµετρα) το άτοµο µε διαβήτη 
είναι σε θέση να ελέγχει στο σπίτι ή στη δουλειά του τις ηµερήσιες διακυµάνσεις του σακχάρου του π.χ. 
προ των ενέσεων ινσουλίνης, µετά τα γεύµατα, κατά τη διάρκεια της νύκτας αλλά και συχνότερα κατά 
την περίοδο µιας βραχείας εµπύρετης ή επώδυνης νόσησης εκτός Νοσοκοµείου. 

Αναλύοντας τα αποτελέσµατα των µετρήσεων σε συνεργασία µε το γιατρό του το άτοµο που 
έχει διαβήτη είναι σε θέση: α) να αντιλαµβάνεται καλύτερα την ιδιαιτερότητα της πάθησής του, β) να 
ανακαλύπτει ασυµπτωµατικές υπογλυκαιµίες ιδίως νυκτερινές και γ) να επιτυγχάνει σηµαντική βελτίωση 
του επιπέδου ρύθµισης κάτι που σήµερα θεωρείται απαραίτητο κυρίως για την πρόληψη ή επιβράδυνση 
ή ακόµη και υποστροφή των απώτερων επιπλοκών της διαβητικής µικρο- και µακροαγγειοπάθειας, αλλά 
και για την επιτυχή έκβαση µιας εγκυµοσύνης γυναίκας µε διαβήτη. 
 Σηµειώνουµε ότι οι θεραπευτικοί αυτοί στόχοι αφορούν κυρίως νεαρά άτοµα µε διαβήτη Τύπου 
1 και µεσήλικες µε Τύπο 1 ή µε µακρά προοπτική επιβίωσης. ∆εν είναι καθόλου υποχρεωτικά για το ήδη 
ηλικιωµένο άτοµο µε διαβήτη (70 ετών) ή για εκείνον που είναι αναγκαστικά καθηλωµένος στο σπίτι 
του λόγω π.χ. τύφλωσης, βαριάς καρδιακής ανεπάρκειας ή αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων. 
 Εδώ ισχύει το αρχαίο ρητό "οφελέειν µη βλάπτειν" δηλαδή στόχος είναι η επιβίωση έστω και µε 
αρκετά υψηλότερες παραµέτρους και όχι η καλή ρύθµιση που πιθανόν να συνοδεύεται από ανεπιθύµητες 
και άκρως επικίνδυνες για την ίδια του τη ζωή υπογλυκαιµίες. 
 Εποµένως οι στόχοι για την έναρξη θεραπείας στο διαβήτη είναι οι εξής: 
1) η εξαφάνιση των συµπτωµάτων, 2) η ελάττωση της υπεργλυκαιµίας σε αποδεκτά για τον Τύπο και την 
γενικότερη κατάσταση του ατόµου επίπεδα, 3) η προφύλαξη από τις επιπλοκές και 4) η εξασφάλιση στο 
άτοµο µε διαβήτη καλής ποιότητας ζωής. 
 Τα εργαλεία που διαθέτει ο διαβητολόγος για την επιτυχία των στόχων του είναι: 

1) η δίαιτα, 2) η άσκηση, 3) τα φάρµακα (δισκία-ινσουλίνη) και 4) η εκπαίδευση. 
 

UKPDS 
 
Η UKPDS είναι µια κλινική µελέτη που σχεδιάστηκε το 1977 και αποτελεί τη µεγαλύτερη και πλέον 
µακρόχρονη µελέτη στην ιστορία του διαβήτη. Σκοπός της µελέτης αυτής ήταν να µελετήσει τη φυσική 
ιστορία του διαβήτη Τύπου 2 και ν’ απαντήσει στα εξής σηµαντικά ερωτήµατα: α) Η καλή ρύθµιση του 
διαβήτη µειώνει τη συχνότητα των επιπλοκών και κατά συνέπεια τη νοσηρότητα και τη θνησιµότητα; β) 
αν ναι, τότε ποια είναι η καλύτερη θεραπεία, δηλαδή η θεραπεία µε δίαιτα, δισκία ή ινσουλίνη; γ) η καλή 
ρύθµιση της αρτηριακής πίεσης µειώνει τη συχνότητα των µικροαγγειοπθητικών και των 
µακροαγγειοπαθητικών επιπλοκών του διαβήτη;  
Τα κύρια ευρήµατα της µελέτης ήταν:  

Η οµάδα των ατόµων που είχε καλή ρύθµιση του σακχάρου µε τη χορήγηση σουλφονυλουρίας ή 
ινσουλίνης και η οποία είχε τιµές HBA1c 7% (εύρος 6,2-8,2) σε σύγκριση µε την οµάδα που έλαβε 
συµβατική θεραπεία µε δίαιτα µόνο και η οποία είχε τιµές HBA1c 7,9% (εύρος 6,9-8,8) είχε: 

• Μείωση κατά 12% όλων των σχετιζόµενων µε το διαβήτη επιπλοκών 
• Μείωση κατά 16% των εµφραγµάτων µυοκαρδίου 
• Μείωση της συχνότητας της αµφιβληστροειδοπάθειας και της νεφροπάθειας κατά 25% 
• Μείωση κατά 29% των φωτοπηξιών για αµφιβληστροειδοπάθεια 
• Μείωση κατά 24% των εγχειρήσεων για καταρράκτη 
• Μείωση της λευκωµατινουρίας κατά 33% 

Ας σηµειωθεί ότι όλες οι µορφές θεραπείας (ινσουλίνη ή σουλφονυλουρία) ήταν εξίσου 
αποτελεσµατικές στη µείωση της συχνότητας των επιπλοκών. Εξίσου καλά αποτελέσµατα βρέθηκαν και 
στην οµάδα η οποία έλαβε µετφορµίνη και είχε καλή ρύθµιση συγκριτικά µε  την οµάδα που ήταν µόνο 
σε δίαιτα και είχε λιγότερο καλή ρύθµιση. 

Όσον αφορά τη ρύθµιση της αρτηριακής πίεσης βρέθηκε ότι η οµάδα που είχε καλύτερη ρύθµιση 
της πίεσης (µέση τιµή 144/82 mmHg) σε σύγκριση µε την οµάδα που είχε λιγότερο καλή ρύθµιση (µέση 
τιµή 154/87 mmHg) παρουσίασε µείωση κατά: 
• 24% όλων των επιπλοκών που σχετίζονται µε το διαβήτη 
• 32% των σχετιζόµενων µε το διαβήτη θανάτων 
• 44% των αγγειακών εγκεφαλικών επιπλοκών 
• 56% της καρδιακής ανεπάρκειας 
• 37% της αµφιβληστροειδοπάθειας και της νεφροπάθειας 
• 35% της ανάγκης για φωτοπηξία λόγω αµφιβληστροειδοπάθειας 

Το κύριο συµπέρασµα της µελέτης είναι ότι µε την καλή ρύθµιση του σακχάρου και της αρτηριακής 
πίεσης µειώνονται οι πάσης φύσεως επιπλοκές στα Τύπου 2 διαβητικά άτοµα 
 
 

ΑΝΤΙ∆ΙΑΒΗΤΙΚΑ ∆ΙΣΚΙA 
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Τα φάρµακα αυτά έχουν ένδειξη στη θεραπεία του διαβήτη Τύπου 2 και διακρίνονται στις 
σουλφονυλουρίες, τις µεγλιτινίδες, τα διγουανίδια, τις θειαζολιδινεδιόνες και τους αναστολείς της α-
γλυκοσιδάσης. 

Ένας κύριος µηχανισµός δράσης των σουλφονυλουριών είναι ο ερεθισµός των β-παγκρεατικών 
κυττάρων, µε αποτέλεσµα την έκκριση ινσουλίνης. Παράλληλα συζητούνται και άλλες επιδράσεις εκτός 
του παγκρέατος (κυτταρικό τοίχωµα - καρδιά και ήπαρ). Σήµερα έχουµε στη διάθεσή µας αρκετές 
σουλφονυλουρίες. Οι σουλφονυλουρίες πρώτης γενεάς (τολβουταµίδη, τολαζαµίδη, ακετοεξαµίδη) δεν 
κυκλοφορούν πια στη χώρα µας, ενώ η χλωροπροπαµίδη (Diabenese) χρησιµοποιείται σπάνια πια. 
Κυρίως χρισιµοποιούνται οι σουλφονυλουρίες δεύτερης και τρίτης γενεάς (βλέπε δοσολογικό πίνακα 
παρακάτω). Την πιο ισχυρή ινσουλινοέκκριση παρουσιάζει η γλιβενκλαµίδη, αλλά και το µεγαλύτερο 
κίνδυνο για ανεπιθύµητες ενέργειες (υπογλυκαιµία). Οι ενδείξεις των σουλφονουριών αναφέρθηκαν ήδη.  
Οι αντενδείξεις της χορήγησής τους είναι οι εξής: 
α) διαβήτης Τύπου 1 (εκτός ειδικών εξαιρέσεων που απο ορισµένους συζητείται το ενδεχόµενο 
συνδυασµού µε ινσουλίνη). 
β) διαβητικό κώµα ή κετοοξέωση. 
γ) εγκυµοσύνη (οι νεότερες σουλφονυλουρίες όπως η γλιβενκλαµίδη έχουν βρεθεί ασφαλείς). 
δ) σηµαντικού βαθµού νεφρική ανεπάρκεια,  
ε) ασθενείς που παρά την καλή τους ρύθµιση µε σουλφονυλουρίες, βρίσκονται τώρα σε οξεία     
    κατάσταση (εγχειρήσεις, λοιµώξεις κ.λ.π.). 
στ) αλλεργικές αντιδράσεις στις σουλφονυλουρίες.  

Η δοσολογία των νεότερων (δεύτερης γενιάς) σουλφονυλουριών αναφέρεται στον πίνακα. H 
γλιµεπιρίδη θεωρείται από πολλούς σουλφονυλουρία 3ης γενεάς, διότι µε µικρή σχετικά αύξηση της 
ινσουλινοέκκρισης προκαλεί το ίδιο όπως οι άλλες σουλφονυλουρίες υπογλυκαιµικό αποτέλεσµα.  
Ιδιαίτερα τονίζεται ότι αρχίζουµε τη θεραπεία µε µικρές δόσεις τις οποίες αυξάνουµε προοδευτικά, εφ' 
όσον αυτό κριθεί αναγκαίο µε βάση τον εργαστηριακό έλεγχο. 

Η γλιµεπιρίδη είναι µια νεότερη σουλφονυλουρία (που θεωρείται ως 3ης γενιάς) η οποία έχει 
µεγαλύτερη διάρκεια δράσης από τη γλιβενκλαµίδη και χορηγείται µια φορά ηµερησίως Επιπλέον, η 
µείωση του σακχάρου αίµατος που προκαλείται είναι ταχύτερη, ενώ τα επεισόδια υπογλυκαιµίας είναι 
λιγότερα. Η µεγάλη δραστικότητα της γλιµεπιρίδης οφείλεται στο ότι έχει δράσεις - εκτός του 
παγκρέατος -στο µυϊκό και το λιπώδη ιστό, όπου αυξάνει την  καύση της γλυκόζης. Η προκαλούµενη 
ινσουλινοέκκριση είναι όπως προαναφέρθηκε σχετικά µικρότερη σε σύγκριση µε τη γλιβενκλαµίδη. Η 
συνιστώµενη µέγιστη ηµερήσια δοσολογία είναι 6 mg και κατανέµεται σε µια ή δύο δόσεις. Η έναρξη 
της θεραπείας γίνεται µε τη µικρότερη δόση (1 ή ½ mg). Το φάρµακο µεταβολίζεται κυρίως στο ήπαρ 
και ελάχιστα στους νεφρούς, απεκκρίνεται δε κατά κύριο λόγο στο έντερο. Οι παρενέργειες είναι 
σχετικά σπάνιες (υπογλυκαιµία, ζάλη, κεφαλαλγία,  ίλιγγος και ναυτία) και εµφανίζονται σε ποσοστό 
µικρότερο του 2%.  
 
Ονοµασία /ιδιοσκευάσµατα Περιεκτικότητα 

ενός δισκίου 
∆ιακύµανση  
Ηµερήσιας δόσεως 

Κατανοµή 
δόσεως 

Γλιβενκλαµίδη (Daonil, Euglycon) 5 mg 2,5-20 mg ×2-3 
Γλιπιζίδη (Μinodiab, Glibenese) 5 mg 2,5-20 mg ×2-3 
Γλικλαζίδη (Diamicron) 
                   (Diamicron MR) 

80 mg 
30 mg 

80-320 mg 
30-120 mg 

×1-2 
x1 

Γλιµεπιρίδη (Solosa, Dialosa, 
Glimespes)  

1, 2, 3, 4 mg 1-6 mg ×1 

     
Τα ∆ιγουανίδια έχουν ένδειξη χορήγησης σε συνδυασµό µε τις σουλφονυλουρίες όταν οι 

τελευταίες αστοχήσουν. Επί πλέον, τα διγουανίδια χορηγούνται σε παχύσαρκα άτοµα µε διαβήτη σαν 
φάρµακο πρώτης επιλογής όταν πρωτοδιαγνωσθεί ο διαβήτης. Σύµφωνα µε τις τελευταίες µάλιστα 
οδηγίες της Αµερικάνικης διαβητολογικής Εταιρείας, η µετφορµίνη συστήνεται να χορηγείται αµέσως 
από την αρχή της διάγνωσης του διαβήτη, τόσο σε παχύσαρκα όσο και σε λεπτόσωµα Τύπου 2 άτοµα. 

∆εν πρέπει όµως να διαφεύγει το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές σοβαρές αντενδείξεις για την 
χορήγηση διγουανιδίων. Αυτές είναι η νεφρική ανεπάρκεια, έστω και µικρού βαθµού (κρεατινίνη >1,5 
mg/dl στους άνδρες και >1,4 mg/dl στις γυναίκες), η καρδιακή ή η ηπατική ανεπάρκεια, η κύηση, οι 
καταστάσεις shock, η τυχόν εµφάνιση κετοοξέωσης και ο αλκοολισµός. Η σοβαρότερη ανεπιθύµητη 
ενέργεια των διγουανιδίων είναι το κώµα από γαλακτική οξέωση. Αυτό είναι σχετικά σπάνιο και αφορά 
κυρίως άτοµα µε νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια ή αλκοολισµό και οδηγεί συχνότατα στο θάνατο. 
Επίσης τα διγουανίδια είναι δυνατόν να προκαλέσουν γαστρεντερικές ενοχλήσεις ή και αίσθηµα 
κόπωσης. Οι ανεπιθύµητες ενέργειες αποφεύγονται όταν χρησιµοποιούνται σχετικά µικρές δόσεις, µε τη 
σωστή ένδειξη και αφού προηγηθεί έλεγχος για την τυχόν ύπαρξη έστω και ελαφριάς νεφρικής 
ανεπάρκειας. 

Στη χώρα µας κυκλοφορεί η µετφορµίνη (Clucophage retard), δισκία των 850 mg, συνήθως 
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µέχρι 3 φορές την ηµέρα, καθώς και των 1000 mg, έως 2 φορές την ηµέρα. Στο εµπόριο κυκλοφορεί 
επίσης συνδυασµός γλιβενκλαµίδης (2,5 mg) και µετφορµίνης (400 mg) - δισκία Normel (1-2/ηµέρα), 
καθώς και συνδυασµός µετφορµίνης µε πιογλιταζόνη (Competact).   

Από το 1992 κυκλοφορεί στη χώρα µας το φάρµακο ακαρβόζη (Glucobay) (αναστολέας του 
ενζύµου γλυκοσιδάση των δισακχαριτών του εντέρου) που καθυστερεί τη διάσπαση των υδατανθράκων της 
τροφής στο λεπτό έντερο προς απορροφήσιµα σάκχαρα. Αποτέλεσµα είναι η σηµαντική καθυστέρηση της 
απορρόφησης των υδατανθράκων και η µείωση των επιπέδων της µεταγευµατικής υπεργλυκαιµίας. 
Χορηγείται µόνο του ή σε συνδυασµό µε σουλφονυλουρίες ή και διγουανίδια. Επίσης έχει χορηγηθεί σε 
ινσουλινοθεραπευόµενους ασθενείς. Κυκλοφορεί σε δισκία των 50 και 100 mg που λαµβάνονται µε την 
έναρξη του γεύµατος. Όταν συνδυάζεται µε σουλφονυλουρίες η ηµερήσια δόση δεν υπερβαίνει τα 300 mg 
ηµερησίως. Συνήθεις ανεπιθύµητες ενέργειες είναι τυµπανισµός (αέρια), διάρροια, µετεωρισµός. Πρέπει να 
τονισθεί ότι σε άτοµα που παρουσιάζουν υπογλυκαιµία ενώ λαµβάνουν ακαρβόζη (ή µιγλιτόλη) σε 
συνδυασµό µε άλλα υπογλυκαιµικά φάρµακα (ινσουλίνη ή σουλφονυλουρίες) θα πρέπει να χορηγείται 
αµιγής γλυκόζη (δισκία γλυκόζης ή καραµέλες) για τη διόρθωση της υπογλυκαιµίας και όχι ζάχαρη (δηλαδή 
µείγµα γλυκόζης-φρουκτόζης), αφού η διάσπαση και η απορρόφηση της ζάχαρης καθυστερεί λόγω της 
ύπαρξης της ακαρβόζης στο έντερο.  

 
Οι µεγλιτινίδες (ρεπαγλινίδη [Novonorm] και νατεγλινίδη [Starlix]) είναι φάρµακα που η δοµή 

τους διαφέρει από εκείνη των σουλφονυλουριών, αλλά δρουν µε παρόµοιο µηχανισµό, δηλαδή προκαλούν 
αύξηση της έκκρισης ινσουλίνης απ’ τα β-κύτταρα. ∆ρουν όταν η γλυκόζη στο αίµα είναι αυξηµένη. Πρέπει 
να χορηγούνται 3 φορές ηµερησίως, µε τα γεύµατα. Η γρήγορη έναρξη δράσης τους έχει το πλεονέκτηµα ότι 
µπορεί να χορηγούνται προγευµατικά και να ελέγχεται αποτελεσµατικά η µεταγευµατική υπεργλυκαιµία, 
ενώ η λήψη αναβάλλεται όταν παραλείπεται ένα γεύµα. Επειδή η δράση τους σχετίζεται µε την ύπαρξη 
γλυκόζης στο αίµα καθώς και λόγω της βραχείας διάρκειας δράσης τους, ο κίνδυνος υπογλυκαιµιών 
θεωρείται πολύ µικρότερος απ΄ αυτόν των σουλφονυλουριών. Παρενέργειες απ’ τη χορήγησή τους 
παρατηρήθηκαν σε µικρό ποσοστό ατόµων και περιελάµβαναν υπογλυκαιµία, κεφαλαλγία, χαµηλή 
οσφυαλγία, αρθραλγίες και παραρρινοκολπίτιδες.  

 
Οι θειαζολιδινεδιόνες (ροζιγλιταζόνη [Avandia] και πιογλιταζόνη [Actos]) δρουν µε τη σύνδεσή 

τους στον ειδικό υποδοχέα PPAR-γ του πυρήνα των κυττάρων του ήπατος, του λιπώδη και του µυϊκού ιστού 
και έχουν ως αποτέλεσµα την ευόδωση των δράσεων της ινσουλίνης στο µεταβολισµό της γλυκόζης 
(ευαισθητοποιητές της ινσουλίνης). Με τον τρόπο αυτό έχουν ιδιαίτερα ευµενή δράση στο διαβήτη Τύπου 2 
σε καταστάσεις που υπάρχει αντοχή στην ινσουλίνη και ιδιαίτερα στους παχύσαρκους διαβητικούς. Για την 
επίτευξη θεραπευτικών επιπέδων το φάρµακο θα πρέπει να χορηγηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα 
(τουλάχιστον 3-6 µηνών). Χορηγούνται είτε ως µονοθεραπεία είτε σε συνδυασµό µε ινσουλίνη, 
σουλφονυλουρίες ή µετφορµίνη. Κύρια αντένδειξη στη χορήγησή τους είναι η ηπατική δυσλειτουργία και η 
βαριά καρδιακή ανεπάρκεια, ενώ οι τρανσαµινάσες θα πρέπει να µετρώνται πριν τη χορήγηση του 
φαρµάκου και περιοδικά κατόπιν. Η χορήγησή τους έχει ευµενή επίδραση στα λιπίδια του αίµατος (µείωση 
των τριγλυκεριδίων και αύξηση της HDL χοληστερόλης). Παρενέργειες απ’ τη χορήγησή τους 
περιλαµβάνουν την αύξηση των ηπατικών ενζύµων, κεφαλαλγία, ζάλη, µικρή αύξηση του σωµατικού 
βάρους και την εµφάνιση οιδήµατος. Η τρογλιταζόνη (το πρώτο φάρµακο της κατηγορίας αυτής) 
αποσύρθηκε από την αγορά στην Αµερική (το 1998) λόγω συσχέτισής της µε περιπτώσεις θανατηφόρας 
ηπατικής ανεπάρκειας. Η ροζιγλιταζόνη (Avandia) και η πιογλιταζόνη (Actos) φαίνεται ότι έχουν λιγότερες 
ανεπιθύµητες ενέργειες από την τρογλιταζόνη και ότι δεν επηρεάζουν το ήπαρ. Νεότερα δεδοµένα από τη 
χρήση των φαρµάκων αυτών έχουν δείξει ενδεχοµένως ενθαρρυντικά αποτελέσµατα όσον αφορά τη χρήση 
τους στην πρόληψη καρδιαγγειακών συµβαµάτων σε διαβητικούς υψηλού κινδύνου για τέτοια συµβάµατα 
(µελέτη Proactive µε πιογλιταζόνη), αν και τελευταίες παρατηρήσεις από τη χρήση της ροζιγλιταζόνης 
κατέδειξαν αύξηση του κινδύνου εµφάνισης ισχαιµικών καρδιαγγειακών συµβαµάτων, πράγµα που οδήγησε 
στην απόσυρση του φαρµάκου από την κυκλοφορία. Επίσης έχει παρατηρηθεί αύξηση του κινδύνου µη 
οστεοπορωτικών καταγµάτων, κυρίως στα άνω άκρα, και κυρίως στις γυναίκες, και µε τα φάρµακα αυτά. 
 
 

ΝΕΟΤΕΡΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩ∆Η ∆ΙΑΒΗΤΗ 
  

Μια νεότερη κατηγορία αντιδιαβητικών ουσιών που έχει ήδη κυκλοφορήσει είναι τα λεγόµενα 
ανάλογα του GLP-1 (glucagon like peptide-1). Η ουσία αυτή (GLP-1) ανήκει στις ινκρετίνες (µαζί µε την 
GIP [gastric inhibitory peptide ή glucose-dependent insulinotropic peptide]), εκκρίνεται φυσιολογικά από το 
έντερο σε απάντηση στην είσοδο τροφής σε αυτό και έχει σκοπό να ειδοποιήσει το πάγκρεας για την είσοδο 
γλυκόζης στον οργανισµό και να προετοιµάσει την παραγωγή και έκκριση ινσουλίνης. Προκαλεί επίσης 
µείωση των αυξηµένων επιπέδων γλυκαγόνης, αίσθηµα κορεσµού και επιβράδυνση της κένωσης του 
στοµάχου. Η έκκρισή της είναι µειωµένη στους διαβητικούς Τύπου 2. Λόγω του πολύ βραχέως χρόνου 
παραµονής του στην κυκλοφορία του αίµατος (καταστρέφεται σε λίγα λεπτά από ειδικό ένζυµο [διπεπτιδυλ-
πεπτιδάση IV ή DPP-IV]) δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί η ενδογενής ουσία ως φάρµακο, παρά µόνο σε 
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συνεχή ενδοφλέβια ή υποδόρια έγχυση, πράγµα µη εφικτό για την καθηµέρα κλινική πρακτική. Έτσι 
αναζητήθησαν ανάλογα της ουσίας αυτής µε µακρότερο χρόνο παραµονής στο αίµα.  

Το πρώτο ανάλογο της κατηγορίας αυτής (Exenatide, εµπορικό όνοµα Byetta) είναι σε ενέσιµη 
µορφή και έχει ήδη κυκλοφορήσει στην αγορά. Χορηγείται µε ένεση (5 ή 10 µg υποδορίως δυο φορές την 
ηµέρα), συµβάλλει στην απώλεια βάρους (πράγµα ευεργετικό για τους συνήθως υπέρβαρους ή παχύσαρκους 
διαβητικούς Τύπου 2), αλλά παρουσιάζει σε σηµαντικό ποσοστό ναυτία και εµέτους. ∆εν προκαλεί 
υπογλυκαιµίες. Έχει εγκριθεί επίσης στη Αµερική και µια µορφή βραδείας απελευθέρωσης που χορηγείται 
µια φορά την εβδοµάδα υποδορίως (Exenatide LAR) και τα πρώτα αποτελέσµατα είναι πολύ ενθαρρυντικά. 
Αναµένεται σύντοµα η κυκλοφορία του και στη χώρα µας. Το δεύτερο ανάλογο GLP-1 που έχει ήδη 
κυκλοφορήσει και στην Ελλάδα είναι η λιραγλουτίδη (εµπορικό όνοµα Victoza), το οποίο χορηγείται επίσης 
υποδορίως, αλλά µία φορά ηµερησίως, ανεξάρτητα από τα γεύµατα και έχει δείξει πολύ ενθαρρυντικά 
αποτελέσµατα. Αναµένονται στο µέλλον και άλλα φάρµακα της κατηγορίας αυτής 

Έχουν κυκλοφορήσει επίσης και φάρµακα αναστολείς του ενζύµου που διασπά το φυσικό GLP-1 
(DPP-IV αναστολείς), έτσι ώστε να παραταθεί η δράση του ενδογενώς παραγόµενου GLP-1. Το πρώτο 
φάρµακο της κατηγορίας αυτής που κυκλοφόρησε είναι η σιταγλιπτίνη (Januvia, Xelevia σε δόση 100 mg 
ηµερησίως), το δεύτερο η βιλνταγλιπτίνη (Galvus, 50mg δύο φορές την ηµέρα), το τρίτο η σαξαγλιπτίνη 
(Onglyza, 5mg µία φορά την ηµέρα), ενώ αναµένεται µέσα στο 2012 και η κυκλοφορία της λιναγλιπτίνης 
(Trajenta, 5 mg µία φορά την ηµέρα) καθώς και άλλων ουσιών στο εγγύς µέλλον. Τα φάρµακα αυτά είναι 
γενικά καλά ανεκτά και δεν επηρεάζουν το βάρος του σώµατος. Υπάρχουν και έτοιµοι συνδυασµοί των 
ουσιών αυτών µε τη µετφορµίνη (σε µορφή 50mg σιταγλιπτίνης ή βιλνταγλιπτίνης µε 850 ή 1000 mg 
µετφορµίνης, για χορήγηση δύο φορές την ηµέρα).  
 
 

ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  
 

Η ινσουλίνη είναι ορµόνη πρωτεϊνικής φύσεως που παράγεται στα β-κύτταρα του παγκρέατος. Η ινσουλίνη 
του εµπορίου είναι ανθρώπειος που διακρίνεται σε βιοσυνθετική (παράγεται µε γενετικές τεχνικές από 
βακτηρίδια π.χ. HUMULIN) και σε ηµισυνθετική (παράγεται µε χηµική µετατροπή της χοιρείου ινσουλίνης 
σε ανθρώπινη π.χ. ACTRAPID, PROTAPHANE κ.α.). Φέρεται σε φιαλίδια ή φυσίγγια των 100 διεθνών 
µονάδων ανά κυβ. εκατ. και χορηγείται µε ανάλογα βαθµολογηµένες πλαστικές σύριγγες ή ειδικά στυλό 
(πένες). ∆ιατηρείται σε δροσερό περιβάλλον και στο ψυγείο. Οι πλαστικές σύριγγες ινσουλίνης µε τις 
κατάλληλες οδηγίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν περισσότερες από µια φορές. Τελευταία κυκλοφόρησε 
ινσουλίνη και σε εισπνεόµενηµορφή, η οποία όµως αποσύρθηκε από την αγορά λόγω οικονοµικών 
προβληµάτων της εταιρείας που την παρήγαγε (δεν πήρε έγκριση σε πολλές χώρες). 
 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 
 
Οι περισσότεροι πάσχοντες από διαβήτη Τύπου 1 χρειάζονται καθηµερινά δύο τουλάχιστον ενέσεις 
ινσουλίνης ηµιβραδείας ενέργειας, µόνης ή σε συνδυασµό µε ταχεία (κρυσταλλική ινσουλίνη). Η ινσουλίνη 
χορηγείται µε τους εξής τρόπους: 
α) Υποδορίως µε την κοινή πλαστική σύριγγα ινσουλίνης µιας χρήσεως του 1/2 ή του 1 ml που έχει 
υποδιαιρέσεις από 0-50 και 0-100 µονάδες αντιστοίχως. Τα χρησιµοποιούµενα φιαλίδια ινσουλίνης έχουν 
πυκνότητα 100 µονάδων ανά ml (U-100). 
β) Με τα λεγόµενα στυλό ή πένες (pens), που και αυτά χρησιµοποιούν διαλύµατα ινσουλίνης πυκνότητας U-
100 και είναι πιο κατάλληλα για άτοµα που χρησιµοποιούν θεραπευτικά σχήµατα εντατικοποιηµένης 
ινσουλινοθεραπείας (3-5 ενέσεις ηµερησίως). Τα πλεονεκτήµατά τους είναι ότι έχουν εύκολη χρήση και 
µεταφέρονται εύκολα στην τσέπη. Και στην περίπτωση αυτή οι ενέσεις γίνονται υποδορίως. 

Το "σύστηµα του πεπιεσµένου αέρα" που διαθέτουν ορισµένες συσκευές δεν απαιτεί τη 
χρησιµοποίηση βελόνης, αλλά πονά το ίδιο περίπου, και ορισµένοι θεωρούν ότι δηµιουργεί σε ορισµένα 
άτοµα µε λεπτό δέρµα αιµατώµατα που µπορεί να επηρεάσουν την απορρόφηση της ινσουλίνης. Επί πλέον 
τα µηχανήµατα αυτά είναι σχετικά ακριβά, προς το παρόν τουλάχιστον. 

Τα τελευταία χρόνια σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος και κυκλοφόρησε (µε την εµπορική 
ονοµασία Exubera) σύστηµα χορήγησης ινσουλίνης ταχείας δράσης µε εισπνοή από το στόµα. Τα πρώτα 
αποτελέσµατα ήταν πολύ ενθαρρυντικά και φάνηκε ότι θα χρησιµοποιηθεί πρώτα σε διαβητικούς Τύπου 2 
που βρίσκονταν σε προχωρηµένο στάδιο του διαβήτη τους, µε αποτέλσµα να χρειάζονται θεραπεία µε 
ινσουλίνη. Η απορρόφηση της ινσουλίνης γίνεται από το βλεννογόνο των πνευµονικών κυψελίδων και 
παρουσιάζει φαρµακοκινητική ενδιάµεση της υπερταχείας και της ταχείας υποδορίως χορηγούµενης 
ινσουλίνης (υπερταχεία έναρξη δράσης, διάρκεια ανάλογη της κρυσταλλικής ινσουλίνης). Στους καπνιστές 
η απορρόφηση της ινσουλίνης από τον πνεύµονα παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις, εξαρτώµενη από τον 
χρόνο του τελευταίου καπνίσµατος, γι’ αυτό και αντενδείκνυται η χρήση της εισπνεόµενης ισουλίνης σ’ 
αυτά τα άτοµα. Το σκεύασµα αυτό αποσύρθηκε πρόσφατα από την αγορά. Εισπνεόµενες ινσουλίνες από 
άλλες εταιρείες βρίσκονται σε στάδιο µελετών και αναµένονται µε ενδιαφέρον οι εξελίξεις στον τοµέα αυτό. 
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Η µορφή ρινικού ψεκασµού (Spray) παρουσιάζει σηµαντικό ενδιαφέρον διότι έχει τα εξής 
πλεονεκτήµατα: 1) της εύκολης εφαρµογής, 2) της αποδοχής από τους ασθενείς, 3) της ταχείας εµφάνισης 
της ινσουλίνης στην κυκλοφορία. Για την προαγωγή της απορρόφησης της ινσουλίνης µέσω του ρινικού 
βλεννογόνου απαιτείται η παρουσία ορισµένων χηµικών ουσιών στο διάλυµα, που διευκολύνουν την 
απορρόφηση, αλλά σε χρόνια βάση µπορεί να επιδράσουν τοξικά στο ρινικό βλεννογόνο. Επιπλέον, δεν 
µπορούν να δοθούν µε την ίδια αποτελεσµατικότητα σε πάσχοντες από χρόνια ρινίτιδα ή κοινά 
κρυολογήµατα. Γι' αυτούς και άλλους λόγους προς το παρόν η χρήση του ψεκασµού παραµένει σε 
ερευνητικό επίπεδο. 

 
Σε επείγουσες περιπτώσεις νοσηλείας του ασθενούς µε διαβήτη στο Νοσοκοµείο µε οξεία 

απορύθµιση (διαβητική κετοξέωση - υπερωσµωτικό υπεργλυκαιµικό κώµα) η ινσουλίνη δύναται να 
χορηγηθεί ως ακολούθως: 
1) σε επαναληπτική (ανά ώρα) ενδοµυϊκή χορήγηση στο δελτοειδή µυ. 
2) σε ενδοφλέβιο συνεχή έγχυση µε τη βοήθεια αντλίας χορηγήσεως διαλύµατος ινσουλίνης. 
3) σε ενδοφλέβιο συνεχή στάγδην έγχυση µέσα σε σακχαρούχο ορό, µε ρύθµιση του ρυθµού ροής και 
συµπληρωµατική υποδόριο ή ενδοµυϊκή χορήγηση ταχείας ενέργειας ινσουλίνης. 
  
 Ενδείξεις Ινσουλινοθεραπείας 

• ∆ιαβήτης Τύπου 1, ∆ιαβητική κετοοξέωση - κώµα, Μη-κετωτικό υπεργλυκαιµικό υπερωσµωτικό 
σύνδροµο, Εγκυµοσύνη. 

• Καταστάσεις µεγάλου stress σε πάσχοντες από διαβήτη Τύπου 2 (εγχειρήσεις, οξύ έµφραγµα 
µυοκαρδίου, βαριά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια τροχαία ατυχήµατα, βαριές λοιµώξεις, σοβαρές 
αιµορραγίες). 

• Σοβαρού βαθµού νεφρική ανεπάρκεια,  
• Άτοµα µε διαβήτη Τύπου 2 µε δευτεροπαθή αστοχία των δισκίων. 

 
Οι ινσουλίνες ανάλογα µε την ταχύτητα ενέργειάς τους διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες  
 
    ΤΥΠΟΙ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 
    

ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΕΝΑΡΞΗ 
∆ΡΑΣΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗ 

∆ΡΑΣΗ 

ΛΗΞΗ 
∆ΡΑΣΗΣ 

Ταχείας δράσης    
Humalog, Novorapid, 
Apidra 

15’ 60-90’ 3-4 ώρες 

Actrapid HM 30’ 2 ½-5 ώρες 8 ώρες 
Humulin Regular 30’ 2 ½-5 ώρες 8 ώρες 
Ηµιβραδείας δράσης    
Humulin NPH 90’ 4-12 ώρες 12 ώρες 
Protaphane Penfill και vial 90’ 4-12 ώρες 12 ώρες 
Monotard vial 2,5 ώρες 7-15 ώρες 24 ώρες 
Lente 2 ½ ώρες 7-15 ώρες 24 ώρες 
 
Μείγµα υπερταχείας (30%,, 25%, 50%) και ηµιβραδείας (70%), 75%, 50% (ανάλογο ινσουλίνης) 
Novomix 30 Flexpen 15 ΄ 1-12 ώρες 12 ώρες 
Humalog mix 25  Kwikpen 15 ΄ 1-12 ώρες 12 ώρες 
Humalog mix 50 Kwikpen 15 ΄ 1-12 ώρες 12 ώρες 
 
Kυκλοφορούν επίσης τα εξής µείγµατα ινσουλινών ταχείας και ηµιβραδείας ενέργειας. 
  Ταχείας 

δράσης 
Ηµιβραδείας 

δράσης 
Mixtard 30 Penfill και vial Humulin M3 30% 70% 
Mixtard 40 Penfill  40% 60% 
Mixtard 50 Penfill  50% 50% 
 
• H λέξη Penfill αναφέρεται σε συσκευασία (φυσίγγια) κατάλληλη για πένες, ενώ vial σε φιαλίδια για 

σύριγγες.  
• ** O ι ινσουλίνες αυτές κυκλοφορούν αφ' ενός ως φιαλίδια και αφ' ετέρου ως φυσίγγια (cartridges, 

συσκευασία κατάλληλη για πένες). 
 

ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
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 ΣΚΕΥΑΣΜΑ 

ΕΝΑΡΞΗ 
∆ΡΑΣΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗ 

∆ΡΑΣΗ 

ΛΗΞΗ 
∆ΡΑΣΗΣ 

Ultratard vial  4 ώρες 8-24 ώρες 28 ώρες 
Lantus 1-2 ώρες Χωρίς αιχµή 22-24 

ώρες 
Levemir 1-2 ώρες Χωρίς αιχµή 20-22 

ώρες 
 

Θα πρέπει εδώ να τονισθεί ότι οι ινσουλίνες Lispro (Humalog), Aspart (Novorapid) και 
Glulysine (Apidra) είναι νεότερα συνθετικά ανάλογα ινσουλινών, υπερταχείας έναρξης (10 έως 20 
λεπτά) αλλά και βραχείας διάρκειας δράσης (3-4 ώρες), που έχουν τη δυνατότητα να ρυθµίζουν τη 
µεταγευµατική γλυκαιµία καλύτερα από την έως µέχρι πρότινος αποκλειστικά υπάρχουσα ταχείας 
δράσης  ινσουλίνη (Regular και Actrapid). Λόγω της βραχείας διάρκειας δράσης τους, τα ανάλογα αυτά 
έχουν µικρότερο κίνδυνο εµφάνισης υπογλυκαιµιών 5-6 ώρες µετά τη χορήγησή τους, αντίθετα προς την 
κρυσταλλική ινσουλίνη. Η δυνατότητα χορήγησής τους αµέσως πριν ή και µετά το γεύµα, προσφέρει 
ευκολία και ευελιξία στη χρήση τους, αφού δεν χρειάζεται ο ασθενής να περιµένει 30 λεπτά της ώρας για 
να φάει µετά την ένεση, όπως συµβαίνει µε τη συµβατική διαλυτή ινσουλίνη. ∆ίνει επίσης το 
πλεονέκτηµα στους γονείς διαβητικών παιδιών να χορηγήσουν την ινσουλίνη αµέσως µεταγευµατικά, 
γνωρίζοντας ήδη αν και πόσο φαγητό έφαγε το παιδί τους. Λόγω των πλεονεκτηµάτων τους αυτών, τα 
ανάλογα αυτά ινσουλινών χρησιµοποιούνται σήµερα σχεδόν αποκλειστικά µε τις αντλίες συνεχούς 
εγχύσεως ινσουλίνης, έχοντας παρεκτοπίσει τη διαλυτή ινσουλίνη από τη χρήση αυτή. Το σκεύασµα 
Νovomix 30 Flexpen περιέχει µείγµα ασπαρτικής (Aspart) ινσουλίνης 30% και ασπαρτικής ινσουλίνης 
ενωµένης µε πρωταµίνη 70%, δηµιουργώντας έτσι ένα µείγµα υπερταχείας και ηµιβραδείας ινσουλίνης, 
κατάλληλο για χρήση σε µια µόνο ένεση, ανάλογο µε τα έως τώρα κυκλοφορούντα έτοιµα µείγµατα 
ταχείας-ηµιβραδείας ινσουλίνης, αλλά µε τα πλεονεκτήµατα της ασπαρτικής ινσουλίνης (Novorapid) 
όσον αφορά την υπερταχεία έναρξη δράσης. Παρόµοια δράση παρουσιάζουν και τα έτοιµα µείγµατα της 
ινσουλίνης Lispro (Humalog) σε αναλογία ταχείας-ηµιβραδείας δράσης 25-75% και 50-50% (Humalog 
mix 25 και Humalog mix 50 αντίστοιχα). 

Το Φεβρουάριο 2004 κυκλοφόρησε και στην Ελλάδα (κυκλοφορούσε ήδη στην Αµερική, τη 
Γερµανία, την Αγγλία και άλλες χώρες) µία νέα µορφή βραδείας δράσης ινσουλίνης, η ινσουλίνη 
Glargine (Lantus). Η ινσουλίνη αυτή παρουσιάζει το πλεονέκτηµα της πιο οµοιόµορφης κατανοµής στο 
αίµα κατά τη διάρκεια του 24ώρου, χωρίς την εµφάνιση peak (µέγιστης δράσης). Χορηγούµενη λοιπόν 
υποδορίως µία φορά την ηµέρα (έχει έναρξη δράσης σε 60-90 λεπτά της ώρας και διάρκεια δράσης 24 
ώρες) µιµείται µε πιο φυσιολογικό τρόπο τη βασική έκκριση ινσουλίνης από τα β-κύτταρα των νησιδίων 
του Langerhans του παγκρέατος, µε µικρότερο κίνδυνο υπογλυκαιµιών.  

Ένα νεότερο ανάλογο ινσουλίνης βραδείας δράσης κυκλοφόρησε επίσης πρόσφατα και στη 
χώρα µας (ινσουλίνη Detemir [εµπορικό όνοµα Levemir]), που χορηγείται µια έως δυο φορές 
ηµερησίως, ανάλογα µε τη δόση.  

Στην καθηµερινή πράξη οι περισσότεροι πάσχοντες από διαβήτη χρειάζονται ηµερησίως 1-2 
ενέσεις ινσουλίνης ηµιβραδείας ενέργειας, µόνης ή σε συνδυασµό µε ταχείας ενέργειας. Υπάρχουν 
επίσης άτοµα που "ρυθµίζονται" µε µια πρωϊνή δόση ινσουλίνης ή και µερικοί Τύπου 2 που λαµβάνουν 
συνδυασµό ινσουλίνης και µετφορµίνης ή/και σουλφονυλουρίας. Φυσικά κάθε περίπτωση 
εξατοµικεύεται αλλά είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια όλο και συχνότερα υιοθετούνται θεραπευτικά 
σχήµατα εντατικοποιηµένης ινσουλινοθεραπείας (3-4 ενέσεις ταχείας δράσης ινσουλίνης ηµερησίως), 
ιδιαίτερα σε νέους και τα οποία µιµούνται καλύτερα τη λειτουργία του φυσιολογικού παγκρέατος. 
 
Ανεπιθύµητες ενέργειες ινσουλινοθεραπείας 
1) Υπογλυκαιµία (απλή-κώµα) 
2) ∆ερµατικές αλλεργικές εκδηλώσεις (σπανίζουν πλέον µε τις υψηλής καθαρότητος ινσουλίνες). 
3) Οιδήµατα κάτω άκρων (στην αρχή της ινσουλινοθεραπείας - υποχωρούν γρήγορα). 
4) Πρόσληψη βάρους (κατά µέσο όρο 4-5 κιλά) 

 

 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 
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Η εξωτερική αντλία ινσουλίνης είναι µια συσκευή συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης. Περιέχει µια ποσότητα 
ινσουλίνης (κυρίως Lispro ή Αspart [και όχι κρυσταλλική ινσουλίνη πια]), την οποία εγχέει υποδορίως 
µέσω ενός καθετήρα. ∆ιαθέτει δύο δυνατότητες έγχυσης: 
Α) Βασική έγχυση (όλο το 24ωρο) Ο ρυθµός έγχυσης µπορεί να µεταβάλλεται από ώρα σε ώρα ανάλογα 
µε τις ανάγκες του ασθενούς. Π.χ. από τις 12 –1 πµ 0,7 µονάδες ινσουλίνη, από τις 1-4πµ: 1,1 µονάδες 
ανά ώρα, κ.ο.κ. Τις πρώτες ώρες του ύπνου χρειάζεται κανείς χαµηλότερη βασική έγχυση, ενώ χρειάζεται 
µεγαλύτερη κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. 
Β) Έγχυση εφόδου (bolus): Έγχυση αρκετών µονάδων ινσουλίνης σε διάστηµα ενός ή δύο λεπτών πριν 
από κάθε γεύµα, ανάλογα µε την ποσότητα υδατανθράκων ή τις θερµίδες της τροφής και µε τo  
µετρούµενο κάθε φορά σάκχαρο αίµατος. Υπάρχει επίσης δυνατότητα έγχυσης της δόσεως bolus σε 
µακρότερο χρονικό διάστηµα (εντός π.χ. 30 λεπτών) ή και κοµµατιαστά (π.χ. ένα τµήµα της δόσης άµεσα 
και το υπόλοιπο σε µακρότερο χρονικό διάστηµα). 

Η αντλία συνιστάται σε άτοµα µε σακχαρώδη διαβήτη Τύπου 1 που παρ’ όλη την εντατική 
ινσουλινο-θεραπεία δεν µπορούν να ρυθµιστούν καλά, ιδίως µάλιστα όταν υποφέρουν από συχνές 
υπογλυκαιµίες, τις οποίες δεν µπορούν να προβλέψουν ή έχουν σοβαρές επιπλοκές από το διαβήτη τους 
(π.χ. αµφιβληστροειδοπάθεια κλπ). Άλλη ένδειξη είναι ο διαβήτης της κυήσεως, κατά τον οποίο, ως 
γνωστόν, απαιτείται αυστηρός έλεγχος του σακχάρου. Προτιµώνται άτοµα µε καλό επίπεδο συνεννόησης 
µε το γιατρό τους, τα οποία µπορούν να αντιληφθούν το λεπτό τρόπο λειτουργίας της συσκευής και να 
µάθουν το χειρισµό της. Τα άτοµα αυτά πρέπει αποδεδειγµένα να µπορούν να κάνουν εντατική 
ινσουλινοθεραπεία και να ενδιαφέρονται πραγµατικά για την καλή τους ρύθµιση. 

Η εξωτερική αντλία ινσουλίνης δεν καταργεί τις µετρήσεις σακχάρου αίµατος. Αντιθέτως, 
χρειάζονται τουλάχιστον 4 µετρήσεις την ηµέρα πριν από τα γεύµατα. 
Για την τοποθέτηση της αντλίας ινσουλίνης χρειάζεται (µερικές φορές αλλά όχι πάντα) ολιγοήµερη 
νοσηλεία σε νοσοκοµείο προκειµένου να εκπαιδευθεί ο ασθενής και να καθοριστεί η βασική έγχυση µε 
µετρήσεις κατά τη διάρκεια των πρώτων ηµερών. Η εκπαίδευση περιλαµβάνει, εκτός από τον χειρισµό 
της συσκευής, αναλυτική εκµάθηση του ποσού των υδατανθράκων ή των θερµίδων των διαφόρων 
τροφών, προκειµένου να γίνεται ο υπολογισµός των bolus δόσεων πριν από τα γεύµατα, και ακόµα την 
ορθή τοποθέτηση του καθετήρα έγχυσης, ο οποίος πρέπει να αλλάζει κάθε 2-3 ηµέρες. Η εκπαίδευση 
αυτή πάντως µπορεί να γίνει και σε εξωτερική βάση (στο σπίτι) µε την προϋπόθεση συχνής και καλής 
επικοινωνίας του ασθενούς µε τον ιατρό του. 

Υπάρχει δυνατότητα αφαίρεσης της αντλίας για 1-2 ώρες σε περιπτώσεις που ο ασθενής 
επιθυµεί.  
Βασικά πλεονεκτήµατα της θεραπείας µε αντλία ινσουλίνης είναι ότι:  
• ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο υπογλυκαιµίας, γιατί µε την αντλία καθορίζεται προσεκτικά η έγχυση 

ινσουλίνης ώστε να είναι ανάλογη µε τις πραγµατικές ανάγκες σε ινσουλίνη  
• είναι αρκετά προβλέψιµη γιατί χρησιµοποιεί µόνο ταχείας δράσεως ινσουλίνη  
• είναι ιδιαίτερα προσαρµόσιµη, µια και οι ανάγκες κάθε ατόµου µε διαβήτη είναι εξατοµικευµένες 

τόσο ως προς την απαιτούµενη ποσότητα ινσουλίνης όσο και ως προς τον καταλληλότερο χρόνο 
χορήγησης της ινσουλίνης  

• έχει µεγάλη ακρίβεια και εγχύει όση ακριβώς ινσουλίνη καθορίζεται  
• έχει µεγάλη ευαισθησία (µπορεί να εγχύει υπερβολικά µικρές δόσεις ινσουλίνης έως 0,1 µονάδα).  

Οι αντλίες διαθέτουν ηχητικό συναγερµό για τις περιπτώσεις που παραµένουν επί µεγάλο χρονικό 
διάστηµα χωρίς να έχουν γίνει χειρισµοί, όταν παρουσιαστεί τεχνικό πρόβληµα (π.χ. απόφραξη του 
καθετήρα)  κ.λ.π. 

Η θεραπεία µε αντλία δεν είναι για όλους. Ενώ µερικοί βρίσκουν τη συσκευή δύσχρηστη, άλλοι τη 
βρίσκουν βολική ώστε να τους επιτρέπει να δίνουν µικρές συχνές δόσεις ινσουλίνης, όταν χρειάζεται, µε 
το πάτηµα ενός κουµπιού. Η αντλία δεν παρεµποδίζει τις συνηθισµένες δραστηριότητες, όπως είναι η 
σωµατική άσκηση, ένα µπάνιο και η σεξουαλική επαφή.  

Στην Ελλάδα υπάρχει ειδική επιτροπή του Υπουργείου Υγείας που εγκρίνει τις αιτήσεις για 
τοποθέτηση αντλιών ινσουλίνης. Στη επιτροπή αυτή υποβάλλονται τα σχετικά αιτήµατα µέσω των 
∆ιαβητολογικών Κέντρων και ∆ιαβητολογικών Ιατρείων της χώρας, όπου λαµβάνεται η αρχική απόφαση 
για την τοποθέτησή τους, από τους ειδικούς ιατρούς των κέντρων αυτών. Ήδη στη χώρα µας υπάρχει 
αρκετή εµπειρία από τη χρήση των αντλιών αυτών. 

Στην Ελλάδα κυκλοφορούν σήµερα αντλίες των εταιρειών Minimed, Roche (Disetronic) και Lilly 
(Cosmo). 

 
 

ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ 
 
Υπογλυκαιµία είναι ο όρος που σηµαίνει την εµφάνιση κλινικής συµπτωµατολογίας και ευρηµάτων 
υπογλυκαιµίας. Οι υπογλυκαιµίες διακρίνονται στις ιατρογενείς, µετά εφαρµογή θεραπευτικής αγωγής 
(ύστερα από ένεση ινσουλίνης ή τη λήψη υπογλυκαιµικού δισκίου) και τις αυτόµατες, δηλαδή τις 
εµφανιζόµενες χωρίς κάποια θεραπευτική παρέµβαση.  
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Η υπογλυκαιµία αποτελεί την κυριότερη ανεπιθύµητη ενέργεια της ινσουλινοθεραπείας (και της 
θεραπείας µε σουλφονυλουρίες). Υπάρχει πτώση τις τιµής του σακχάρου αίµατος κάτω των 60 mg/dl µε 
ταυτόχρονη εµφάνιση συµπτωµάτων υπογλυκαιµίας. Τα συµπτώµατα διαφέρουν από άτοµο σε άτοµο γι' 
αυτό και οι άρρωστοι πρέπει να διδάσκονται όλες τις µορφές των πρώιµων συµπτωµάτων µιας 
υπογλυκαιµίας, ώστε να µπορούν να την αντιµετωπίσουν έγκαιρα. Αυτά εξελίσσονται ανάλογα µε το 
ρυθµό πτώσης του σακχάρου αίµατος. Οφείλονται αφ' ενός σε ελάττωση παροχής γλυκόζης στον 
εγκέφαλο, αφ' ετέρου αποτελούν εκδηλώσεις της αντιρροπιστικής ορµονικής ρύθµισης του οργανισµού. 
Αυτά είναι: Εφίδρωση, τρόµος, ανησυχία, ταχυκαρδία, αίσθηµα πείνας, κεφαλαλγίες, χασµουρητά, 
αδυναµία συγκεντρώσεως, οπτικές διαταραχές (µυγάκια-διπλωπία), επιθετικότητα, µυρµηκιάσεις γύρω 
απο το στόµα, επιληπτικές κρίσεις (σε παιδάκια), απώλεια συνείδησης που φθάνει µέχρι κώµατος. 
Ένα σοβαρό πρόβληµα κυρίως σε διαβητικούς Τύπου 1 είναι οι ανεπίγνωστες υπογλυκαιµίες, 
υπογλυκαιµίες δηλαδή που δεν γίνονται πρώιµα αντιληπτές παρά µόνο σε πάρα πολύ χαµηλά επίπεδα. 
¨ετσι δεν υπάρχει πολύ χρόνος για το άτοµα να αντιδράσει για αντιµετώπισή τους, µε αποτέλεσµα 
σοβαρό κίνδυνο για την υγεία ή ακόµα και για την ίδια του τη ζωή. Οι ανεπίγνωστες υπογλυκαιµίες 
συµβαίνουν συχνότερα όσο πιο συχνές υπογλυκαιµίες έχει ο διαβητικός και οφέιλοντι πιθανότατα ότι το 
κέντρο του εγκεφάλου που ελέγχει τις υπογλυκαιµίες έχει «επαναπροσδιοριστεί» σε χαµηλότερα επίπεδα 
αντίληψης. Η προλητπική τους θεραπεία λοιπόν βασίζεται στη χαλάρωση της γλυκαιµικής ρύθµισης για 
µερικές εβδοµάδες, µε αποτέλεσµα να προσαρµόζεται και πάλι ο εγκέφαλος στα ανώτερα επίπεδα 
αντίληψης της υπογλυκαιµίας. 
  
 Αίτια υπογλυκαιµίας 
 

α) περίσσεια ινσουλίνης στον οργανισµό 
β) αυξηµένη ευαισθησία στη δράση της ινσουλίνης 
γ) αλλαγή απο συµβατική σε υψηλής καθαρότητας ινσουλίνη 
δ) µείωση πρόσληψης τροφής 
ε) αυξηµένη σωµατική δραστηριότητα (χωρίς αντίστοιχα αύξηση λήψης τροφής ή µείωση δόσης    
    ινσουλίνης 
στ) υπερβολική λήψη οινοπνεύµατος-λήψη µη καρδιοεκλεκτικών β-αποκλειστών 
ζ) ελαττωµένη δεξαµενή γλυκόζης στον οργανισµό 
 
∆ιάγνωση: Εξέταση σακχάρου τριχοειδικού αίµατος µε ταινίες και σακχάρου φλεβικού αίµατος στο 
βιοχηµικό εργαστήριο. 
 
Θεραπεία: Όταν συνεργάζεται ο ασθενής χορήγηση διαλύµατος σακχάρου ή σακχαρούχου χυµού και εν 
συνεχεία λήψη γεύµατος. Επί απώλειας συνειδήσεως ή κώµατος: ένεση γλυκαγόνης 1 mf (Glucagen 
1mg)-χορήγηση υπέρτονου διαλύµατος γλυκόζης (ΑΜΡ CALOROSE 35%) - συνεχής ενδοφλέβια 
έγχυση σακχαρούχου ορού - ενδεχοµένως κορτικοειδή-µαννιτόλη. Ας σηµειωθεί ότι βαριές και 
παρατεταµένες υπογλυκαιµίες προκαλούν και οι σουλφονυλουρίες ιδίως όταν υπάρχει κάποιος βαθµός 
χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι υπογλυκαιµία που σχετίζεται µε τη χρήση 
σουλφονυλουριών αποτελεί ένδειξη εισαγωγής του ασθενούς στο νοσοκοµείο µετά την αρχική 
αντιµετώπιση της υπογλυκαιµίας για παρακολούθηση τουλάχιστον 24 έως 48 ώρες, λόγω του κινδύνου 
υποτροπής της υπογλυκαιµίας. 
 
 

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΕΣ 
 
Οι αυτόµατες υπογλυκαιµίες κλασσικά ταξινοµούνται σε 2 κατηγορίες: 
α) τις µεταγευµατικές υπογλυκαιµίες. 

 Συνήθη αίτια στους ενήλικες είναι προηγηθείσες επεµβάσεις στο στοµάχι (γαστρεκτοµή, 
πυλωροπλαστική, βαγοτοµή και γατροδωδεκαδακτυλικές αναστοµώσεις). Μετά τις επεµβάσεις αυτές 
χάνεται ο φραγµός του πυλωρού, η τροφή εισέρχεται µαζικά στο λεπτό έντερο και προκαλείται µεγάλη 
έκκριση ινσουλίνης. Όµως οι συγκεντρώσεις της ινσουλίνης στο αίµα µειώνονται µε αργότερο ρυθµό 
συγκριτικά µε τη µείωση της γλυκόζης στο αίµα και αυτή η διαταραχή της ισορροπίας µεταξύ γλυκόζης 
και ινσουλίνης οδηγεί σε υπογλυκαιµία.  

Η ιδιοπαθής τροφική υπογλυκαιµία αποτελείται από 2 κλινικά σύνδροµα. Την αληθή 
υπογλυκαιµία και την ψευδοϋπογλυκαιµία. Στην πρώτη, τα άτοµα εµφανίζουν συµπτώµατα 
υπογλυκαιµίας και χαµηλό σάκχαρο αίµατος 2-5 ώρες µετά το φαγητό. Είναι σπάνια και πιθανόν να 
οφείλεται σε λειτουργικές διαταραχές του γαστρεντερικού συστήµατος. Σ’ ένα ποσοστό αυτών των 
ατόµων τελικά διαγιγνώσκονται ινσουλινώµατα. Στη δεύτερη τα άτοµα έχουν συµπτώµατα 
υπογλυκαιµίας µετά το φαγητό, αλλά το σάκχαρο αίµατος είναι φυσιολογικό. Αποδίδεται σε αυξηµένη 
ευαισθησία των ατόµων στις κατεχολαµίνες ή σε αυξηµένη έκκριση κατεχολαµινών µεταγευµατικά.  



-  - 19 

Μεταγευµατική υπογλυκαιµία µπορεί να εµφανισθεί στα πρώιµα στάδια εκδήλωσης του 
διαβήτη Τύπου 2 όταν χάνεται η πρώτη φάση της ινσουλινοέκκρισης. Η παρατεινόµενη αύξηση του 
σακχάρου του αίµατος διεγείρει το πάγκρεας για έκκριση ινσουλίνης, η οποία αν είναι µεγάλη µπορεί να 
οδηγήσει σε υπογλυκαιµία λόγω της ταχύτερης µείωσης  της γλυκόζης στο αίµα συγκριτικά µε τη 
µείωση της ινσουλίνης.   

Στα παιδιά µεταγευµατική υπογλυκαιµία µπορεί να συµβεί λόγω κληρονοµικής δυσανεξίας στη 
φρουκτόζη, σε ευαισθησία στη λευκίνη ή σε ύπαρξη γαλακτοζαιµίας.  

 
β) Υπογλυκαιµίες νηστείας. Τα αίτια της υπογλυκαιµίας νηστείας είναι πολλά, σ’ όλες όµως τις 
καταστάσεις παρατηρείται διαταραχή µεταξύ της παραγωγής και της κατανάλωσης γλυκόζης.  

Μειωµένη παραγωγή γλυκόζης παρατηρείται λόγω: 1) Ορµονικών διαταραχών (υπο-
υποφυσισµός, ανεπάρκεια των επινεφριδίων, µειωµένη παραγωγή κατεχολαµινών). 2) Ενζυµικών 
διαταραχών της σύνθεσης και της διάσπασης του γλυκογόνου. 3) Έλλειψης υποστρωµάτων που είναι 
απαραίτητα για τη σύνθεση γλυκόζης ή γλυκογόνου (µακροχρόνια νοσηλεία, υποθρεψία, κύηση). 4) 
Σοβαρών ηπατικών νόσων (κίρρωση, βαριές ηπατίτιδες). 5) Φάρµακα, εκτός των αντιδιαβητικών, 
σαλικυλικά, προπρανολόλη, πενταµιδίµη, δισοπυραµίδη, κινίνη-εκτός των υπογλυκαιµικών παραγόντων 
και το οινόπνευµα είναι αρκετά συχνά υπεύθυνα γιατί παρεµβαίνουν σε πολλά στάδια του µεταβολισµού 
της γλυκόζης.  
  Αυξηµένη κατανάλωση γλυκόζης παρατηρείται σε ινσουλινώµατα, αυτοάνοσα νοσήµατα  όταν 
παράγονται αντισώµατα κατά της ινσουλίνης ή κατά των υποδοχέων της ινσουλίνης, στη σηψαιµία και 
την τοξιναιµία από λοιµώξεις. Επίσης όγκοι συµπαγών οργάνων (ινώµατα, σαρκώµατα, ηπατοκυτταρικά 
νεοπλάσµατα και όγκοι του πεπτικού) µπορεί να προκαλέσουν υπογλυκαιµία λόγω αυξηµένης 
κατανάλωσης γλυκόζης απ’ τα νεοπλασµατικά κύτταρα. Σπανιότερα αίτια είναι συγγενή ενζυµικά 
ελλείµµατα.  

∆ιαγνωστικά είναι χρήσιµη η διάκριση µεταξύ µεταγευµατικής υπογλυκαιµίας και της 
υπογλυκαιµίας νηστείας. Η ταυτόχρονη µέτρηση της γλυκόζης και της ινσουλίνης πλάσµατος, του C-
πεπτιδίου και της προϊνσουλίνης (κατά τη διάρκεια δοκιµασίας νηστείας έως και 72 ωρών), σε 
συνδυασµό µε απεικονιστικές µεθόδους θέτουν τη διάγνωση στο πλείστον των περιπτώσεων. Για τη 
διάγνωση της µεταγευµατικής υπογλυκαιµίας µπορεί ν’ απαιτηθεί η παρατεταµένη δοκιµασία ανοχής 
στη γλυκόζη (µέχρι 5 ώρες).  
Η θεραπευτική αντιµετώπιση του ινσουλινώµατος είναι η χειρουργική αφαίρεση του όγκου. 

 
 

ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ 
 
∆ιάφορα φάρµακα ανταγωνίζονται τις δράσεις της ινσουλίνης και είναι δυνατόν να 

επιδεινώσουν τον έλεγχο του διαβήτη σε διαβητικούς ασθενείς ή και να προκαλέσουν διαβήτη σε άτοµα 
που δεν έχουν ακόµα διαγνωσθεί. Τα φάρµακα αυτά περιλαµβάνουν τα στεροειδή (ιδιαίτερα τα 
γλυκοκορτικοειδή και τα από του στόµατος αντισυλληπτικά), τους µη-καρδιοεκλεκτικούς β-
αδρενεργικούς αναστολείς, τους β-αδρενεργικούς αγωνιστές (σαλβουταµόλη, τερβουταλίνη κ.α.), τα 
θειαζιδικά διουρητικά σε µεγάλες δόσεις, τις θυρεοειδικές ορµόνες, το νικοτινικό οξύ, την κυκλοσπορίνη, 
το ανοσοκατασταλτικό φάρµακο tacrolimus (Prograf), την κλονιδίνη, το οινόπνευµα, την πενταµιδίνη, τη 
διαζοξείδη, τα αντιψυχωσικά κλοζαπίνη (Leponex) και ολανζαπίνη (Zyprexa),το αντινεοπλασµατικό 
ασπαραγινάση, τη δαναζόλη, το αντιεπιληπτικό φαινυτοϊνη (Epanutin) και τους αναστολείς πρωτεάσης 
στη θεραπεία του AIDS (indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinqvir). 
 

 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΒΗΤΗ  

   
Η παρακολούθηση του βαθµού ρύθµισης του διαβήτη γίνεται µε ορισµένες εργαστηριακές 

εξετάσεις: Η πλέον διαδεδοµένη και στατιστικά αξιόπιστη εξέταση ανεξαρτήτως Τύπου διαβήτη-είναι η 
µέτρηση της τιµής του σακχάρου αίµατος σε κατάσταση νηστείας. Φυσιολογικές τιµές: Ενζυµική 
µέθοδος (εν χρήσει ως πλέον ειδική): 70-110 mg/dl. Την ενζυµική µέθοδο επίσης έχουν σαν βάση οι 
διαγνωστικές ταινίες του εµπορίου που χρησιµοποιούνται είτε µόνες τους είτε µαζί µε ανακλασίµετρο. Η 
συχνότητα εξέτασης του σακχάρου νηστείας καθορίζεται από τον θεράποντα ιατρό ανάλογα µε την 
περίπτωση (εξατοµίκευση). Η µέτρηση γίνεται από τον ίδιο τον ασθενή, µε λήψη τριχοειδικού αίµατος 
συνήθως από το δάκτυλο του χεριού. Οι νεότεροι µετρητές έχουν εξελιχθεί τεχνολογικά, χρειάζονται 
ελάχιστη ποσότητα αίµατος ακι µετρούν τη συγκέντρωση γλυκόζης ταχύτατα (σε µερικά δευτερόλεπτα). 
Μερικοί δε παρέχουν και τη δυνατότητα ελέγχου του σακχάρου σε άλλες θέσεις εναλλακτικά 
(αντιβράχιο, θέναρ, υποθέναρ) προσφέροντας δυνατότητες πραγµατικά ανώδυνης µέτρησης. Ένα 
µειονέκτηµα των εναλλακτικών θέσεων µέτρησης είναι η µη καλή αξιοπιστία τους σε περιπτώσεις 
ταχεία µεταβολής του σακχάρου αίµατος (υπγλυκαιµία ή άµεσα µεταγευµατικά). 
 Σε άτοµα που ρυθµίζονται µε δίαιτα ή και δισκία, εκτός της τιµής νηστείας, συχνά 
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προσδιορίζεται η τιµή σακχάρου αίµατος 2 ώρες µετά από κύριο γεύµα ενώ σε ινσουλινοεξαρτώµενους 
το σάκχαρο αίµατος προ του βραδινού γεύµατος αντικατοπτρίζει τη ρυθµιστική επάρκεια της πρωινής 
ινσουλίνης. Επίσης σε ορισµένα άτοµα µε ασταθή διαβήτη Τύπου 1 συνιστάται η καταγραφή της 24ωρης 
διακύµανσης της γλυκαιµίας τους (προφίλ γλυκόζης), που γίνεται είτε στο Νοσοκοµείο είτε στο σπίτι µε 
τη βοήθεια ταινιών και ανακλασιµέτρου, µε σκοπό την επίτευξη κατά το δυνατό καλύτερης ρύθµισης. 
Τελευταία έχουν κυκλοφορήσει στο εµπόριο ειδικές συσκευές συνεχούς καταγραφής του σακχάρου 
αίµατος µετά από υποδόρια εµφύτευση ειδικού καθετήρα, που παρέχουν τεράστιες πληροφορίες σχετικά 
µε τη διακύµανση του σακχάρου αίµατος των ασθενών και βοηθούν τα µέγιστα στη ρύθµιση της δόσης 
της ινσουλίνης τους (στη χώρα µας κυκλοφορούν προς το παρόν δυο τέτοιες συσκευές). 
 Η παρακολούθηση της ρύθµισης του διαβήτη µε το βαθµό σακχαρουρίας, παρόλο που είναι 
ακόµα διαδεδοµένη σε µεγάλο ποσοστό ατόµων µε διαβήτη σαν φθηνή και εύχρηστη µέθοδος έχει 
σηµαντικά µειονεκτήµατα : α) δεν υπάρχει αντιστοιχία µεταξύ τιµής σακχάρου αίµατος και ούρων σε 
κάποια ταυτόχρονη µέτρηση διότι είναι γνωστό ότι ο νεφρικός ουδός της γλυκόζης (συνήθως µεταξύ 
160-180 mg/dl κυµαίνεται ευρέως, ανεβαίνει µε την πάροδο της ηλικίας ή την παρουσία νεφρικής 
ανεπάρκειας, ενώ σε άτοµα µε νεφρική γλυκοζουρία είναι πολύ χαµηλός (110 mg/dl. β) πρόβληµα 
παραµένει σε ωρισµένους ή δεύτερη ούρηση (για πρόσφατα ούρα) λόγω υπερτροφίας προστάτη ή 
νευρογενούς διαβητικής κύστεως. Για τους παραπάνω λόγους ή παρακολούθηση του διαβήτη µε τη 
µέτρηση της σακχαρουρίας περιορίζεται σ' εκείνους τους ενήλικες που δεν µπορούν να µάθουν την 
µέτρηση του σακχάρου του τριχοειδικού αίµατος µε ταινίες. Προτιµάται η χρησιµοποίηση ταινιών που 
µετρούν αποκλειστικά γλυκόζη στα ούρα. 
 H µέτρηση της οξονουρίας µε ταινίες ή δισκία δεν έχει ιδιαίτερη σηµασία σαν µέσο 
παρακολούθησης της ρύθµισης του διαβήτη διότι: α) µπορεί ο διαβήτης Τύπου 1 να έχει βγει από την 
οξεία απορρύθµιση και η κετονουρία να επιµένει για ένα χρονικό διάστηµα, β) πρέπει να συνοδεύεται 
από σηµαντική γλυκοζουρία. Στον διαβήτη Τύπου 2 κετονουρία χωρίς σακχαρουρία σηµαίνει απουσία 
υδατανθράκων στη δίαιτα. Έχει ιδιαίτερη σηµασία σε εγκύους και συνιστάται να γίνεται καθηµερινά. 
 Σχετικά πρόσφατη είναι η µέτρηση της γλυκοζυλιωµένης αιµοσφαιρίνης (ΗΒΑ1), στο αίµα 
ατόµων µε διαβήτη, που αντανακλά το µέσο όρο της διακύµανσης της γλυκαιµίας του ατόµου αυτού για 
το τελευταίο τρίµηνο περίπου. Φυσιολογική τιµή (5-8%). 
 Επίσης η ΗΒΑ1c (περισσότερο ειδική, κλάσµα της HbA1) χρησιµεύει στη διάγνωση 
προϋπάρχοντα σακχαρώδη διαβήτη σε άτοµα που παρουσίασαν υπεργλυκαιµία µετά από STRESS π.χ. 
έµφραγµα. Τείνει ήδη να αντικαταστήσει την προηγουµένη εξέταση για την εκτίµηση της ρύθµισης του 
διαβήτη και η µείωσή της αποτελεί ισχυρό ψυχολογικό κίνητρο για µεγαλύτερη προσοχή από τους 
νέους, ιδίως, µε διαβήτη, αφού τους εξηγηθεί ότι οι χαµηλές τιµές της ΗΒΑ1c συνδυάζονται µε 
προφύλαξη από τις επιπλοκές του διαβήτη. Πάντως δεν φαίνεται να υπερτερεί σαν µέθοδος ελέγχου 
έναντι της µετρήσεως σακχάρου αίµατος. 
 Ο συνήθης όµως εργαστηριακός έλεγχος για τον διαβήτη περιλαµβάνει εκτός των παραπάνω 
και προσδιορισµό της ουρίας, της κρεατινίνης ορού, του ουρικού οξέος καθώς και της χοληστερόλης και 
των τριγλυκεριδίων. Είναι γνωστή σε πρωτοδιαγνωσµένο σακχαρώδη διαβήτη καθώς και στον 
αρρύθµιστο πάσχοντα , η παρουσία σηµαντικής υπερτριγλυκεριδαιµίας και υπερχοληστεριναιµίας µε 
χαµηλό ποσοστό ΗDL-χοληστερόλης. Τέλος ασυµπτωµατική υπερουριχαιµία συνοδεύει συχνά το 
διαβήτη. 
 

 
ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 

 
Μια καινοτοµία στην παρακολούθηση του διαβήτη Τύπου 1 αποτελεί η δυνατότητα συνεχούς 
καταγραφής του σακχάρου αίµατος όλο το 24ωρο, µε ειδικές συσκευές. Οι συσκευές αυτές 
αποτελούνται από ειδικό αισθητήρα (sensor) γλυκόζης, που τοποθετείται υποδορίως και συνδέεται µε τη 
συσκευή µε ειδικό καθετήρα. Ο αισθητήρας µετράει τη συγκέντρωση του σακχάρου του µεσοκυττάριου 
υγρού (υπάρχουν διάφοροι τρόποι γι’ αυτό [µε µικροδιάλυση, αντίστροφη ιοντοφόρηση, κλπ]), και η 
συσκευή µετατρέπει κατόπιν τη µέτρηση αυτή σε συγκεντρώσεις γλυκόζης του αίµατος του ασθενούς, 
αφού πάρει πληροφορίες για τη συγκέντρωση του αίµατος µε µέτρηση τριχοειδικού αίµατος µε ένα 
κοινό µετρητή του εµπορίου που χρησιµοποιεί ο ασθενής, 1-2 φορές το 24ωρο. Τα αποτελέσµατα 
µπορούν να παρουσιάζονται συνεχώς σε οθόνη του µηχανήµατος ή να καταγράφονται στη µνήµη του 
µηχανήµατος και να αναλύονται αναοδροµικά από το θεράποντα ιατρό και τον ασθενή. Μια νέα 
καινοτοµία µάλιστα αποτελεί η ενσωµάτωση του αισθητήρα γλυκόζης σε αντλία συνεχούς εγχύσεως 
ινσουλίνης (the Minimed Paradigm Real Time insulin pump and continuous glucose monitoring system 
της Εταιρείας Medtronics Company). Με τον τρόπο αυτό ο διαβητικός ασθενής Τύπου 1 µπορεί να 
παρακολουθεί το σάκχαρό του συνεχώς στην οθόνη της αντλίας και (µε κατάλληλη εκπαίδευση) να 
ρυθµίζει τις δόσεις ινσουλίνης που ενίει η αντλία ώστε να αποφεύγονται οι µεγάλες διακυµάνσεις 
σακχάρου του αίµατος που είναι συχνές στους ασθενείς αυτούς. Τα απότερα αποτελέσµατα όσον αφορά 
τη µείωση µικροαγγειοπαθητικών ή/και µακροαγγειοπαθητικών επιπλοκών είναι προς το παρόν 
άγνωστα, αλλά αναµένονται µε ενδιαφέρον. 
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Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩ∆Η ∆ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 
 
Η µεγάλη αύξηση της συχνότητας του σακχαρώδη διαβήτη Τύπου 2 παγκοσµίως προσδίδει στη νόσο 
διαστάσεις επιδηµίας. Οι καρδιαγγειακές επιπλοκές του διαβήτη, µε τη µεγάλη τους νοσηρότητα και 
θνησιµότητα, καθώς και το µεγάλο κόστος µε το οποίο επιβαρύνει τα συστήµατα υγείας σε όλα τα κράτη 
καθιστούν απαραίτητη την πρόληψή του. 

Η πρόληψη του σακχαρώδη διαβήτη αφορά πρωτίστως τα  άτοµα µε υψηλό κίνδυνο να 
εµφανίσουν τη νόσο. Τα άτοµα αυτά είναι κυρίως όσα παρουσιάζουν διαταραχή στην ανοχή της 
γλυκόζης (IGT - Impaired Glucose Tolerance) ή δυσανεξία στη γλυκόζη νηστείας (IFG – Impaired 
Fasting Glucose). Σηµειώνεται ότι τα άτοµα αυτά εµφανίζουν τόσο αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισης διαβήτη 
όσο και αυξηµένο κίνδυνο καρδιαγγειακών επιπλοκών.  
∆υο πρόσφατες µελέτες, µια στις ΗΠΑ (DPP) και µια στην Ευρώπη (Φινλανδία, FDPS) έδειξαν ότι η 
παρέµβαση στον τρόπο ζωής και στις διατροφικές συνήθειες µείωσε τον κίνδυνο εµφάνισης διαβήτη 
κατά 58%.  Η παρέµβαση αυτή στηρίζεται στην απώλεια βάρους, στον περιορισµό της πρόσληψης 
ολικού αλλά και κορεσµένου λίπους, στην αυξηµένη πρόσληψη φυτικών ινών και στην αύξηση της 
σωµατικής δραστηριότητας.  Η µείωση του κινδύνου ήταν µάλιστα µεγαλύτερη όσο πιο επιτυχής ήταν η 
επίτευξη των στόχων της παρέµβασης στο τρόπο ζωής.  
Εκτός από τις αλλαγές στη διατροφή και στη σωµατική άσκηση, σηµαντική µείωση (σε µικρότερη 
κλίµακα) επιτεύχθηκε και µε τη χρήση φαρµακευτικών µέσων. Έτσι, η χορήγηση µετφορµίνης 
(Glucophage ret) στη µελέτη DPP µείωσε τον κίνδυνο εµφάνισης διαβήτη κατά 31% ενώ η χορήγηση 
ακαρβόζης (Glucobay) τον µείωσε κατά 25% (µελέτη STOP-NIDDM). Η ορλιστάτη (Xenical) – 
φάρµακο κατά της παχυσαρκίας - µείωσε τον κίνδυνο κατά 37,3% σε παχύσαρκα άτοµα (µελέτη 
XENDOS), ενώ η τρογλιταζόνη (θειαζολιδινεδιόνη που δεν κυκλοφορεί πια) µείωσε τον κίνδυνο 
ανάπτυξης διαβήτη Τύπου 2 κατά 56% σε γυναίκες µε ιστορικό διαβήτη της κύησης (µελέτη TRIPOD). 
Πολύ πρόσφατα (Σεπτέµβριος 2006) ανακοινώθησαν τα αποτελέσµατα της µελέτης DREAM, που 
διερεύνησε την αποτελεσµατικότητα της ροζιγλιταζόνης (µιας θειαζολιδινεδιόνης) και της ραµιπρίλης  
(α-ΜΕΑ) στην πρόληψη του Σ∆ Τύπου 2. Η µελέτη αυτή, µε περισσότερους από 5000 συµµετέχοντες 
από 21 χώρες (άτοµα µε παθολογική ανοχή στη γλυκόζη ή/και παθολογική γλυκόζη νηστείας - και άρα 
υψηλού κινδύνου να εµφανίσουν διαβήτη στο µέλλον) έδειξε ότι η χορήγηση ροζιγλιταζόνης (Avandia) 8 
mg την ηµέρα, για 3 χρόνια, µείωσε σηµαντικά (κατά 60%) την πιθανότητα ανάπτυξης διαβήτη και 
αύξησε την πιθανότητα υποστροφής σε φυσιολογική ανοχή στη γλυκόζη (συγκριτικά µε τα άτοµα που 
δεν πήραν το φάρµακο). Υπολογίσθηκε ότι για κάθε 1000 ασθενείς που πήραν ροζιγλιταζόνη, 
αποφεύχθησαν 144 νέες περιπτώσεις διαβήτη. Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε µικρή µείωση των 
τρανσαµινασών και της αρτηριακής πίεσης. Τα καρδιαγγειακά συµβάµατα δεν µειώθηκαν µε τη θεραπεία 
αυτή, αλλά αντίθετα παρατηρήθηκε µια µικρή αύξηση (κατά 0,4%) των περιπτώσεων καρδιακής 
ανεπάρκειας στα άτοµα που πήραν ροζιγλιταζόνη. Αντίθετα η χορήγηση ραµιπρίλης (Triatec) 15 
mg/ηµέρα στα άτοµα της µελέτης αυτής δεν έδειξε µείωση του κινδύνου ανάπτυξης διαβήτη στα 3 χρόνια 
που χρησιµοπιήθηκε. Παρατηρήθηκε µόνο µια βελτίωση όσον αφορούσε την υποστροφή προς 
νορµογλυκαιµία (κατά 16%). Παρόµοια εντυπωσιακά αποτελέσµατα µείωσης του κινδύνου εµφάνισης 
διβήτηη Τύπου 2 εµφανίσθηκαν και µε τη χρήση της πιογλιταζόνης (80% µείωση του κινδύνου) στη 
µελέτη ACT-Now. 
Μελέτες επίσης χορήγησης θεραπείας ορµονικής υποκατάστασης (οιστρογόνα και προγεστερόνη) σε 
µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες έδειξαν προστατευτικό ρόλο των σκευασµάτων αυτών στον κίνδυνο 
ανάπτυξης διαβήτη. Όµως η ταυτόχρονη αύξηση του κινδύνου ανάπτυξης καρδιαγγειακών επεισοδίων, 
πνευµονικής εµβολής και καρκίνου του µαστού µε τα σκευάσµατα αυτά, καθιστά τη χρήση τους για την 
πρόληψη του διαβήτη ανεπαρκή.   

Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι στη µελέτη STOP-NIDDM, η ακαρβόζη, εκτός από τη µείωση του 
κινδύνου για ανάπτυξη διαβήτη, παρουσίασε και σηµαντική µείωση του κινδύνου για ανάπτυξη 
καρδιαγγειακών συµβαµάτων και της ολικής θνησιµότητας στα άτοµα που τη χρησιµοποίησαν. 
Περαιτέρω έρευνα στο θέµα αυτό και µε άλλες φαρµακευτικές ουσίες αναµένεται µε τεράστιο 
ενδιαφέρον.  

Συµπερασµατικά, η έγκαιρη ανίχνευση των ατόµων που ευρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο 
εµφάνισης Σ∆ (δηλαδή αυτών που έχουν παθολογική ανοχή στη γλυκόζη ή δυσανεξία στη γλυκόζη 
νηστείας) και η εφαρµογή προγραµµάτων παρέµβασης στο τρόπο ζωής και στη διατροφή τους µπορούν 
να µειώσουν τη συχνότητα εµφάνισης του διαβήτη.  Φάρµακα δεν έχουν εγκριθεί ακόµα για χρήση στην 
πρόληψη του Σ∆, λόγω του κόστους, των πιθανών παρενεργειών τους και της άγνωστης µακροχρόνιας 
επίδρασής τους. 

 
 

∆ΙΑΒΗΤΙΚΑ ΚΩΜΑΤΑ 
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Σε αυτά περιλαµβάνονται το υπεργλυκαιµικό κετοοξεωτικό κώµα (ΥΚΚ), το υπερωσµωτικό µη 
κετοοξεωτικό διαβητικό κώµα (ΥΜΚ∆Κ), το υπογλυκαιµικό κώµα και το κώµα που οφείλεται σε 
γαλακτική οξέωση. Το τελευταίο είναι πολύ σπανιότερο. Τονίζεται ότι στα άτοµα µε σακχαρώδη 
διαβήτη εµφανίζονται και κώµατα µη διαβητικής αιτιολογίας όπως συµβαίνει και σε άτοµα χωρίς 
διαβήτη. Είναι π.χ. δυνατόν ένα άτοµο µε διαβήτη να παρουσιάζει εγκεφαλικό επεισόδιο ή οξεία 
ουραιµία κ.λ.π. Με αυτές τις περιπτώσεις ο διαβήτης εκτρέπεται, πράγµα που δυσκολεύει κάπως την 
εξακρίβωση της αιτιολογίας του κώµατος. 
 
 

ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ   ΚΕΤΟΟΞΕΩΤΙΚΟ ΚΩΜΑ (ΥΚΚ) 
 

Πρόκειται για ένα κώµα ή µια προκωµατώδη κατάσταση που οφείλεται στην έλλειψη ενδογενούς 
ινσουλίνης. 

Το ΥΚΚ χαρακτηρίζεται κατ' αρχήν από έκδηλα σηµεία αφυδάτωσης. Το δέρµα είναι ξηρό και 
παρουσιάζει ελάττωση της σπαργής του, ενώ η γλώσσα είναι ιδιαίτερα ξηρή και ο τόνος των 
οφθαλµικών βολβών πολύ ελαττωµένος. Η έλλειψη ύδατος οδηγεί σε ελάττωση της περιφερικής 
κυκλοφορίας µε συνέπεια την εµφάνιση µικρού και συχνού σφυγµού καθώς και σχετικά χαµηλής πίεσης. 
Το πρόσωπο είναι εξέρυθρο. 

Χαρακτηριστική, εξ άλλου, είναι η βαθιά και συχνή αναπνοή, του Τύπου KUSSMAUL, η οποία 
όµως ελλείπει σε πολύ προχωρηµένες περιπτώσεις ΥΚΚ. Εκτός αυτού υπάρχει κατά κανόνα απόπνοια 
οξόνης που µοιάζει µε οσµή σάπιων µήλων. 

Η διαταραχή της συνείδησης δεν φθάνει πάντοτε στο πλήρες κώµα. Συνήθως οι ασθενείς έχουν 
απλή θόλωση της διάνοιας. Όχι σπάνια, εξ άλλου, παρατηρούνται επανειληµµένοι έµετοι µε ή χωρίς 
διάχυτο κοιλιακό πόνο (PSEUDOPERITONITIS DIABETICA) και σύσπαση των κοιλιακών 
τοιχωµάτων. Πιθανόν ο άρρωστος να υποβληθεί λόγω ιατρικής πλάνης σε λαπαροτοµία. 
 
Η διάκριση από υπογλυκαιµία γίνεται µε βάση τα εξής : 
Υπεργλυκαιµικό κετοοξεωτικό κώµα Υπογλυκαιµικό κώµα 
Εκδηλώνεται µέσα σε αρκετές ώρες 
ή ακόµη και µέρες 

Κατά κανόνα εκδηλώνεται απότοµα  
ή σχετικά ταχέως. Συνυπάρχει εφίδρωση 

Ξηρό στόµα Όχι 
Αναπνοή KUSSMAUL Φυσιολογική αναπνοή ή ενδεχοµένως ταχύπνοια 
Έλλειψη µυδρίασης Μυδρίαση (διαστολή των κορών) 
Ελάττωση ή εξάλειψη  
των τενοντίων αντανακλαστικών  

Κανονικά ή αυξηµένα τενόντια αντανακλαστικά 

Όχι σηµείο BABINSKI Ενδεχοµένως σηµείο BABINSKI 
Όχι σπασµοί Συχνά σπασµοί 
             
Βεβαίως η κλινική διάγνωση θα επιβεβαιωθεί µε την µέτρηση του σακχάρου αίµατος, αλλά όταν 
υποπτευόµαστε υπογλυκαιµία δεν έχουµε τον χρόνο αναµονής και πρέπει να χορηγούµε αµέσως γλυκόζη 
στον άρρωστο. 
Τα κυριότερα εργαστηριακά σηµεία του ΥΚΚ περιλαµβάνουν: 
α) µεγάλη αύξηση του σακχάρου αίµατος 
β) θετική αντίδραση για κετόνες στο πλάσµα και στα ούρα 
γ) τιµή ολικού ΗCO3 κάτω των 15 MEq/L 
δ) χαµηλή τιµή ΡΗ του αρτηριακού αίµατος (6,80 έως 7,36) 
ε) ηλεκτρολυτικές διαταραχές 
Τα κύρια σκέλη της θεραπείας είναι η χορήγηση α)υγρών (αρχικά φυσιολογικός ορός, µετέπειτα διάλυµα 
γλυκόζης-συνήθως 5%, β)ινσουλίνης ταχείας ενέργειας (ενδοφλέβια έγχυση ή επαναληπτικές ενδοµυϊκές 
χορηγήσεις ή συνδυασµός εφ' άπαξ ενδοφλεβίων και υποδορίων ενέσεων) και γ)χορηγήσεως 
ηλεκτρολυτών (ΝαCL, KCI) 
 

 
ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ ΥΠΕΡΩΣΜΩΤΙΚΟ ΚΩΜΑ  

ή  
ΥΠΕΡΩΣΜΩΤΙΚΟ ΜΗ ΚΕΤΟΟΞΕΩΤΙΚΟ ∆ΙΑΒΗΤΙΚΟ ΚΩΜΑ (ΥΜΚ∆Κ) 

   
Το ΥΜΚ∆Κ χαρακτηρίζεται από ιδιαιτέρως µεγάλη αύξηση της τιµής του σακχάρου αίµατος (άνω των 
600 MG% και σχετικά συχνά άνω των 1000 MG % αλλά ελλείπουν οι ενδείξεις της µεταβολικής οξέωσης 
(χαµηλό ΡΗ και άλλα) που υπάρχουν στο διαβητικό κετοοξεωτικό κώµα. Επίσης η αντίδραση της 
ανίχνευσης κετονών στο πλάσµα ή στα ούρα αποβαίνει αρνητική ή έστω ασθενώς θετική σε αντιδιαστολή 
προς το κετοοξεωτικό κώµα, κατά το οποίο η εν λόγω αντίδραση είναι έντονα θετική. Το ΥΜΚ∆Κ 
εµφανίζεται συνήθως σε ηλικιωµένα άτοµα µε ήπιο και ενδεχοµένως αγνοούµενο διαβήτη. Συχνά 
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συνυπάρχει νεφρική ανεπάρκεια. 
Για να εµφανιστεί το ΥΜΚ∆Κ απαιτείται εκτός του διαβήτη, η ύπαρξη ορισµένων καταστάσεων, οι οποίες 
επιδεινώνουν την ανοχή στην γλυκόζη, όπως είναι η χορήγηση πολλών διουρητικών (θειαζίδες) και άλλων 
φαρµάκων όπως η διφαινυλο-υδαντοίνη, η χλωροπροµαζίνη κ.λ.π. Τα φάρµακα αυτά αναστέλλουν 
µερικώς την έκκριση ινσουλίνης. Σε άλλες περιπτώσεις το κώµα προκαλείται διότι χορηγούνται -για 
λόγους θεραπευτικούς- µεγάλα ποσά υπέρτονου διαλύµατος γλυκόζης ενδοφλεβίως ή εξ αιτίας 
περιτοναϊκής καθάρσεως µε υπέρτονα διαλύµατα. Άλλοτε συνυπάρχουν βαριές καταστάσεις όπως 
σηψαιµία, εγκαύµατα κ.λ.π. Η µεγάλου βαθµού υπεργλυκαιµία έχει σαν συνέπεια, την αύξηση της 
ωσµωτικής πιέσεως του πλάσµατος µε τιµές άνω των 330 ΜΟsm/L (φυσιολογικές τιµές 285 έως 295 
Μοsm/L. Η αφυδάτωση είναι πολύ έκδηλη, αλλά δεν υπάρχει βαθιά και συχνή αναπνοή όπως συµβαίνει 
στο κετοοξεωτικό κώµα. Η θεραπεία είναι ανάλογη προς την εφαρµοζόµενη στο ΥΚΚ. 

 
 

ΟΞΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΒΗΤΗ 
(Χειρουργείο και οξεία νόσηση στο σπίτι) 

 
Όλοι οι άνθρωποι στη διάρκεια της ζωής τους µπορεί κάποτε να αρρωστήσουν οξέως στο σπίτι ή ακόµη 
και να οδηγηθούν επειγόντως στο Νοσοκοµείο. 
 
ΟΞΕΙΑ ΝΟΣΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: (αµυγδαλίτιδα, τραχειοβρογχίτιδα, ουρολοίµωξη κ.α.). 

Όταν πρόκειται για άτοµο που ρυθµίζεται ικανοποιητικά µε δίαιτα ή και δισκία και εµφανίζει 
πυρετό, ναυτία και τάση προς έµετο διακόπτεται η χορήγηση διγουανιδών. Σε σηµαντική υπεργλυκαιµία  
και προπαντός όταν συνυπάρχει οξονουρία καθίσταται αναγκαία η χορήγηση επαναληπτικών δόσεων 
ινσουλίνης ταχείας ενέργειας για ελάχιστες ηµέρες µέχρις ότου υποχωρήσει η οξεία κατάσταση. Η δίαιτα 
είναι ελαφρά και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ενυδάτωση ιδίως των ηλικιωµένων ασθενών. 
 Για τον πάσχοντα από Τύπου 1 διαβήτη το stress της ασθένειας είναι έντονο και απαιτεί την 
αύξηση των δόσεων της χορηγούµενης Ινσουλίνης παρά την εσφαλµένη αντίληψη που υπάρχει σε 
ορισµένους για περιορισµό της δόσεως λόγω ελαττωµένης ορέξεως - και κακοδιαθεσίας. Εδώ είναι 
υποχρεωτική η παρακολούθηση των διακυµάνσεων του σακχάρου αίµατος µε τις ταινίες και η 
τροποποίηση των δόσεων µε συµπληρωµατική χορήγηση ινσουλίνης ταχείας ενέργειας προ µεσηµβρινού 
ή βραδινού γεύµατος. Καλό επίσης είναι να ελέγχεται η οξονουρία µε τις αντίστοιχες ταινίες, 
προκειµένου ο πάσχων να ενυδατωθεί επαρκώς και να λάβει περισσότερη ινσουλίνη. 
 Και στους δύο Τύπους διαβήτη η άρνηση λήψης τροφής, οι έµετοι, ο λήθαργος ή η συγχυτική 
κατάσταση µαζί µε υπεργλυκαιµία και οξονουρία είναι ενδείξεις για άµεση νοσηλεία στο Νοσοκοµείο. 
 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΣΕ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ∆ΙΑΒΗΤΗ 
 ΄Εχει υπολογιστεί ότι περίπου ένας στους δύο πάσχοντες από διαβήτη τουλάχιστον µια φορά στη ζωή 
του θα οδηγηθεί εκτάκτως στο Χειρουργικό τραπέζι. Μπορεί βέβαια να λεχθεί ότι αυτό είναι κατά 
κάποιο τρόπο αναµενόµενο διότι η παράταση της ζωής των ατόµων µε διαβήτη συνοδεύεται από 
αυξηµένη πιθανότητα εµφάνισης π.χ. αγγειακών επιπλοκών (γάγγραινα κάτω άκρων). Επίσης τα άτοµα 
µε διαβήτη και ιδίως εκείνοι που δεν ρυθµίζονται καλά) είναι πιο επιρρεπή σε χειρουργικές λοιµώξεις 
όπως π.χ. η σκωληκοειδίτιδα, ο ύδρωψ και το εµπύηµα της χοληδόχου κύστεως καθώς και τα κατάγµατα 
ισχίου λόγω µεγαλύτερης οστεοπενίας του σκελετού τους. 
 Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η µεταβολική διαταραχή είναι τεράστια, διότι λόγω του 
εντονωτάτου stress που υπάρχει, κατακλύζεται κυριολεκτικά η κυκλοφορία από ορµόνες που 
παρεµποδίζουν την δράση της ενδογενούς και εξωγενούς ινσουλίνης (κατεχολαµίνες, κορτιζόλη, 
γλυκαγόνη, αυξητική ορµόνη) και προκαλούν ταχέως µεγάλη υπεργλυκαιµία, κετοναιµία, κετονουρία, 
ηλεκτρολυτικές διαταραχές και αφυδάτωση εφόσον δεν αντιµετωπισθούν εγκαίρως. Αποτέλεσµα ο 
πάσχων από διαβήτη αρκετές φορές έρχεται στο νοσοκοµείο µε εικόνα κετοοξέωσης ή υπεροσµωτικής 
υπεργλυκαιµικής κατάστασης. 
 Ανεξαρτήτως του πόσο επείγουσα κρίνεται η εγχείρηση, συνήθως δίνεται χρόνος ολίγων ωρών 
στον διαβητολόγο για να αντιµετωπίσει τη φοβερή µεταβολική εκτροπή και την αφυδάτωση. 
 Η θεραπευτική αντιµετώπιση είναι η ίδια µε εκείνη της διαβητικής κετοοξέωσης (βλέπε 
αντίστοιχο κεφάλαιο) µόνο που η χορήγηση της ταχείας δράσεως ινσουλίνης και των υγρών γίνεται µε 
ταχύτερο ρυθµό (ανά 1 ώρα ή 2 ώρες). Ο ασθενής που έχει βγει απ' την οξέωση και είναι επαρκώς 
ενυδατωµένες οδηγείται στο Χειρουργείο ακόµη κι αν το σάκχαρο αίµατος ευρίσκεται αρκετά υψηλά 
(γύρω στα 200 MG%). 
 ∆εν πρέπει να λησµονείται όµως και στην περίπτωση εκείνη που έχουµε να κάνουµε µία 
προγραµµατισµένη εγχείρηση (εν ψυχρώ) το stress της ναρκώσεως αφ' ενός αλλά και η ίδια η επέµβαση 
αφ' ετέρου, επιβάλουν παρεµφερή αντιµετώπιση. Ο ασθενής θα οδηγηθεί στο Χειρουργείο µε έγχυση 
διαλύµατος σακχαρούχου ορού εντός του οποίου θα υπάρχει κρυσταλλική ινσουλίνη ανάλογα µε την 
περίπτωση (8-20 µον.) και χλωριούχο κάλιο. 
 Μετεγχειρητικά ο ασθενής αντιµετωπίζεται το ίδιο και στις δύο περιπτώσεις. ∆ηλαδή µε συνεχή 
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επί 24ώρου βάσεως έγχυση διαλύµατος γλυκόζης-καλίου και ανά 6ωρο ή 4ωρο παρακολούθηση της 
γλυκαιµίας µε ταινίες και συµπληρωµατική χορήγηση ινσουλίνης ταχείας δράσεως Υ∆ µέχρι να 
επανασιτισθεί. 

 
 

ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΒΗΤΗΣ 
 

Ο σακχαρώδης διαβήτης (Σ∆) συσχετίζεται επίσης πολύ συχνά µε την ύπαρξη υπέρτασης. Το 
40-50% των ενηλίκων διαβητικών Τύπου 2 έχουν ήδη υπέρταση κατά το χρόνο της διάγνωσης της νόσου, 
ενώ ο κίνδυνος ανάπτυξης υπέρτασης στους υπόλοιπους είναι περίπου διπλάσιος από τους µη 
διαβητικούς. Στο Σ∆ Τύπου 1 η υπέρταση αναπτύσσεται συνήθως µετά την ανάπτυξη διαβητικής 
νεφροπάθειας.  

Η ύπαρξη υπέρτασης στους διαβητικούς ασθενείς θεωρείται ότι έχει πολύ πιο βλαβερές 
επιδράσεις από ότι η υπέρταση σε µη διαβητικούς. Γι’ αυτό άλλωστε και οι οδηγίες για ρύθµιση της 
υπέρτασης ήταν πιο επιθετικές στους διαβητικούς. Τα όρια καλής ρύθµισης της αρτηριακής πίεσης ήταν 
χαµηλότερα (130/80 mmHg και όχι το κοινό 140/90 mmHg που ισχύει για τους µη διαβητικούς). 
Νεότερες όµως µελέτες κατέδειξαν ότι αυτό δεν ισχύει στην πράξη και σήµερα τα όρια υπέρτασης τόσο 
στους διαβητικούς όσο και στους µη-διαβητικούς θεωρούνται τα <140/90 mmHg. Ιδιαίτερα για τους 
διαβητικούς µε πρωτεϊνουρία >1 g/24ωρο όµως, η αρτηριακή πίεση συνιστάται να µειωθεί σε επίπεδα 
<120/75 mmHg για προστασία της νεφρικής λειτουργίας.  

Τα τελευταία χρόνια έχει καταδειχθεί ότι οι αναστολείς του µετατρεπτικού ενζύµου της 
αγγειοτενσίνης (α-ΜΕΑ) καθώς και οι αναστολείς των Τύπου 1 υποδοχέων της αγγειοτενσίνης (ΑΤ1 
αναστολείς) παίζουν πολύ σπουδαίο ρόλο στην πρόληψη ή την επιβράδυνση ορισµένων επιπλοκών του 
Σ∆. Τα φάρµακα αυτά είτε αναστέλλουν τη µετατροπή της αγγειοτενσίνης-Ι σε αγγειοτενσίνη-ΙΙ (Α-ΙΙ) 
(α-ΜΕΑ), είτε εµποδίζουν τη δράση της τελευταίας στους υποδοχείς της στα κύτταρα στόχους (ΑΤ1 
αναστολείς), εµποδίζοντας έτσι τις βλαπτικές επιδράσεις της στους ιστούς. Ταυτοχρόνως, ειδικά οι α-
ΜΕΑ, εµποδίζουν τον καταβολισµό και διάσπαση της βραδυκινίνης, ουσίας µε αγγειοδιασταλτικές 
ιδιότητες, πράγµα το οποίο έχει ευεργετικές επιδράσεις στον οργανισµό. Ιδιαίτερα σε διαβητικούς 
ασθενείς, τα φάρµακα αυτά  έχουν πολλαπλές ευεργετικές ιδιότητες, ανεξάρτητα από την αντιυπερτασική 
τους δράση. Συγκεκριµένα:  

Αυξάνουν την ευαισθησία των ιστών στην ινσουλίνη και µειώνουν ελαφρά το σάκχαρο αίµατος, 
ιδιότητα ιδιαίτερα ευεργετική σε διαβητικούς Τύπου 2, όπου ως γνωστόν επικρατεί ινσουλινοααντοχή. 
Προστατεύουν έναντι της διαβητικής νεφροπάθειας, µειώνοντας την ενδοσπειραµατική πίεση, την 
πρωτεϊνουρία και τις ιστολογικές αλλοιώσεις του διαβητικού νεφρού (πάχυνση βασικής µεµβράνης, 
αύξηση µεσαγγείου). H µείωση της ενδοσπειραµατικής πίεσης από τους α-ΜΕΑ φαίνεται ότι σχετίζεται 
µε την αναστολή της αγγειοσυσπαστικής δράσης της Α-ΙΙ στο απαγωγό αρτηρίδιο του σπειράµατος, 
διευκολύνοντας έτσι τη διαφυγή αίµατος από το σπείραµα, ανεξάρτητα από τη συστηµατική αρτηριακή 
πίεση. Εκτός αυτών, είναι γνωστό ότι η Α-ΙΙ είναι στην ουσία ένας αυξητικός παράγοντας, που προκαλεί 
την απελευθέρωση κολλαγόνου και εξωκυτταρίου διάµεσης ουσίας από τα µεσαγγειακά και 
σωληναριακά κύτταρα του νεφρού, προάγοντας έτσι τη σπειραµατική και διάµεση ίνωση. Αυτό 
επιτυγχάνεται µέσω της αυξηµένης έκκρισης διαφόρων κυτταροκινών (λαµινίνη, φιµπρονεκτίνη, 
καλλαγόνο Τύπου ΙV, vascular epidermal growth factor, platelet derived growth factor, transforming 
growth factor-β). Οι α-ΜΕΑ έχει διαπιστωθεί ότι µειώνουν την έκκριση των κυτταροκινών αυτών και 
κατά συνέπεια µετριάζουν τις βλαπτικές τους επιδράσεις στο νεφρό. Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι 
α-ΜΕΑ χρησιµοποιούνται ως φάρµακα πρώτης εκλογής σε διαβητικούς ασθενείς µε υπέρταση, 
λευκωµατουρία, καρδιακή ανεπάρκεια ή και µόνο αυξηµένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήµατα χωρίς 
καρδιακή ανεπάρκεια. Σηµειωτέον ότι µια πρόσφατη µελέτη έδειξε προστατευτική επίδραση των α-ΜΕΑ 
για την πρόληψη µικρολευκωµατινουρίας σε υπερτασικούς διαβητικούς Τύπου 2 χωρίς νεφροπάθεια 
στην αρχή της µελέτης. 

Οι ΑΤ1 αναστολείς έχουν επίσης παρόµοια ευεργετικά αποτελέσµατα και ειδικότερα για 
διαβητικούς Τύπου 2, όπου έχουν δοκιµασθεί ως επί το πλείστον. Μια συγκριτική µελέτη µεταξύ α-ΜΕΑ 
και ΑΤ1 αναστολέων σε διαβητικούς Τύπου 2 µε αρχόµενη νεφροπάθεια έδειξε ότι τα δυο φάρµακα είναι 
ισάξια όσον αφορά τη νεφροπροστατευτική τους δράση. Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι οι α-ΜΕΑ είναι 
γενικά πολύ φθηνότεροι από τους ΑΤ1 αναστολείς. 
 
 

∆ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ 
     
 Προσβάλει κυρίως άτοµα µε Τύπο 1 σακχαρώδη διαβήτη και λιγότερο µε Τύπου 2. Το 35% των 
ατόµων µε διαβήτη Τύπου 1 και διάρκεια νόσου 16-20 χρόνια προσβάλλεται απο κλινική διαβητική 
νεφροπάθεια. Σαν τέτοια ορίζεται η κατάσταση όταν σ' ένα άτοµο µε διαβήτη Τύπου 1 µε διάρκεια 
διαβήτη άνω των 10 ετών διαπιστώνεται σταθερή πρωτεϊνουρία (0,5G/24ωρο) µε σύγχρονη διαβητική 
αµφιβληστροειδοπάθεια και αρτηριακή υπέρταση και στο ιστορικό του οποίου δεν προϋπάρχει βαριά 
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καρδιακή ανεπάρκεια-αρτηριακή υπέρταση ή χρόνια πυελονεφρίτιδα. Η πορεία της κατάστασης αυτής 
επιβραδύνεται κάπως µε τη σωστή ρύθµιση της υπέρτασης αλλά τελικά δεν αναστρέφεται και ο πάσχων 
καταλήγει σύντοµα (σε 7 χρόνια το 50%) σε τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας όπου η λύση 
είναι ο τεχνητός νεφρός ή η µεταµόσχευση µε όλα τους τα σοβαρά προβλήµατα. 
 Πριν φθάσει το άτοµο µε διαβήτη στο στάδιο αυτό, επί πολλά χρόνια προηγείται ένα στάδιο 
κατά το οποίο αποβάλλονται στα ούρα του ποσότητες αλβουµίνης µη ανιχνεύσιµης µε τα συνήθη 
εργαστηριακά µέσα (MULTISTIX, ALBUSTIX) αλλά µόνο µε ραδιοανοσολογική µέθοδο 
(µικροαλβουµινουρία, test Micral). Τα άτοµα αυτά έχουν επίσης µεγαλύτερους των φυσιολογικών 
νεφρούς και οριακές αυξήσεις της αρτηριακής πιέσεως χωρίς να φθάνουν τα όρια του παθολογικού. 
Μικροαλβουµινουρία πέραν ενός ορίου σηµαίνει 20 φορές µεγαλύτερο στατιστικά κίνδυνο για ανάπτυξη 
κλινικής διαβητικής νεφροπάθειας. 
 Στο στάδιο αυτό υπάρχουν βάσιµες ερευνητικές ενδείξεις ότι η άριστη ρύθµιση, ο περιορισµός 
του λαµβανόµενου µε την τροφή λευκώµατος (40-50 γρ. ηµερησίως) και η αντιµετώπιση των οριακών 
αυξήσεων της αρτηριακής πιέσεως µε αναστολείς ΜΕΑ ή ΑΤ1 αναστολείς, µπορεί να δράσει 
ανασταλτικά στην περαιτέρω εξέλιξη της νεφροπάθειας. 

 
 Η ∆ΙΑΙΤΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ 

 
 Η δίαιτα της διαβητικής νεφροπάθειας βασίζεται στον περιορισµό του λευκώµατος και στην 
κάλυψη των θερµιδικών αναγκών του ατόµου µε διαβήτη. 
 Η ελάττωση του λευκώµατος αποσκοπεί στη µείωση των επιπέδων της ουρίας του αίµατος αλλά 
και στην επιβράδυνση της επιδείνωσης της νεφρικής λειτουργίας. 
 Όταν εµφανισθεί η αρχόµενη νεφροπάθεια οι ασθενείς πρέπει να παίρνουν µε την τροφή 
πρωτεΐνη < από 0,89gr /Kg ιδανικού βάρους σώµατος (Ι.Β.Σ.) 
 Όταν υπάρχει µετρητή λευκωµατουρία προστίθενται σε πρωτεΐνη τροφής οι απώλειες στα ούρα. 
 Όταν υπάρχει και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (Χ.Ν.Α.) τότε το ποσό πρωτεΐνης που 
συστήνουµε εξαρτάται από το βαθµό της έκπτωσης της σπειραµατικής διήθησης. 
 Για την κατασκευή του διαιτολογίου ακολουθείται η εξής διαδικασία 
1)Υπολογισµός θερµίδων 
2)Υπολογισµός του ποσού της πρωτεΐνης (0,8-0,5 g/Kg IB) 
 Η πρωτεΐνη που θα χορηγηθεί εξαρτάται από τη λειτουργική έκπτωση των νεφρών. 
 Ο περιορισµός του λευκώµατος πρέπει να γίνεται πολύ πρώιµα (από τα πρώτα συµπτώµατα), 
γιατί επιβραδύνει την εξέλιξη της νεφρικής ανεπάρκειας. 
 ∆ίαιτα πτωχή σε πρωτεΐνη από τα πρώτα ακόµη στάδια της ∆ιαβητικής νεφροπάθειας δρα 
προστατευτικά και επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου. 
 Το λεύκωµα πρέπει να είναι κατά τα 3/4 ζωικό και το 1/4 φυτικό. 
3)Μετατροπή του ποσού της πρωτεΐνης σε εκατοστιαία αναλογία στο σύνολο των θερµίδων 
4)Οι υπόλοιπες θερµίδες κατανέµονται ανάλογα µε την περίπτωση σε Υδατάνθρακες και λίπη. 
 
 

   ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΙΤΑΣ 
 1500 θερµίδες 

        41 g λεύκωµα 
Πρωϊ         : ½ φλιτζάνι γάλα 
          60 γραµ. Ψωµί ή 4 φρυγανιές 
          10 γραµ. Μαργαρίνη 
          Τσάι  
Στις 10 π.µ.       : 1 φρούτο 
Μεσηµέρι                   : 60 γραµ. Ψωµί ή 
                                      1 φλυτζάνι τσαγιού Μακαρόνια η ρύζι ή Πατάτα 100 γραµ. 
                                      ή 1 φλυτζάνι τσαγιού Φασόλια ή Φακές 
           60 γραµ.Κρέας ή 1 αυγό και 30 γραµ.τυρί ή ψάρι 60 γραµ. ή 60 γραµ. 
           Κοτόπουλο 
           Χορταρικά άφθονα µε 4 κουταλάκια λάδι 
                                      1 φρούτο 
Απόγευµα                   : 1 φρούτο 
 
Βράδυ                         : Oπως το µεσηµέρι, µόνο αντί για κρέας 
            1 µικρό γιαούρτι αγελαδινό ή 1 φλιτζάνι γάλα 
 
Προ του ύπνου             : 1 φρούτο             
 



-  - 26 

Ανακεφαλαιώνοντας ας δούµε ποιες είναι οι βασικές αρχές της υπολευκωµατούχου δίαιτας. 
1)Ο περιορισµός του λευκώµατος πρέπει να αρχίζει από πολύ ενωρίς. 
2)Το προσλαµβανόµενο λεύκωµα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 40γρ. 
3)Το λεύκωµα πρέπει να είναι κατά τα 3/4 ζωικό για να περιέχει τα απαραίτητα αµινοξέα. 

 
 

∆ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ∆ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ 
 
Η παρουσία γλυκόζης στα ούρα, όπως ανιχνεύεται ηµιποσοτικά µε τις ταινίες ελέγχου των 

ούρων, µπορεί να οφείλεται είτε σε ανικανότητα του νεφρού να επαναρροφήσει τη διηθούµενη γλυκόζη 
στο εγγύς εσπειραµένο σωληνάριο, παρά τα φυσιολογικά επίπεδα πλάσµατος (νεφρική γλυκοζουρία) 
είτε σε πολύ αυξηµένα επίπεδα γλυκόζης πλάσµατος, που έχουν ξεπεράσει το νεφρικό ουδό 
επαναρρόφησης της γλυκόζης (συνήθως 180 mg/dl), όπως συµβαίνει στο διαβήτη (διαβητική 
γλυκοζουρία). 

Η νεφρική γλυκοζουρία µπορεί να εµφανισθεί είτε σαν µεµονωµένη βλάβη είτε πιο συχνά σε 
συνδυασµό µε επιπρόσθετες εκδηλώσεις δυσλειτουργίας του εγγύς εσπειραµένου σωληναρίου (υπο-
φωσφαταιµία, υπο-ουριχαιµία, νεφρική σωληναριακή οξέωση και αµινοξυουρία) που αποτελούν το 
σύνδροµο Fanconi. Η αιτιολογία του συνδρόµου ποικίλλει, µε πιο συχνή το πολλαπλό µυέλωµα. 

Η χρήση της γλυκόζης των ούρων για την παρακολούθηση του διαβήτη έχει περιορισµένη αξία, 
για πολλούς λόγους. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται η µειωµένη ευαισθησία της µέτρησης αφού 
απαιτείται µέτρια υπεργλυκαιµία προτού εµφανισθεί γλυκοζουρία, η εξάρτησή της από τον όγκο των 
ούρων και το γεγονός ότι η εύρεση γλυκοζουρίας δεν αντικατοπτρίζει τη γλυκόζη πλάσµατος εκείνης της 
στιγµής αλλά τη µέση συγκέντρωση γλυκόζης πλάσµατος κατά το χρονικό διάστηµα συλλογής των 
ούρων. 
 
       

∆ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ∆ΟΠΑΘΕΙΑ 
    
 Προσβάλλει και τους δύο Τύπους σακχαρώδη διαβήτη. Η έγκαιρη διάγνωση και αντιµετώπισή 
της έχει σηµασία γιατί η πιθανότητα τύφλωσης απο τη βαριά µορφή αµφιβληστροειοδοπάθειας είναι 
20πλάσια στα άτοµα µε διαβήτη. 
 Παρ' όλο που η αιτιολογία της παραµένει άγνωστη µέχρι σήµερα, νεώτερα ερευνητικά 
δεδοµένα τείνουν να συσχετίσουν το επίπεδο ρύθµισης µε το χρόνο εµφάνισης και τη βαρύτητα των 
αλλοιώσεων. ∆ιεθνείς µελέτες που ευρίσκονται σε εξέλιξη µελετούν την πιθανή επίδραση του άριστα 
ελεγχόµενου διαβήτη στην εµφάνιση- εξέλιξη της διαβητικής αµφιβληστροειδοπάθειας. 
Ενώ στο σακχαρώδη διαβήτη Τύπου 1 αλλοιώσεις διαβητικής αµφιβληστροειδοπάθειας εµφανίζονται 
µετά πάροδο 10ετίας απο την έναρξη του, στο διαβήτη Τύπου 2 20% των πασχόντων έχουν κατά τη 
στιγµή της διάγνωσης ήδη εγκατεστηµένη διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια, γεγονός που σηµαίνει ότι 
η µεταβολική διαταραχή των υδατανθράκων προϋπάρχει σε λανθάνουσα κατάσταση αρκετά χρόνια. 
 Η διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια διακρίνεται βασικά σε δύο µορφές: 
1) Αµφιβληστροειδοπάθεια υποστρώµατος συχνή και στους δύο Τύπους διαβήτη. 
2) Παραγωγική µορφή αµφιβληστροειδοπάθειας που είναι συχνότερη στον Τύπο 1, χαρακτηρίζεται απο 
ανάπτυξη νεο-αγγείων (συχνά αιµορραγούν), απο αντιδραστική ανάπτυξη συνδετικού ιστού και οδηγεί 
σε αποκόλληση και τελική τύφλωση. Μια ιδιαίτερη µορφή αµφιβληστοειδοπάθειας υποστρώµατος 
συχνότερη στον Τύπο 2, είναι η ωχροπάθεια (βλάβη στην περιοχή της ευκρινούς οράσεως που είναι η 
ωχρά κηλίδα). 
Ορισµένες µορφές διαβητικής ωχροπάθειας αν δεν αντιµετωπισθούν εγκαίρως καταλήγουν επίσης σε 
τύφλωση. 
 Η διάγνωση και παρακολούθηση της διαβητικής αµφιβληστοειδοπάθειας γίνεται µε τη 
βυθοσκόπηση κυρίως όµως µε τη φωτογράφηση των αλλοιώσεων µε τη µέθοδο της 
φλουροαγγειογραφίας που δείχνει την πραγµατική έκταση του προβλήµατος. 
 Η έγκαιρη εφαρµογή της φωτοπηξίας µε ακτίνες LASER στην περιοχή της ωχράς κηλίδας ή πιο 
γενικευµένα παναµφιβληστροειδικής φωτοπηξίας σε συνδυασµό µε την αποτελεσµατική ρύθµιση του 
διαβήτη, της αρτηριακής υπέρτασης και ορισµένα φάρµακα αποµακρύνουν σηµαντικά τον κίνδυνο 
τύφλωσης. Σε ορισµένες πολύ βαριές αµφιβληστροειδοπάθειες η αντιµετώπιση γίνεται χειρουργικά µε 
υαλοειδεκτοµή µε µικρά όµως περιθώρια βελτίωσης της όρασης. 
 
 

∆ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ 
    
 Είναι δύσκολο να ορισθεί η διαβητική νευροπάθεια. Το αποτέλεσµα είναι η συχνότητά της να 
εµφανίζει µεγάλη διακύµανση στις διάφορες επιδηµιολογικές µελέτες κυµαινόµενη από 10-90% 
ανάλογα µε τα κριτήρια, κλινικά ή/και εργαστηριακά, που χρησιµοποιήθηκαν για την ανίχνευσή της. Ο 
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Pirart µελέτησε και παρακολούθησε επί 25 χρόνια 4.400 άτοµα µε διαβήτη. ∆ιαπίστωσε αρχική 
προσβολή διαβητικής νευροπάθειας 7,5% που στο τέλος της µελέτης αυξήθηκε στο 50%. Την επιπλοκή 
εµφανίζουν και οι δύο Τύποι διαβήτη. Συνήθως στα άτοµα µε διαβήτη Τύπου 1 παρουσιάζεται 10 έτη 
µετά την έναρξη της νόσου, ενώ στον διαβήτη Τύπου 2 η εµφάνισή της µπορεί να συνδέεται και µε την 
πρώτη εκδήλωση του νοσήµατος. 
Αιτιολογία. Μολονότι δεν είναι γνωστός ο µηχανισµός της βλάβης δύο κυρίως θεωρίες επικρατούν για 
την ερµηνεία της: η µεταβολική, η αγγειακή ή ο συνδυασµός τους. Σύµφωνα µε την πρώτη θεωρία, 
µελέτες σε περιφερικά νεύρα πειραµατόζωων αλλά και του ανθρώπου έδειξαν υπερβολική συγκέντρωση 
σορβιτόλης και φρουκτόζης στο νευρικό κύτταρο, που είναι ανάλογη του βαθµού της υπεργλυκαιµίας. 
Το αποτέλεσµα είναι η έλλειψη µυοϊνοσιτόλης. Αυτή είναι ένα φωσφολιπίδιο, που αποτελεί τη κύρια 
λειτουργική πρωτεΐνη του νευρικού κυττάρου. ΄Ετσι προκαλείται τµηµατική καταστροφή του νευράξονα 
αλλά και των κυττάρων Schwann που τον περιβάλλουν. Η καταστροφή των νευρικών κυττάρων 
συνεπάγεται διαταραχή της λειτουργίας τους, που διαπιστώνεται µε ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο, και 
σηµαίνει µείωση της ταχύτητας αγωγής του ερεθίσµατος, κινητικού ή αισθητικού. Ο ανωτέρω 
µεταβολικός κύκλος βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ενζύµου αλδολάση (αναγωγάση της αλδόζης). 
Μελέτες κλινικές και εργαστηριακές έδειξαν ότι η χορήγηση αναστολέων του ανωτέρου ενζύµου 
βελτιώνει τη ταχύτητα αγωγής του ερεθίσµατος κατά 15 m/sec. Σύµφωνα µε τη δεύτερη θεωρία, η κύρια 
βλάβη αφορά τα τροφικά αγγεία των νεύρων (vasa nervorum) και προκαλεί µεταβολές του ενδοθηλίου 
(υπερτροφία, πάχυνση), απόφραξη του αυλού, πάχυνση της βασικής µεµβράνης. Η συνέπεια είναι 
τµηµατικές αλλοιώσεις του νευράξονα και των κυττάρων Schwann και τελικά διαταραχή της λειτουργίας 
τους. Αυτοάνοσοι µηχανισµοί έχουν επίσης ενοχοποιηθεί για πολλές από τις µορφές της διαβητικής 
νευροπάθειας, όπως επίσης και ένδεια αυξητικών παραγόντων των νεύρων. 
 
Ταξινόµηση 
∆ιακρίνουµε τις δύο κύριες µορφές νευροπάθειας: Την περιφερική και την αυτόνοµη 
 Η περιφερική διαβητική νευροπάθεια περαιτέρω διακρίνεται: 
1. Μεικτή αισθητικοκινητική νευροπάθεια. Είναι συµµετρική, η συχνότερη µορφή σε άνδρες και 
γυναίκες, αµφοτέρων των Τύπων του διαβήτη. Εκδηλώνεται µε απώλεια της αισθητικότητας (δονήσεων, 
αφής, θερµού-ψυχρού, πόνου και αφής) υπό µορφή κάλτσας στα πόδια, ενώ συχνά συνυπάρχουν 
καυσαλγίες, νυγµοί, παραισθησίες (αιµωδίες, µυρµηκίες) ή έντονα άλγη στα κάτω άκρα. Μπορεί να 
εµφανιστεί και το σύνδροµο του µη αναπαυόµενου ποδιού (restless foot syndrome). Συνυπάρχουν µυϊκή 
ατροφία και κατάργηση των τενοντίων αντανακλάσεων. Λιγότερο συχνές µορφές είναι η αµιγής 
κινητική ή αισθητική νευροπάθεια. 
2. ∆ιαβητική µυατροφία. Συνήθως εκδηλώνεται σε άνδρες 50-60 ετών. Συνυπάρχουν απώλεια βάρους, 
κατάθλιψη και συγκινησιακή αστάθεια. Η µυϊκή ατροφία αφορά κυρίως τη πυελική ζώνη, τους µηρούς 
µε έντονα άλγη στις ίδιες περιοχές. Η πορεία της είναι καλή στο 80% των περιπτώσεων. 
3. Μονονευροπάθεια. ∆ιακρίνεται σε εστιακή ή πολυεστιακή. Αφορά τα κρανιακά (συνήθως, 3η, 4η, 5η, 
6η, 7η εγκεφαλικές συζυγίες) ή τα περιφερικά (µέσο ωλένης, ισχιακό, µηριαίο, περονιαίο) νεύρα. Εχει 
καλή εξέλιξη και προσβάλλει συνήθως άτοµα µε διαβήτη Τύπου 2. Η θεραπεία απαιτεί καλή ρύθµιση 
του σακχάρου αίµατος, αγχολυτικών ή/και τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών. Αναστολείς της 
αναγωγάσης της αλδόζης δεν κυκλοφορούν σήµερα στο εµπόριο. 
Το σύνδροµο του καρπιαίου σωλήνα παρατηρείται συχνότερα σε άτοµα µε διαβήτη. Προκαλείται από 
πίεση του µέσου νεύρου µέσα την σκληρυµένη θήκη (λόγω γλυκοζυλίωσης) του στην περιοχή του 
καρπού. Θεραπεύεται εύκολα χειρουργικώς µε απλή διατοµή του εγκάρσιου συνδέσµου. 
Η αυτόνοµη νευροπάθεια εµφανίζει εκδηλώσεις από διάφορα συστήµατα µε ήπια έναρξη και 
προοδευτική επιδείνωση των συµπτωµάτων. Παρουσιάζεται σε άτοµα µε διαβήτη και των δύο Τύπων µε 
µεγάλη διάρκεια νόσου, και µε την ίδια συχνότητα σε άνδρες και γυναίκες. 
Οι κυριότερες εκδηλώσεις είναι: δυσκαταποσία, ερυγές, µετεωρισµός, διάρροιες κυρίως νυκτερινές ή 
εναλλαγή των κενώσεων (γαστρεντερικό σύστηµα), ακράτεια ούρων, ανικανότητα, παλίνδροµη 
εκσπερµάτωση, δυσπαρευνία (ουροποιογεννητικό σύστηµα), γευστική εφίδρωση (εφίδρωση του 
προσώπου, της κεφαλής και του λαιµού σε θέα φαγητού), ανιδρωσία των κάτω άκρων κ. ά..  Η αυτόνοµη 
νευροπάθεια του καρδιαγγειακού συστήµατος περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια. 
 

 
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ  

ΚΑΙ ΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

Πολλές προοπτικές µελέτες έδειξαν ότι η ύπαρξη καρδιακής αυτόνοµης νευροπάθειας 
σχετίζεται µε µεγάλη αύξηση της θνησιµότητας στα διαβητικά άτοµα. Η συχνότητα της καρδιακής 
αυτόνοµης νευροπάθειας είναι µεταξύ 19-21%. Εκδηλώνεται µε ταχυκαρδία στην ηρεµία, ορθοστατική 
υπόταση και υπερευαισθησία στη χορήγηση αδρενεργικών αγωνιστών. Στα ευρήµατα περιλαµβάνονται 
η  µειωµένη αντοχή στην άσκηση, η περιεγχειρητική αστάθεια, η σιωπηλή ισχαιµία,  το σιωπηλό 
έµφραγµα του µυοκαρδίου, η δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας και η παράταση του QTc 
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διαστήµατος στο ηλεκτροκαρδιογράφηµα. Το κυριότερο και χαρακτηριστικότερο εύρηµα είναι η µείωση 
της µεταβλητότητας του καρδιακού ρυθµού, όπως ανιχνεύεται µε τη χρήση απλών σχετικά δοκιµασιών.  

Για τη διάγνωση της καρδιακής αυτόνοµης νευροπάθειας στην κλινική πράξη οι κλασσικές 
δοκιµασίες όπως προτάθηκαν από τους Ewing και συν. αποτελούν τις δοκιµασίες αναφοράς, ενώ 
αναµένεται να αξιολογηθούν πολλές νεότερες δοκιµασίες. Οι κλασσικές δοκιµασίες είναι η µεταβολή 
του καρδιακού ρυθµού στη βαθιά αναπνοή, στη δοκιµασία Valsalva και στην έγερση στην ορθία θέση 
απ’ την ύπτια και η µεταβολή της αρτηριακής πίεσης στην έγερση στην ορθία θέση απ’ την ύπτια και 
µετά εφαρµογή δύναµης σε δυναµόµετρο χεριού. 

 Όσον αφορά την πρόγνωση, πολλές προοπτικές µελέτες έδειξαν ότι τα διαβητικά άτοµα που 
είχαν αυτόνοµη νευροπάθεια του καρδιαγγειακού συστήµατος είχαν θνησιµότητα πολλαπλάσια 
συγκριτικά µε διαβητικά άτοµα χωρίς αυτόνοµη νευροπάθεια (29% έναντι 6% αντίστοιχα). Η αυξηµένη 
θνησιµότητα αποδίδεται σε δύο παράγοντες: α) Λόγω της βλάβης του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος 
επέρχεται ηλεκτρική αστάθεια στην κυτταρική µεµβράνη του µυοκαρδίου και παράταση του QTc 
διαστήµατος µε συνέπεια την εµφάνιση επικίνδυνων για τη ζωή αρρυθµιών. β) Η άλλη άποψη αποδίδει 
την αυξηµένη θνησιµότητα σε βλάβη των κεντρικών µηχανισµών ελέγχου της αναπνοής. 
 Όσον αφορά τη θεραπεία, η πρόληψη µε τον καλό µεταβολικό έλεγχο είναι εφικτή και αποτελεί το 
µοναδικό µέσο θεραπείας. Επί του παρόντος, αιτιολογική θεραπεία δεν είναι εφικτή. Συµπτωµατική 
αγωγή ακολουθείται ανάλογα µε τις κλινικές εκδηλώσεις. Έτσι η ορθοστατική υπόταση που είναι 
συµπτωµατική αντιµετωπίζεται αρχικά µεν µε την εφαρµογή µέτρων όπως η ελαστική επίδεση των κάτω 
άκρων, η σταδιακή έγερση και η ανύψωση της κεφαλής στη διάρκεια της νύκτας. Αν τα συµπτώµατα 
επιµένουν τότε χορηγούνται αγγειοσυσπαστικά φάρµακα, φθοριοϋδροκορτιζόνη ή ερυθροποιητίνη. 
  

ΤΟ ∆ΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟ∆Ι 
 
Ο συνδυασµός της περιφερικής και της αυτόνοµης νευροπάθειας έχει σοβαρότατες συνέπειες στα πόδια 
των ατόµων µε διαβήτη. Η απώλεια της προστατευτικής αίσθησης (πόνου, θερµοκρασίας, αφής, 
παλλαισθησίας, αίσθησης των αρθρώσεων), οδηγεί συχνά σε µικροτραυµατισµούς που δεν γίνονται 
αντιληπτοί, µε αποτέλεσµα τη µη λήψη µέτρων και τελικά µολύνσεις που επεκτείνονται στα µαλακά 
µόρια και στα οστά του ποδιού (οστεοµυελίτιδα). Η κακή αιµάτωση τόσο λόγω µακροαγγειοπάθειας 
(γάγγραινα) όσο και λόγω µικροαγγειοπάθειας επιτείνει το πρόβληµα. Το διαβητικό πόδι είναι συνήθως 
αποτέλεσµα ισχαιµικής και νευροπαθητικής βλάβης. Μια χαρακτηριστική κατάσταση για το διαβήτη, το 
πόδι Charcot, που χαρακτηρίζεται από βράχυνση, ανύψωση, αποπλάτυνση, έσω στροφή και απώλεια της 
ποδικής καµάρας, είναι από µόνο του αίτιο σοβαρής αναπηρίας. Οι ακρωτηριασµοί των ποδιών είναι 
ίσως το σηµαντικότερο πρόβληµα  του σακχαρώδη διαβήτη για ιατρικούς, κοινωνικούς και οικονοµικούς 
λόγους. Η σύγχρονη αντιµετώπιση επιβάλλει τη συνεργασία παθολόγων (διαβητολόγων και 
λοιµωξιολόγων), αγγειοχειρουργών, ορθοπεδικών, φυσιάτρων, ποδιάτρων, επισκεπτριών υγείας και 
νοσηλευτών, αλλά και υποδηµατοποιών. 
 
 

∆ΙΑΒΗΤΙΚΑ ΕΛΚΗ  
(ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ) 

 
Τα διαβητικά άτοµα ευρίσκονται σε αυξηµένο κίνδυνο να εµφανίσουν προβλήµατα στα πόδια. 

Στην πραγµατικότητα  οι ηµέρες νοσηλείας σε νοσοκοµεία για προβλήµατα που σχετίζονται µε έλκη στα 
πόδια είναι περισσότερες απ’ όλες τις άλλες επιπλοκές που σχετίζονται µε το διαβήτη. Πολλές φορές τα 
έλκη επιµολύνονται και τότε τίθεται σε κίνδυνο όχι µόνο το άκρο αλλά και η ζωή τους.  
Τα διαβητικά άτοµα έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες να παρουσιάσουν έλκη στα πόδια γιατί: 
1.  Χάνεται η αισθητικότητα λόγω της νευροπάθειας και δεν αντιλαµβάνονται τα βλαπτικά ερεθίσµατα 

στα πόδια. 
2.  Έχουν πολύ συχνότερα περιφερική αρτηριοπάθεια µε αποτέλεσµα η αιµάτωση των κάτω άκρων να 

µην είναι καλή 
3.  Πολλά άτοµα είναι ηλικιωµένα και αδυνατούν να εντοπίσουν και να ζητήσουν βοήθεια για κάποιο 

πρόβληµα (π.χ. µικρή διάβρωση, υπερκεράτωση, είσφρυση νυχιών). Αν συνυπάρχει 
αµφιβληστροειδοπάθεια ή καταρράκτης τότε η όραση µπορεί να είναι ιδιαίτερα ελαττωµένη 

4.  Η κακή ρύθµιση του διαβήτη εξασθενεί το ανοσολογικό σύστηµα και την άµυνα του οργανισµού 
κατά των λοιµώξεων  
Η συχνότητα των ελκών στα διαβητικά άτοµα είναι 7-10%. Από αιτιολογικής άποψης διακρίνονται 

σε νευροπαθητικά (υπάρχει σοβαρού βαθµού νευροπάθεια, αλλά η αιµάτωση είναι καλή), 
νευροϊσχαιµικά (συνυπάρχουν νευροπάθεια και ισχαιµία) και στα αµιγώς ισχαιµικά (απουσία 
νευροπάθειας). Η νευροπάθεια είναι κοινός παρονοµαστής στο 70-80% των ελκών και µόνο το 20-30% 
των ελκών είναι αµιγώς ισχαιµικά. Σηµαντικοί παράγοντες κινδύνου για την εµφάνιση έλκους είναι η 
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απώλεια της αισθητικότητας, ή ύπαρξη παραµορφώσεων ή υπερκεράτωσης και το ιστορικό ύπαρξης 
έλκους. 

Το πλείστο των διαβητικών ελκών µπορεί να προληφθεί µε τη σωστή ενηµέρωση των διαβητικών 
ατόµων.  Οδηγίες που θα πρέπει να δίνονται είναι: καθηµερινός έλεγχος των ποδιών για ύπαρξη κάλων, 
φυσαλίδων, ρωγµών, πληγών, οιδήµατος ή τραυµάτων, προσεκτική παρατήρηση για τυχόν αλλαγές στο 
χρώµα του δέρµατος και προσεκτική επισκόπηση των µεσοδακτύλιων πτυχών. Καθηµερινά θα πρέπει να 
εξετάζεται το εσωτερικό των παπουτσιών για ύπαρξη ξένων σωµάτων, ενώ θα πρέπει να τονίζεται ότι τα 
διαβητικά άτοµα θα πρέπει πάντα να επιλέγουν σωστό µέγεθος υποδηµάτων. Αν η επισκόπηση των 
ποδιών είναι δύσκολη (παχυσαρκία, περιορισµός της κινητικότητας) τότε θα πρέπει να χρησιµοποιείται 
καθρέπτης για την επισκόπηση του πέλµατος. Θα πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα η αποφυγή επαφής µε το 
πόδι οτιδήποτε είναι ζεστό (άµµος στην παραλία, ζεστό νερό, θερµοφόρες) και ότι ποτέ δεν πρέπει να 
βαδίζουν χωρίς παπούτσια, ακόµα και µέσα στο σπίτι.  

Όσον αφορά την καθαριότητα των ποδιών αυτή θα πρέπει να είναι καθηµερινή, µε χλιαρό νερό και 
µε καλό στέγνωµα των µεσοδακτύλιων πτυχών. Αν το δέρµα είναι ξηρό συνιστάται η εφαρµογή µιας 
κρέµας ενυδάτωσης δύο ή τρεις φορές την ηµέρα. Τα νύχια θα πρέπει να κόβονται σε κατάλληλα 
χρονικά διαστήµατα και πάντα οριζόντια. Κάθε εξέταση του διαβητικού ατόµου στο γιατρό του θα 
πρέπει να περιλαµβάνει την επισκόπηση των ποδιών µετά την αφαίρεση των καλτσών, ενώ η 
αισθητικότητα και η κυκλοφορία θα πρέπει να ελέγχονται µια φορά το χρόνο τουλάχιστο.  Οι ασθενείς 
θα πρέπει να ενηµερώνονται και ν’ αναζητούν αµέσως ιατρική βοήθεια αν παρατηρήσουν οποιαδήποτε 
βλάβη, έστω και µικρή, γιατί αυτή µπορεί να δηµιουργήσει έλκος που αποτελεί πύλη εισόδου µικροβίων 
και να καταλήξει σε λοίµωξη των εν τω βάθει ιστών (υποδόριου ιστού, µυών, τενόντων, οστών). 

Η θεραπεία των διαβητικών ελκών είναι δύσκολη και µακροχρόνια. Ο µέσος χρόνος επούλωσης 
ενός χρόνιου έλκους µε την κατάλληλη αγωγή είναι περίπου 40 εβδοµάδες. Η θεραπευτική προσέγγιση 
περιλαµβάνει τη συχνή (ανά εβδοµάδα) αφαίρεση νέας υπερκεράτωσης απ’ τις παρυφές του έλκους, τον 
καθαρισµό και την εφαρµογή κατάλληλων επιθεµάτων, την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των 
λοιµώξεων, την ανάπαυση και, απαραίτητα την αποφυγή πίεσης στο έλκος µε κατάλληλα υποδήµατα και 
άλλα µέσα. Αν το αίτιο είναι η ισχαιµία, τότε η παραποµπή του αρρώστου για αγγειοχειρουργική 
εκτίµηση είναι πρωταρχικής σηµασίας. Η ύπαρξη ανατοµικών ανωµαλιών (π.χ. βλαισός ή ραιβός µέγας 
δάκτυλος, προβολή οστού λόγω νευροαρθροπάθειας) θα πρέπει να διορθώνεται ενδεχοµένως µε 
χειρουργική επέµβαση, γιατί είναι αίτιο υποτροπής των ελκών. 

 
ΜΑΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ  

 
Τα άτοµα µε σακχαρώδη διαβήτη προσβάλλονται συχνά από βλάβες των αγγείων του εγκεφάλου, της 
καρδιάς και των κάτω άκρων. Η πάθηση αυτή λέγεται µακροαγγειοπάθεια (ή αθηρωµάτωση) σε 
αντιδιαστολή µε την µικροαγγειοπάθεια που αφορά τα µικρά αγγεία των νεφρών και του βυθού των 
µατιών. Η µικροαγγειοπάθεια είναι χαρακτηριστική βλάβη του σακχαρώδη διαβήτη, ενώ η 
µακροαγγειοπάθεια εµφανίζεται και σε άτοµα χωρίς σακχαρώδη διαβήτη.  
Πάντως η µακροαγγειοπάθεια έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο σακχαρώδη διαβήτη και γι’ αυτό 
ορισµένοι την ονοµάζουν διαβητική µακροαγγειοπάθεια. 

 
∆ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΜΑΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ  

 
Πρόκειται για µια µορφή γενικευµένης αποφρακτικής αρτηριοπάθειας η οποία διαφέρει από την 
κλασσική αθηρωµάτωση. Προσβάλλονται αρτηρίες µεσαίου και µεγάλου µεγέθους µε συχνότερη 
εντόπιση τις περιφερικές αρτηρίες των άκρων, τις καρωτίδες, τις στεφανιαίες και τις εγκεφαλικές 
αρτηρίες. 

Η µακροαγγειοπάθεια, ως επιπλοκή του διαβήτη είναι ο κύριος λόγος προβληµάτων υγείας των 
ατόµων µε διαβήτη. Επιπλοκές από αυτή την αιτία εµφανίζονται, στους διαβητικούς 10 – 15 χρόνια 
νωρίτερα από ό,τι στο µη διαβητικό πληθυσµό. 

Άνδρες και γυναίκες προσβάλλονται εξίσου συχνά. Η αποφρακτική νόσος των στεφανιαίων και 
των εγκεφαλικών αρτηριών εκδηλώνεται µετά την τέταρτη δεκαετία της ηλικίας και είναι 5 –10 φορές 
συχνότερη στους διαβητικούς από ό,τι στους µη διαβητικούς. Η συνύπαρξη παχυσαρκίας, δυσλιπιδαιµίας 
(µε µικρές-πυκνές LDL, φυσιολογική συνήθως συγκέντρωση ολικής χοληστερόλης και χαµηλές τιµές 
HDL–χοληστερόλης και υπερτριγλυκεριδαιµίας) καθώς και αρτηριακής υπέρτασης, αυξάνουν την 
εµφάνιση και επιτείνουν την εξέλιξη της µακροαγγειοπάθειας. 
  Στον άνθρωπο, οι εκδηλώσεις της διαβητικής µακροαγγειοπάθειας είναι παρόµοιες µε εκείνες 
της αρτηριοσκλήρυνσης. Η προσβολή των στεφανιαίων αρτηριών, έχει ως αποτέλεσµα στεφανιαία νόσο 
και έµφραγµα του µυοκαρδίου. Η σκλήρυνση των αγγείων του εγκεφάλου ή/και των καρωτίδων 
αρτηριών έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση αγγειακών εγκεφαλικών – κυρίως θροµβωτικών ή 
εµβολικών – επεισοδίων και η προσβολή των µεγάλων αγγείων των άκρων έχει ως αποτέλεσµα την 
εµφάνιση περιφερικής αρτηριοπάθειας. 



-  - 30 

Οι περιφερικές αποφρακτικές βλάβες εντοπίζονται κυρίως στις αρτηρίες της κνήµης και των 
ποδιών και λιγότερο, στις αρτηρίες του µηρού. Πολύ λιγότερο αφορούν στις αρτηρίες της λεκάνης και 
των άνω άκρων. 

 
∆ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΡ∆ΙΟΠΑΘΕΙΑ 

 
Πολλοί βλαπτικοί µηχανισµοί µπορεί να προκαλούν ταυτόχρονα βλάβες στην καρδιά των ατόµων µε 
διαβήτη, εκτός από τη µακροαγγειοπάθεια των αγγείων της καρδιάς (δηλαδή των στεφανιαίων αγγείων). 
Από το διαβήτη προσβάλλονται επίσης και τα µικρά αγγεία (µικροαγγειοπάθεια) µε αποτέλεσµα τη 
διαταραχή στης συστολής του καρδιακού µυός. Ακόµα βλάπτεται ο ίδιος ο µυς (µυοπάθεια) και το 
αυτόνοµο νευρικό σύστηµα της καρδιάς (αυτόνοµη νευροπάθεια). Αυτόνοµο (ή φυτικό) νευρικό 
σύστηµα  είναι εκείνα τα νεύρα που λειτουργούν ανεξάρτητα από τη βούληση του ανθρώπου. Η 
αυτόνοµη νευροπάθεια της καρδιάς µπορεί να προκαλεί επίµονη ταχυκαρδία ή προδιάθεση για 
αρρυθµίες. 
Συχνά είναι τα βωβά εµφράγµατα λόγω διαβητικής νευροπάθειας. 
 
 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 
 
Οι αποφρακτικές βλάβες των καρωτίδων και των αρτηριών του εγκεφάλου είναι συχνότερες και 
βαρύτερες στους διαβητικούς σε σύγκριση µε τους µη διαβητικούς και ο κίνδυνος αγγειακού 
εγκεφαλικού επεισοδίου είναι µεγαλύτερος. 

Ιδιαίτερα συχνή σε άτοµα µε σακχαρώδη διαβήτη είναι η ασυµπτωµατική απόφραξη των έσω 
καρωτίδων, χωρίς δηλαδή νευρολογικά συµπτώµατα. Οι ασθενείς αυτοί µπορεί να µην έχουν πάθει 
εγκεφαλικό επεισόδιο και η αξονική τοµογραφία εγκεφάλου να µη δείχνει βλάβες. 

Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια στους διαβητικούς είναι συνήθως ισχαιµικού Τύπου και οι 
κλινικές εκδηλώσεις τους δεν διαφέρουν από εκείνες των µη διαβητικών. 

Με τη σύγχρονη τεχνική της έγχρωµης υπερηχοτοµογραφίας (Triplex) είναι δυνατόν αναίµακτα 
να διαγνωσθούν και να εκτιµηθούν οι µορφολογικές αλλοιώσεις των αρτηριών που οδηγούν το αίµα στον 
εγκέφαλο σε πολύ πρώιµα στάδια, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα της έγκαιρης θεραπευτικής 
παρέµβασης για την πρόληψη του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ 
 

Οι βλάβες των αρτηριών που οδηγούν το αίµα στα κάτω άκρα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά σε άτοµα µε 
σακχαρώδη διαβήτη. Αφορούν συχνότερα τις αρτηρίες κάτω από το γόνατο, ενώ στους µη διαβητικούς 
αφορούν κυρίως στην αορτή, τα λαγόνια και τα µηριαία αγγεία. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς 
λόγους που η πλειονότητα των ασθενών δεν εµφανίζει τυπική διαλείπουσα χωλότητα. ∆ιαλείπουσα 
χωλότητα είναι η εµφάνιση πόνου στα πόδια µετά από το περπάτηµα µιας απόστασης. Όταν ο ασθενής 
σταµατήσει να βαδίζει, ο πόνος περνά µετά από λίγο. Όσο πιο βαριά είναι η µακροαγγειοπάθεια τόσο 
µικραίνει η απόσταση που µπορεί να βαδίσει ο ασθενής πριν νιώσει πόνο. Στην αντικειµενική εξέταση το 
πόδι είναι συνήθως ψυχρό µε ενδείξεις ατροφίας του δέρµατος, ενώ ο περιφερικός σφυγµός συχνά 
εξαλείφεται.  

Οι ασθενείς συχνά αναφέρουν καυσαλγίες στα πόδια και υπαισθησία (Τύπου κάλτσας). Λόγω 
της συνυπάρχουσας διαβητικής νευροπάθειας, επιπόλαιοι αλλά και σοβαρότεροι τραυµατισµοί στα πόδια 
και κυρίως στα πέλµατα και στα δάκτυλα, µπορεί να µη γίνουν αντιληπτοί και να εξελιχθούν σε βαριά 
φλεγµονή, νέκρωση και τελικά γάγγραινα. Ο όρος διαβητικό πόδι εκφράζει την κλινική οντότητα που 
απορρέει από τη συνύπαρξη της αποφρακτικής αρτηριοπάθειας, µε συνήθως ανεπαρκή παράπλευρη 
κυκλοφορία, της µικροαγγειοπάθειας, της νευροπάθειας και της µειωµένης αντίστασης στις λοιµώξεις. 

Συχνή είναι η εµφάνιση ελκών, τα οποία διακρίνονται σε αµιγώς νευροπαθητικά, µε 
χαρακτηριστική την εντόπιση στο πέλµα, αµιγώς ισχαιµικά και µικτής αιτιολογίας. Η συχνότητα 
εµφάνισης ελκών των άκρων ποδών στους διαβητικούς υπολογίζεται στο 10 – 15%. Τα έλκη αυτά 
αποτελούν πύλη εισόδου µικροβίων και οδηγούν στην εµφάνιση λοιµώξεων του διαβητικού ποδιού. Οι 
λοιµώξεις αυτές είναι κατά κανόνα πολυµικροβιακής αιτιολογίας. Σύµφωνα µε πρόσφατες µελέτες σ’ ένα 
σηµαντικό ποσοστό που φαίνεται ότι αφορά το 50% των περιπτώσεων, οι λοιµώξεις του διαβητικού 
ποδιού συνοδεύονται από οστεοµυελίτιδα, η οποία δεν εκδηλώνεται απαραίτητα µε θορυβώδη 
συµπτώµατα. Η πρόγνωση είναι καλύτερη για τα αµιγώς νευροπαθητικά έλκη. Σ’ ένα µεγάλο ποσοστό, 
που φθάνει µέχρι και το 50% των περιπτώσεων, καταλήγουν σε ακρωτηριασµό, µικρό ή µεγάλο.  
 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑΣ 
 

Πρωταρχική σηµασία έχει η πρωτογενής και η δευτερογενής πρόληψη. Πρωτογενή πρόληψη ονοµάζουµε 



-  - 31 

την προφύλαξη από ένα γεγονός προτού αυτό συµβεί, ενώ δευτερογενή, την προφύλαξη από ένα γεγονός 
που έχει ήδη συµβεί και θέλουµε να αποφύγουµε να ξανασυµβεί. Απαιτείται κατά το δυνατόν ιδανική 
ρύθµιση του µεταβολισµού του σακχάρου. Επίσης σηµαντική είναι η τροποποίηση των υπολοίπων 
παραγόντων του καρδιαγγειακού κινδύνου, όπως η διακοπή του καπνίσµατος, η διατήρηση του ιδανικού 
σωµατικού βάρους, η συστηµατική σωµατική άσκηση, η διαιτητική ή και φαρµακευτική αντιµετώπιση 
της υπερλιπιδαιµίας και ο έλεγχος της αρτηριακής υπέρτασης. Ιδιαίτερα πρέπει να τονιστεί η σηµασία 
της διακοπής του καπνίσµατος στο διαβήτη, λόγω του τεράστιου κινδύνου µακροαγγειακών επιπλοκών 
που συνεπάγεται η συνήθεια αυτή. Πολλοί διαβητικοί (ιδίως Τύπου 2 µε πρόβληµα παχυσαρκίας) δεν 
θέλουν συνειδητά να διακόψουν το κάπνισµα από το φόβο της πρόσληψης βάρους που αυτό συχνά 
συνεπάγεται. Ο φόβος αυτός δεν είναι δικαιολογηµένος, διότι το όφελος από τη διακοπή του 
καπνίσµατος για το καρδιαγγειακό σύστηµα είναι πολύ µεγαλύτερος από το µικρό επιπλέον κίνδυνο που 
συνεπάγεται η πρόσληψη αυτή του βάρους (5-8 κιλά συνήθως τον πρώτο χρόνο), το οποίο ούτως ή 
άλλως µπορεί στη συνέχεια µε κατάλληλη διατροφή και άσκηση να αντιµετωπιστεί. 

Για τη θεραπευτική αντιµετώπιση της αποφρακτικής αρτηριοπάθειας των κάτω άκρων και της 
αγγειακής νόσου του εγκεφάλου ισχύουν οι ίδιες αρχές στους διαβητικούς, όπως και στους µη 
διαβητικούς. Για την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη χορηγούνται κυρίως αντιαιµοπεταλιακοί 
παράγοντες. Οι αντιαιµοπεταλιακοί παράγοντες που χρησιµοποιούνται στην κλινική πράξη είναι η 
ασπιρίνη, η διπυριδαιµόλη, η τικλοπιδίνη και η κλοπιδογρέλη. Όσον αφορά την αποφρακτική 
αρτηριοπάθεια των κάτω άκρων, η συστηµατική µυϊκή άσκηση αποτελεί πιθανόν το σηµαντικότερο 
θεραπευτικό µέσο για τη  συντηρητική αντιµετώπισή της. Η συστηµατική µυϊκή άσκηση αυξάνει την 
αιµάτωση µετά από στένωση των αρτηριών. Η εργοθεραπεία συνιστάται σε ασθενείς µε διαλείπουσα 
χωλότητα, ενώ αντενδείκνυται στα άτοµα µε κρίσιµη ισχαιµία.  
 Όπως είναι γνωστό, η αποφυγή του καπνίσµατος, η σωστή διατροφή µε σκοπό την κατά το 
δυνατόν αποφυγή της αύξησης των λιπιδίων του αίµατος και ο έλεγχος της υπέρτασης αποτελούν 
σηµαντικά µέτρα για την πρόληψη της αθηροσκλήρωσης γενικότερα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ίδια 
ισχύουν και για τα άτοµα µε διαβήτη. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δίδεται επίσης στην υγιεινή των 
ποδιών (όχι στενά παπούτσια, ίσιο κόψιµο των νυχιών, προσοχή στους κάλους κ.α.). 

 
 

∆ΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ∆ΥΣΛΙΠΙ∆ΑΙΜΙΑ 
 

Οι λιποπρωτεΐνες είναι σφαιρικά σωµατίδια που µεταφέρουν τα λιπίδια (κυρίως χοληστερίνη, εστέρες 
χοληστερίνης και τριγλυκερίδια) στα διάφορα τµήµατα του σώµατος. Τα λιπίδια προέρχονται είτε από το 
λίπος που παίρνουµε µε την τροφή, είτε από την επεξεργασία του στο ήπαρ, το ενδοθήλιο των αγγείων 
και τους ιστούς. Οι πέντε κύριοι Τύποι λιποπρωτεϊνών είναι: Τα χυλοµικρά, οι VLDL (very-low-density 
lipoproteins), οι IDL (intermediate-density lipoproteins), οι LDL (low-density lipoproteins) και οι HDL 
(high-density lipoproteins). 

Στο διαβήτη Τύπου 1 οι µεταβολές των λιποπρωτεϊνών ποικίλουν ανάλογα µε τη χορηγουµένη 
ινσουλίνη. Επί κετοοξέωσης και βαρείας ινσουλινοπενίας οι VLDL και τα χυλοµικρά παρουσιάζουν 
υπερβολικά µεγάλη αύξηση, ενώ στην αντίθετη άκρη είναι η κατάσταση κατά την οποία υπάρχει 
συνεχής έγχυση ινσουλίνης, οπότε οι λιποπρωτεΐνες ευρίσκονται κοντά στις φυσιολογικές τιµές. Στο 
διαβήτη Τύπου 2 οι συχνότερες διαταραχές είναι: αύξηση VLDL (κυρίως τριγλυκερίδια) και συχνά 
φυσιολογική συγκέντρωση LDL (κυρίως χοληστερόλη) αλλά µε µικρό-πυκνό µόριο, που είναι πιο 
αθηρογόνο, καθώς και πτώση της HDL (είναι η λεγόµενη "καλή χοληστερίνη" διότι θεωρείται ότι 
αποµακρύνει τη χοληστερόλη από τα αγγεία και την προωθεί στο ήπαρ προς επεξεργασία και 
απέκκριση). Στο γενικό πληθυσµό υπάρχει σαφής σχέση µεταξύ χρόνιας υπερχοληστερολαιµίας και 
αυξηµένης επίπτωσης στεφανιαίας νόσου. Επιπλέον άτοµα µε σακχαρώδη διαβήτη (αλλά και µε 
παθολογική ανοχή στη γλυκόζη) εµφανίζουν διπλάσια τουλάχιστον συχνότητα εµφραγµάτων σε σχέση 
µε τα µη διαβητικά άτοµα, και µάλιστα οι γυναίκες µε διαβήτη φαίνεται ότι είναι περισσότερο 
ευαίσθητες από τους άνδρες. Αλλά και η γάγγραινα των κάτω άκρων λόγω αρτηριοσκλήρυνσης είναι 
πολύ συχνότερη σε άτοµα µε διαβήτη. 

Γι' αυτούς τους λόγους η δυσλιπιδαιµία αντιµετωπίζεται πάντα µε πολλή προσοχή όταν 
συνυπάρχει διαβήτης και συνιστάται να είµαστε πολύ πιο επιθετικοί (σε σύγκριση µε τα µη-διαβητικά 
άτοµα) όσον αφορά την επίτευξη των στόχων. Το επιθυµητό λιπιδαιµικό "προφίλ" για το διαβήτη είναι: 
ολική χοληστερόλη <200 mg/dl, τριγλυκερίδια <150 mg/dl, LDL-χοληστερόλη <100 mg/dl και HDL-
χοληστερόλη >40mg/dl. Αν δεν επιτευχθούν αυτές οι τιµές µε τη δίαιτα, τη σωµατική δραστηριότητα και 
την άσκηση, συνιστούµε εκτός από την (αυτονόητη) βελτίωση του γλυκαιµικού ελέγχου και µείωση 
σωµατικού βάρους, αφού ελέγξουµε αν τυχόν λαµβάνονται φάρµακα που προκαλούν υπερλιπιδαιµία. 
Μετά από 3-6 µήνες και αναλόγως των αποτελεσµάτων αποφασίζουµε αν χρειάζεται η χορήγηση 
φαρµάκων όπως οι στατίνες (µειώνουν κυρίως τη χοληστερίνη), οι φιµπράτες (µειώνουν κυρίως τα 
τριγλυκερίδια) ή ο συνδυασµός τους. Η λήψη υπολιπιδαιµικού φαρµάκου πιθανόν να είναι απαραίτητη 
συνεχώς. 
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ΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

ΚΑΙ Ο ΣΑΚΧΑΡΩ∆ΗΣ ∆ΙΑΒΗΤΗΣ 
 
Οι διαταραχές του πεπτικού σε άτοµα µε σακχαρώδη διαβήτη µπορεί να είναι αποτέλεσµα του ίδιου του 
διαβήτη ή, συχνότερα, των επιπλοκών του. Η διαβητική νευροπάθεια παίζει σηµαντικό ρόλο στις 
κινητικές και εκκριτικές διαταραχές του γαστρεντερικού σωλήνα, στην πρόκληση ναυτίας και εµέτων 
και σε περιπτώσεις  οξέος ή χρονίου κοιλιακού άλγους. Η διαβητική αγγειοπάθεια και οι αγγειακές 
επιπλοκές του διαβήτη συµβάλλουν σηµαντικά στην παθογένεση της ισχαιµίας του εντέρου, όπως και 
στη βαρύτητα και την εξέλιξη της χολοκυστίτιδας και της χειρουργικής αντιµετώπισης των παθήσεων 
των χοληφόρων. ∆ιαταραχές ανοσολογικών µηχανισµών που είναι συχνές στο διαβήτη σχετίζονται µε 
αυξηµένη συχνότητα οισοφαγικής καντιντίασης ενώ η µειωµένη αντίσταση στις λοιµώξεις έχει ως 
αποτέλεσµα τις πολλές πυώδεις επιπλοκές από τον πεπτικό σωλήνα αυτών των ατόµων. Ορµονικές 
διαταραχές επίσης συµβάλλουν σηµαντικά στην παθογένεια ανεπάρκειας του εξωκρινούς παγκρέατος. 
Επιπλέον, µερικές διαταραχές του πεπτικού στο διαβήτη µπορεί να µη σχετίζονται απ' ευθείας µε την 
ίδια τη νόσο, αλλά να αντικατοπτρίζουν την σχέση του διαβήτη µε κοινές καταστάσεις: η συχνή 
εµφάνιση χολολίθων και λιπώδους εκφυλίσεως του ήπατος µπορεί να αποδοθούν στην συνύπαρξη 
παχυσαρκίας και υπερλιπιδαιµίας σε ασθενείς µε διαβήτη Τύπου 2, ενώ η αυξηµένη συχνότητα 
κοιλιοκάκης σε άτοµα µε διαβήτη αποδίδεται σε κοινό γονίδιο που προδιαθέτει και για τις δύο 
παθήσεις. 

Στα συχνότερα µή οξέα κλινικά σύνδροµα από το πεπτικό σύστηµα ατόµων µε διαβήτη 
περιλαµβάνονται εκτός από όσα αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο, οι εξής  καταστάσεις: η 
διαβητική γαστροπάρεση (προκαλεί καθυστέρηση της προώθησης της τροφής από τον στόµαχο προς 
το έντερο. Εκτός από τα υποκειµενικά ενοχλήµατα δηµιουργεί σοβαρό πρόβληµα και στην ρύθµιση του 
σακχάρου, αφού η απορρόφηση των υδατανθράκων και η εξ αυτής γλυκαιµία δεν συµπίπτουν χρονικώς 
µε την αναµενόµενη δράση της χορηγουµένης ινσουλίνης. Αντιµετωπίζεται µε διαιτητική προσαρµογή 
και µικρά, συχνά γεύµατα, µε γαστρικούς προκινητικούς φαρµακευτικούς παράγοντες όπως η σισαπρίδη, 
η µετοκλοπραµίδη, η δοµπεριδόνη και η ερυθροµυκίνη ή, τέλος µε εγχείρηση), η δυσκοιλιότητα (πολύ 
συχνή, ιδίως σε άτοµα µε νευροπάθεια), η διάρροια του διαβήτη (η οποία όµως εκδηλώνεται οξέως και 
απροειδοποίητα και υφίεται συχνά αυτοµάτως µετά από µερικές ηµέρες, αφού απορυθµίσει µεταβολικά 
τον ασθενή) και µερικές φορές η ακράτεια κοπράνων. 
  
 

∆ΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 
Μία από τις επιπλοκές του Σακχαρώδη ∆ιαβήτη είναι η αδυναµία των ασθενών να επιτύχουν ή να 
διατηρήσουν επαρκή στύση για ικανοποιητική σεξουαλική επαφή. Ο όρος «δυσλειτουργία στύσης» έχει 
αντικαταστήσει τον παλαιότερο όρο «ανικανότητα».  

Ο ∆ιαβήτης είναι µια από τις συνηθέστερες αιτίες δυσλειτουργίας της στύσης. ∆ιάφορες µελέτες 
αναφέρουν ότι σε ποσοστό περίπου 12% η αδυναµία στύσης είναι το πρώτο εµφανές σύµπτωµα του 
Σακχαρώδη ∆ιαβήτη Τύπου 2. 

Για να επιτευχθεί στύση υπεισέρχονται το νευρικό σύστηµα και τα αιµοφόρα αγγεία που µετά 
από µια αλληλουχία χηµικών διεργασιών προκαλούν διαστολή των αρτηριών και συστολή των φλεβών 
του πέους. 

Καταστάσεις όπως η αρτηριακή υπέρταση, η δυσλιπιδαιµία, η αρτηριοσκλήρωση, νευρολογικές 
παθήσεις (τραυµατισµός του νωτιαίου  µυελού, σκλήρυνση κατά πλάκας, ΑΕΕ κλπ) ορµονικές 
διαταραχές, το κάπνισµα, το οινόπνευµα, και ορισµένα φάρµακα (ορισµένα αντιυπερτασικά, διουρητικά, 
αντικαταθλιπτικά, αντινεοπλασµατικά κλπ) είναι παράγοντες κινδύνου που πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη όταν αντιµετωπίζουµε ένα διαβητικό άνδρα µε στυτική δυσλειτουργία.  

∆υστυχώς το πρόβληµα τείνει να γίνει όλο και πιο συχνό τόσο στους ασθενείς µε διαβήτη Τύπου 
2 όσο και Τύπου 1, όπου µάλιστα εµφανίζεται και σε νεαρότερη ηλικία. Η καλή ρύθµιση φυσικά είναι 
απαραίτητη για την πρόληψη και πολλές φορές έχει επιτύχει να αναστρέψει την κατάσταση αυτή, η οποία 
όµως σε προχωρηµένα στάδια χρειάζεται ειδική αντιµετώπιση και θεραπεία. Έχουν δοκιµασθεί εγχύσεις 
φαρµάκων και τεχνητές εµφυτεύσεις µε διάφορα αποτελέσµατα, ενώ σηµαντική ωφέλεια υπόσχονται η 
σιλδεναφίλη (Viagra), η τανταλαφίλη (Cialis) και η βαλντεναφίλη (Levitra) µε το σχετικό περιορισµό στη 
συγχορήγησή τους µε άλλα φάρµακα (νιτρώδη - σε άτοµα µε στεφανιαία νόσο). 
 
 

∆ΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ 
    
 Η συχνότητα του διαβήτη σε άτοµα άνω των 65 ετών υπολογίζεται στο 20% του αντίστοιχου 
πληθυσµού σύµφωνα µε επιδηµιολογικές µελέτες. Κατά κανόνα επικρατεί ο διαβήτης Τύπου 2 (90% των 
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περιπτώσεων). Οπωσδήποτε υπάρχουν εθνικές διαφορές και σε ορισµένους πληθυσµούς ή συχνότητά 
του είναι πολύ µεγαλύτερη. Σύµφωνα µε αµερικανικές στατιστικές ο διαβήτης θεωρείται ως η πέµπτη 
αιτία θανάτου µεταξύ των υπερηλίκων, ενώ ευθύνεται σηµαντικά για την αυξηµένη νοσηρότητα, κυρίως 
από επιπλοκές, που εµφανίζουν οι υπερήλικοι µε διαβήτη. 
 Από µελέτες βρέθηκε ότι ο διαβήτης των υπερηλίκων οφείλεται κυρίως σε µειωµένη 
ινσουλινική έκκριση ενώ αντίθετα ο διαβήτης Τύπου 2 οφείλεται σε µειωµένη ινσουλινική έκκριση και 
ινσουλινική ευαισθησία (ινσουλινική αντίσταση). Επίσης, η εµφάνισή του επηρεάζεται απο γενετικούς 
αλλά και περιβαλλοντικούς παράγοντες (µειωµένη σωµατική δραστηριότητα, παχυσαρκία, φάρµακα). Οι 
κλινικές του εκδηλώσεις πολλές φορές είναι µη ειδικές (σύγχυση, ακράτεια ούρων, υποθερµία κ.α.), ενώ 
ενίοτε είναι τελείως ασυµπτωµατικός και η διάγνωση στηρίζεται σε εργαστηριακά ευρήµατα. Άλλες 
φορές διαγιγνώσκεται στο πλαίσιο συνοδών παθολογικών εκδηλώσεων ή επιπλοκών (έµφραγµα 
µυοκαρδίου, υπερωσµωτικό µη κετωτικό κώµα, διαβητική νευροπάθεια, διαβητική αµυατροφία). 
Θεραπευτικά βοηθούν κατάλληλες διαιτητικές οδηγίες, ελεγχόµενη σωµατική άσκηση και δισκία. 
Συνήθως προτιµούνται σουλφονυλουρίες µε µικρό χρόνο υποδιπλασιασµού ενώ οι διγουανίδες µπορούν 
να συνιστώνται µετά από προσεκτική εκτίµηση. Επί αστοχίας της θεραπείας µε δισκία χρησιµοποιείται η 
ινσουλίνη. Έµφαση δίδεται ιδιαιτέρως στην προειδοποίηση των ασθενών για το ενδεχόµενο 
υπογλυκαιµικών επεισοδίων, τις εκδηλώσεις και την αντιµετώπισή τους. 
 
 

∆ΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 
 

 Ως παχυσαρκία χαρακτηρίζεται η κατάσταση όπου το σωµατικό βάρος υπερβαίνει κατά 20% το 
επιθυµητό ή ιδανικό σωµατικό βάρος. Το τελευταίο υπολογίζεται µε βάση το φύλο και το ύψος απο 
πίνακες ασφαλιστικών εταιρειών (Μetropolitan Life Insnrance Co). Καθοριστικός ρόλος στην ανάπτυξη 
της παχυσαρκίας θεωρείται η υπερκατανάλωση θερµίδων και η µειωµένη σωµατική δραστηριότητα. 
Ποικίλοι παράγοντες ενοχοποιούνται για την εµφάνισή της (γενετικοί, ψυχολογικοί, ενδοκρινικές, 
διαταραχές, κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες κ.α.). Μελέτες σε πειραµατόζωα και τον άνθρωπο έδειξαν 
ότι η παχυσαρκία συνδέεται µε υπερπλασία (αυξηµένος αριθµός) ή υπερτροφία (αυξηµένο µέγεθος) των 
κυττάρων του λιπώδους ιστού. Η πρώτη αποδείχθηκε στην παιδική παχυσαρκία, ενώ η δεύτερη στην 
παχυσαρκία εφήβων και ενηλίκων. Η διάγνωση της παχυσαρκίας στηρίζεται όχι µόνο στην κλινική 
εικόνα αλλά και σε αντικειµενικούς δείκτες. Η εκτίµηση γίνεται µε το δείκτη µάζας σώµατος (∆ΜΣ ή 
Body Mass Index, BMI), που ισοδυναµεί µε το πηλίκο βάρους (σε kg) προς το τετράγωνο του ύψους (σε 
µέτρα m2). Τιµές 20-25 kg/m2 είναι φυσιολογικές, τιµές 25-30 kg/m2 αντιστοιχούν σε υπέρβαρα άτοµα, 
ενώ τιµές άνω του 30 kg/m2 είναι συµβατές µε διάφορους βαθµούς παχυσαρκίας και επιβάλλουν 
θεραπευτική παρέµβαση. Ο δείκτης περιµέτρου µέσης προς την περίµετρο των λαγονίων ακρολοφιών 
(Waist-to-Ηip ratio, WHR) εκφράζει την κατανοµή λίπους. Με βάση αυτό το δείκτη διακρίνουµε δύο 
τύπους τοπικής παχυσαρκίας: την ανδρικού ή κεντρικού τύπου παχυσαρκία (εκλεκτική συσσώρευση 
λίπους στον κορµό) και τη γυναικείου τύπου (συσσώρευση λίπους στους γλουτούς και µηρούς). Μεταξύ 
των παχύσαρκων ατόµων  µε διαβήτη Τύπου 2 η συχνότητα της παχυσαρκίας ανέρχεται στο 80%-90% 
των περιπτώσεων, ενώ µεταξύ των παχύσαρκων ατόµων περίπου 20% εµφανίζουν διαβήτη Τύπου 2. 
Πολλές φορές στα τελευταία άτοµα συνυπάρχουν υπέρταση, καρδιαγγειακά επεισόδια, δυσλιπιδαιµικές 
διαταραχές και υπερουριχαιµία, εκδηλώσεις που σήµερα αποδίδονται στην ύπαρξη ινσουλινικής 
αντίστασης. Μελέτες προς την κατεύθυνση αυτή έδειξαν ότι οι πάσχοντες από παχυσαρκία και διαβήτη 
εµφανίζουν υπερινσουλιναιµία και µείωση της σύνδεσης της ινσουλίνης στους υποδοχείς. Η µείωση του 
σωµατικού βάρους και η σωµατική άσκηση αποδείχθηκε ότι όχι µόνο µειώνουν τον κίνδυνο εµφάνισης 
διαβήτη ή παθολογικής ανοχής στη γλυκόζη στους παχύσαρκους αλλά επιπλέον µειώνουν την 
ινσουλινική αντίσταση και αυξάνουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη µε αποτέλεσµα τη βελτίωση του 
µεταβολικού ελέγχου στα παχύσαρκα άτοµα µε διαβήτη. Εάν η δίαιτα από µόνη της δεν επαρκεί 
ενισχύεται µε κατάλληλη φαρµακευτική αγωγή όπως είναι η µετφορµίνη που ενδεχοµένως αυξάνει την 
ευαισθησία των ιστών στην υπάρχουσα ενδογενή ινσουλίνη. Υπάρχουν επίσης ειδικά φάρµακα κατά της 
παχυσαρκίας, τα οποία έχουν συγκεκριµένες ενδείξεις χρήσης (∆ΜΣ >27 kg/m2 µαζί µε ΄λλες 
συµπαροµαρτούσες παθολογικές καταστάσεις µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και ο δισβήτης). Τα 
φάρµακα αυτά που έχουν πάρει έγκριση κυκλοφορίας είναι η ορλιστάτη (Xenical), η σιµπουτραµίνη 
(Reductil) και η ριµοναµπάντη (Acomplia), η οποία όµως αποσύρθηκε πρόσφατα από την κυκλοφορία 
λόγω ανεπιθύµητων ενεργειών όσο αφορά την πρόκληση κατάθλιψης. Η ορλιστάτη δρα τοπικά στο 
έντερο µειώνοντας κατά 30% περίπου την απορρόφηση του λίπους των τροφών. ∆εν έχει σοβαρές 
παρενέργειες, εκτός από γαστρεντερικές (διάρροια, µετεωρισµός, κοιλιακό άλγος), οι οποίες όµως 
µερικές φορές είναι πολύ έντονες και το φάρµακο δεν γίνεται καλά ανεκτό από πολλούς. Η 
σιµπουτραµίνη δρα κεντρικά στον εγκέφαλο µειώνοντας την επαναπρόσληψη σεροτονίνης και 
αδρεναλίνης στους υποδοχείς του υποθαλάµουυ, και προκαλεί έτσι αύξηση του κορεσµού και µείωση 
της πρόσληψης τροφής. Και αυτή είναι γενικά καλά ανεκτή, µε µικρή αύξηση της πίεσης και της 
καρδιακής συχνότητας. Η ριµοναµπάντη αναστέλλει τους ενδοκανναβινοειδείς υποδοχείς και προκαλέι 
µείωση της όρεξης και αύξηση του κορεσµού. Η κυριότερη παρενέργειά της, όπως αναφέρθηκε, είναι η 
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πρόκληση κατάθλιψης.  
 
 

ΟΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩ∆ΗΣ ∆ΙΑΒΗΤΗΣ 
 

Στα διαβητικά άτοµα παρατηρούνται γενικευµένες οστεοπάθειες όπως η οστεοπόρωση και 
εντοπισµένες όπως η οστεοαρθρίτιδα, η υπερόστωση, η άρθρωση Charcot, η οστεόλυση του άκρου 
ποδός και η µεταναστευτική οστεόλυση του ισχίου και του γόνατος.  

Παιδιά και ενήλικες µε διαβήτη Τύπου 1 εµφανίζουν µείωση της οστικής µάζας και η µείωση 
είναι ανάλογη της µείωσης της ινσουλίνης στο αίµα. Ωστόσο, δεν έχει περιγραφεί κάποια συσχέτιση 
µεταξύ µείωσης της οστικής µάζας και δεικτών ρύθµισης του διαβήτη (HBA1c). Αποτέλεσµα της 
οστεοπόρωσης είναι η συχνότερη εµφάνιση καταγµάτων ισχίου στα Τύπου 1 διαβητικά άτοµα 
συγκριτικά µε το γενικό πληθυσµό, Η συχνότητα καταγµάτων σε άλλα οστά δε διαφέρει µεταξύ 
διαβητικών και µη διαβητικών ατόµων.    

Αντίθετα προς τα Τύπου 1 διαβητικά άτοµα, άτοµα µε διαβήτη Τύπου 2 εµφανίζουν συχνά 
(25%) υπερόστωση αντί οστεοπενίας. Η υπερόστωση εντοπίζεται στη σπονδυλική στήλη, στους 
συνδέσµους της πυέλου, στο εσωτερικό του µετωπιαίου οστού και πέριξ των αρθρώσεων του γόνατος, 
των ισχίων και των καρπών.  

Η υπερόστωση της σπονδυλικής στήλης προσβάλλει συχνότερα την αυχενική και την οσφυϊκή 
µοίρα της σπονδυλικής στήλης και εκδηλώνεται µε χαµηλή οσφυαλγία ενώ η κινητικότητα διατηρείται. 
Στον ακτινογραφικό έλεγχο χαρακτηριστικά είναι τα οστεόφυτα στην πρόσθια και την πλάγια επιφάνεια 
των σπονδυλικών σωµάτων και η ασβεστοποίηση των συνδέσµων της προσθιοπλάγιας επιφάνειας της 
σπονδυλικής στήλης. Οι ιερολαγόνιες αρθρώσεις δεν προσβάλλονται.  

Η συχνότητα της νευροαρθοπάθειας Charcot είναι 1 ανά 680 διαβητικά άτοµα. Εµφανίζεται 
συνήθως σε άτοµα άνω των 50 ετών µε µακρά διάρκεια διαβήτη που έχουν περιφερική αυτόνοµη και 
σωµατική νευροπάθεια. Συχνότερα προσβάλλονται οι ταρσοµετατάρσιες αρθρώσεις του άκρου ποδός. 
Κλινικά το άκρο είναι θερµό, ερυθρό και χωρίς πόνο. Ακτινολογικά υφίσταται καταστροφή και ανώµαλη 
στένωση της άρθρωσης και περιαρθρική σκλήρυνση. Αντιµετωπίζεται µε ανάπαυση, ενώ πρόσφατα 
δεδοµένα προτείνουν ότι η θεραπεία µε διφωσφονικά είναι αποτελεσµατική. 

Η οστεοαρθρίτιδα είναι ιδιαίτερα συχνή µεταξύ των διαβητικών ατόµων. Η βαρύτητά της είναι 
µεγαλύτερη και η ηλικία έναρξης µικρότερη στα διαβητικά άτοµα συγκριτικά µε το γενικό πληθυσµό.  

Η οστεόλυση του άκρου ποδός χαρακτηρίζεται από εντοπισµένες περιοχές οστικής 
απορρόφησης στις κεφαλές των µεταταρσίων και τα εγγύς τµήµατα των φαλάγγων. Κλινικά µπορεί να 
υπάρχει ερυθρότητα και πόνος. Η διάβρωση του οστού γύρω από τις αρθρώσεις είναι παρόµοια µε την 
παρατηρούµενη στη ρευµατοειδή αρθρίτιδα. Η κατάσταση είναι αυτοπεριοριζόµενη και δεν απαιτείται 
ειδική θεραπεία.  

Η µεταναστευτική οστεόλυση του γόνατος και του ισχίου χαρακτηρίζεται από περιοχές 
µειωµένης οστικής πυκνότητας στα οστά γύρω από τις αρθρώσεις του ισχίου και του γόνατος και από 
έντονο πόνο. Τυπικά προσβάλλονται γυναίκες ηλικίας άνω των 50 ετών, ο πόνος είναι δυσανάλογος 
προς τη φυσική δραστηριότητα και µπορεί να διαρκέσει µέχρι ένα χρόνο. Η αιτία αυτής της οντότητας 
δεν είναι γνωστή. Υπάρχει καλή ανταπόκριση µετά από χορήγηση καλσιτονίνης ή µικρών δόσεων 
κορτικοειδών. 

 
 
∆ΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩ∆Η ∆ΙΑΒΗΤΗ 

∆ιακρίνουµε τρεις κατηγορίες εκδηλώσεων: 
 
Α. Εκείνες που συνδυάζονται "ειδικά" µε διαβήτη 
1. Λιποειδική νεκροβίωση  
2. ∆ακτυλιοειδές κοκκίωµα 
3. ∆ιαβητική δερµοπάθεια 
4. Μελανίζουσα ακάνθωση 
5. ∆ιαβητικές φυσαλίδες 
 
Β. Εκείνες που εµφανίζονται στα πλαίσια των επιπλοκών του διαβήτη 
1. Νευροπαθητικά έλκη 
2. Γάγγραινα δακτύλων 
3. Μυκητιασικές και µικροβιακές λοιµώξεις δέρµατος 
 
Γ. Εκείνες που οφείλονται στα φάρµακα του διαβήτη 
(σουλφονυλουρίες-ινσουλίνη) 
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∆ΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 
   
Είναι η εγκυµοσύνη επιτρεπτή για τη γυναίκα της γόνιµης ηλικίας µε διαβήτη ή είναι αντιθέτως ένα 
απλησίαστο όνειρο; Στο παραπάνω ερώτηµα η απάντηση είναι: ΝΑΙ, µπορεί η κοπέλα µε διαβήτη να 
χαρεί το πολύτιµο δώρο της µητρότητας αλλά υπό ορισµένες προϋποθέσεις. 
Είναι γνωστό ότι και στα καλύτερα διαβητολογικά κέντρα του εξωτερικού το ποσοστό συγγενών 
ανωµαλιών σε παιδιά γυναικών που έχουν διαβήτη είναι 5-8 φορές υψηλότερο από εκείνο των γυναικών 
χωρίς διαβήτη. Το ποσοστό περιγεννητικής θνησιµότητας παιδιών µητέρων µε διαβήτη έχει µειωθεί 
σηµαντικά αλλά πάλι παραµένει σε υψηλότερα επίπεδα από το παρατηρούµενο στις µητέρες που δεν 
έχουν διαβήτη. 
Οι προϋποθέσεις λοιπόν που πρέπει να υπάρχουν για ευτυχή κατάληξη της κύησης µιας εγκύου µε 
διαβήτη για κείνη και για το παιδί της απορρέουν σαν συµπέρασµα µακροχρονίων µελετών σε µεγάλο 
αριθµό εγκύων µε διαβήτη και είναι οι εξής: 
1) Ο βαθµός του ελέγχου: η γυναίκα µε διαβήτη πρέπει να έχει άριστη κατά το δυνατόν ρύθµιση κατά 
την περίοδο της σύλληψης και της οργανογένεσης του εµβρύου (πρώτες 6 εβδοµάδες) ούτως ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος γέννησης παιδιού µε κάποια συγγενή ανωµαλία. Αυτό µπορεί πιο εύκολα να 
επιτευχθεί στη γυναίκα µε ήδη γνωστό Τύπου 1 διαβήτη, που όταν αποφασίσει να µείνει έγκυος πρέπει 
πρώτα µέσω του διαβητολόγου της να ρυθµιστεί άριστα. Το πρόβληµα υπάρχει όµως µε τη γυναίκα που 
έχει διαβήτη Τύπου 2 και πολλές φορές τον αγνοεί τελείως, όπως και φυσικά το βαθµό ρύθµισής της. 
Γυναίκες µε υψηλό κίνδυνο για διαβήτη και οι οποίες πρέπει να ελέγχονται, είναι όσες πάσχουν από 
υπέρταση, από παχυσαρκία, όσες έχουν κληρονοµικό ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη και όσες έχουν 
γεννήσει παλαιότερα νεογνό βάρους άνω των 4 kg. Εκτός του σακχάρου νηστείας, το επίπεδο ρύθµισης 
του διαβήτη κατά την περίοδο προ της σύλληψης προσδιορίζεται αρκετά αξιόπιστα και µε τη µέτρηση 
της ΗΒΑ1c. 
2) Στη διάρκεια της εγκυµοσύνης ή έγκυος µε διαβήτη ακολουθεί ειδικό διαιτολόγιο, µαθαίνει να 
παρακολουθεί καθηµερινά τη σακχαρουρία και πολύ τακτικά τη σακχαιραιµία της, κάνοντας πολλαπλές 
µετρήσεις σακχάρου στο αίµα ηµερησίως µε τη βοήθεια ανακλασιµέτρου (µετρητή σακχάρου) και σε 
συνεργασία µε το διαβητολόγο και το διαιτολόγο τροποποιείται η θεραπευτική αγωγή. 
3) Στην εγκυµοσύνη είναι υποχρεωτική η χρησιµοποίηση ινσουλίνης και τούτο διότι ενώ η ινσουλίνη της 
µητέρας -όπως και η χορηγούµενη µε ένεση- δεν περνά το φραγµό του πλακούντα, το σάκχαρο περνά 
στο αίµα του εµβρύου. ∆ιεγείρει έτσι το πάγκρεας του εµβρύου σε µια υπερβολική ινσουλινοέκκριση, 
που σαν αποτέλεσµα έχει τη µακροσωµία του εµβρύου ή τη γέννησή του µε συνθήκες παρατεταµένης 
υπογλυκαιµίας. Συνήθως χρησιµοποιούνται σχήµατα εντατικοποιηµένης ινσουλινοθεραπείας (3 ενέσεις 
ηµερησίως) ή όταν υπάρχουν οι οργανωτικές δυνατότητες χρησιµοποιείται και αντλία συνεχούς 
υποδορίου χορηγήσεως ινσουλίνης. Τα αντιδιαβητικά δισκία έχουν κατηγορηθεί για τερατογονία. 
Πρόσφατα όµως δεδοµένα δείχνουν ότι οι νεότερες σουλφονυλουρίες του Τύπου της γλιβενκλαµίδης 
(Glyburide στην Αµερική) είναι ασφαλή (εφόσον χορηγούνται µετά τη συµπλήρωση της οργανογένεσης) 
και εξίσου αποτελεσµατικά µε την ινσουλίνη στον έλεγχο του διαβήτη της εγκυµοσύνης. Προς το παρόν 
πάντως δεν συνιστώνται ακόµα στην εγκυµοσύνη. 
Η επίτευξη του άριστου κατά το δυνατόν ελέγχου του σακχαρώδη διαβήτη, εκτός του εµβρύου, 
προφυλάσσει και την έγκυο µε διαβήτη από επιπλοκές, όπως ουρολοιµώξεις, υπέρταση της κύησης κ.α. 
Ο τοκετός γίνεται µεταξύ 36-40 εβδοµάδων σε µαιευτήρια που διαθέτουν οργανωµένο διαβητολογικό 
τµήµα, η δε επίτοκη εισάγεται 1-2 εβδοµάδες νωρίτερα για καλύτερη παρακολούθηση-προετοιµασία. 
 
 
Ο διαβήτης της κύησης (Σ∆Κ -Gestational Diabetes) αποτελεί µια ιδιαίτερη κατηγορία σακχαρώδη 
διαβήτη, που εµφανίζεται στο δεύτερο µε τρίτο τρίµηνο της κύησης και αφορά το 3% του συνόλου των 
κυήσεων. Η κατάσταση αυτή πρέπει να διαγνωσθεί για δύο λόγους: 

1) Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία προστατεύει τη γυναίκα από τον κίνδυνο των περιγεννητικών 
επιπλοκών και 2) ενώ συνήθως υποχωρεί πλήρως µετά τον τοκετό, οι γυναίκες που 
παρουσίασαν "διαβήτη κύησης" έχουν στατιστικά µεγαλύτερη πιθανότητα εµφάνισης κλινικού 
σακχαρώδη διαβήτη Τύπου 2 µετά από 5-10 χρόνια, ιδίως αν πάρουν υπερβολικό βάρος 
(πιθανότητα 50-70%). 

 
 
Οι συστάσεις για τη διάγνωση του συνδρόµου έχουν απλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια (µελέτη HAPO). 
Συνιστάται κατά τη διάγνωση της εγκυµοσύνης η µέτρηση σακχάρου αίµατος νηστείας και ο 
προσδιορισµός ύπαρξης διαβήτη µε βάση τα κριτήρια που ισχύουν και εκτός εγκυµοσύνης (δηλ. 
σάκχαρο νηστείας ≥126 mg/dl, κλπ). Να σηµειωθεί ότι το φυσιολογικό σάκχαρο νηστείας στην 
εγκυµοσύνη θεωρείται <92 mg/dl. Αν το σάκχαρο νηστείας κατά τη διάγνωση της εγκυµοσύνης είναι 92-
125 mg/dl, τότε θεωρείται ότι η γυναίκα έχει Σ∆Κ, και θα πρέπει να αντιµετωπιστεί αναλόγως. Αν το 
σάκχαρο νηστείας είναι <92 mg/dl, συνιστάται να διενεργηθεί 2ωρη καµπύλη σακχάρου την 24η-28η 
εβδοµάδα της κύησης (µε 75 g γλυκόζης) για να αποσαφηνιστεί η γλυκαιµική κατάσταση της εγκύου. Οι 
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τιµές που θεωρούνται ότι δείχνουν Σ∆Κ είναι όταν βρεθεί έστω και µία τιµή πάνω από τα όρια του 
παρακάτω πίνακα: 
 
 
 
 

     Χρόνος              Τιµή γλυκόζης πλάσµατος (mg/dl) µετά από 75 g γλυκόζης 

  ____________________________________________________________________________________ 

0                                         92                                    

1 ώρα                                180                                   

2 ώρες                               153                                

 
Για τη διάγνωση του συνδρόµου εσυνιστάτο παλαιότερα  όλες οι έγκυες γυναίκες να υποβάλλονται  
µεταξύ  24ης και 28ης εβδοµάδας της κύησης σε ένα απλό έλεγχο σακχάρου  αίµατος  µία ώρα  µετά από 
χορήγηση  50 g γλυκόζης από το στόµα. Εάν η τιµή ήταν ανώτερη από 140 mg/dL (ή κατ’ άλλους <130 
mg/dL), τότε ακολουθούσε έλεγχος µε φόρτιση γλυκόζης. Εχρησιµοποιούντο δύο διαφορετικά σχήµατα 
διάγνωσης του Σ∆Κ µε βάση την 3ωρη φόρτιση µε 100 g γλυκόζης ή τη 2ωρη φόρτιση µε 75 g γλυκόζης. 
Συγκεκριµένα, η Αµερικάνικη ∆ιαβητολογική Εταιρεία (ADA 2000), είχε προτείνει είτε την 3ωρη 
φόρτιση µε 100 g γλυκόζης που βασίζεται στις συστάσεις του Fourth International Conference on 
Gestational Diabetes Mellitus  (τροποποίηση των Carpenter και Coustan) ή τη 2ωρη φόρτιση µε 75 g 
γλυκόζης, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 
 

                                                               ADA                                                 ΠΟΥ  

Χρόνος                                           Τιµή γλυκόζης πλάσµατος (mg/dl) 

                                100 g  γλυκόζης             75 g γλυκόζης               75 g γλυκόζης 

__________________________________________________________________ 

0                                         95                                    95                              126    

1 ώρα                                180                                  180 

2 ώρες                               155                                  155                             140 

3 ώρες                               140 

 

Ο Σ∆Κ εδιαγιγνώσκετο αν τουλάχιστον 2 από τις παραπάνω µετρήσεις ήταν παθολογικές. 
 
Σήµερα φαίνεται ότι χρησιµοποιούνται και οι δύο τρόποι διάγνωσης του διαβήτη (η καινούργια µέθοδος 
µε τη 2ωρη σακχαραιµική καµπύλη των 75 g γλυκόζης) και η 3ωρη (µε τα 100 g γλυκόζης) ανάλογα µε 
τις προτιµήσεις του θεράποντος ιατρού, αν και απ’ ότι φαίνεται θα επικρατήσει η πρώτη, λόγω του ότι 
είναι απλούστερη. 
 
Η θεραπευτική αντιµετώπιση είναι η ίδια µε την κύηση γυναικών που είχαν διαβήτη εκ των προτέρων, 
µόνο που εδώ η ινσουλινοθεραπεία δεν είναι πάντοτε υποχρεωτική και η γυναίκα µπορεί να ρυθµιστεί µε 
δίαιτα µόνον, εφόσον πληρούνται οι στόχοι να διατηρούνται οι προγευµατικές τιµές σακχάρου κάτω του 
90-95 mg/dl και οι µεταγευµατικές (1 ώρας) κάτω του 140 mg/dl και των δυο ωρών <120 mg/dl. 
Όταν η διαιτητική  αντιµετώπιση δεν είναι επαρκής  για την επίτευξη φυσιολογικών  τιµών σακχάρου στο 
πλάσµα (επαναληπτικές τιµές νηστείας µεγαλύτερες  από 90-95 mg/dl  και 1 ώρα  µετά φαγητό  
µεγαλύτερες  από 140 mg/dl ), συνιστάται  η έναρξη ινσουλινοθεραπείας.  
Συνήθως συνιστώνται  σχήµατα  εντατικοποιηµένης θεραπείας (4 ενέσεις  ινσουλίνης  την ηµέρα: 3 
δόσεις  ταχείας δράσης ινσουλίνης πριν από τα κύρια  γεύµατα και µια ένεση  ινσουλίνης Τύπου 
ισοφανικής  κατά την κατάκλιση) ή αντλία ινσουλίνης.  Άλλοτε (σπανιότερα) δίδονται δύο δόσεις  
µείγµατος  ταχείας  (κρυσταλλικής ) και  µέσης δράσης (ισοφανικής) ινσουλίνης, που χορηγούνται  πριν 
από το  πρωινό φαγητό και πριν από το δείπνο. Iδιαίτερη πάντως σηµασία έχει η εκπαίδευση  της εγκύου  
στην  αυξοµείωση  των δόσεων  της ινσουλίνης µε γνώµονα  τις τιµές  του  σακχάρου  αίµατος  που 
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µετρώνται µε ειδικές ταινίες στο σπίτι. O στόχος είναι η επίτευξη ευγλυκαιµίας, διότι κατά τα υπάρχοντα  
δεδοµένα, έτσι - αν µη τι άλλο - µειώνεται  η συχνότητα και η βαρύτητα της µακροσωµίας. 
Mετά τον τοκετό  η µεταβολική  διαταραχή της µητέρας πολύ συχνά  υποχωρεί. Eντούτοις, αυτές οι 
γυναίκες  εµφανίζουν στο απώτερο µέλλον σαφώς αυξηµένα ποσοστά διαβήτη. Ο κίνδυνος εµφάνισης 
Σ∆ στη µετέπειτα ζωή είναι συνυφασµένος µε την ανάπτυξη παχυσαρκίας (50-75% των παχύσαρκων 
γυναικών µετά τον τοκετό αναπτύσσουν Σ∆ Τύπου 2 µέσα σε 5 έτη, σε σύγκριση µε 25% των γυναικών 
που έχουν κανονικό βάρος µετά τον τοκετό). Ο κίνδυνος µελλοντικής εµφάνισης Σ∆ είναι επίσης σαφώς 
µεγαλύτερος όταν µετά τον τοκετό διαπιστώνεται η ύπαρξη δυσανεξίας στη γλυκόζη (12% των επιτόκων 
µε φυσιολογική ανοχή στη γλυκόζη 6-8 εβδοµάδες µετά τον τοκετό ανέπτυξαν Σ∆ σε σύγκριση µε 84% 
των γυναικών µε παθολογική ανοχή στη γλυκόζη). Επίσης 30-60% των γυναικών µε Σ∆Κ θα εµφανίσει 
ξανά Σ∆Κ σε επόµενη εγκυµοσύνη. Ο κίνδυνος είναι µεγαλύτερος για τις πολύτοκες γυναίκες, τις 
µεγαλύτερης ηλικίας και αυτές που πήραν πολύ βάρος µεταξύ των κυήσεων. Περίπου 20% των επιτόκων 
µε Σ∆Κ θα παρουσιάσουν διαταραχή στη φόρτιση γλυκόζης µετά τον τοκετό. Οι γυναίκες αυτές πρέπει 
να παρακολουθούνται συστηµατικά για τυχόν εµφάνιση Σ∆ Τύπου 2 στο µέλλον και να λαµβάνουν 
διαιτητικές συµβουλές για την αποφυγή παχυσαρκίας και χρήσης διαβητογόνων φαρµάκων. Γι' αυτό το 
λόγο συνιστάται: α) επίτευξη  και διατήρηση  φυσιολογικού  σωµατικού βάρους, β) αύξηση της  µυϊκής 
δραστηριότητας, γ) κατά διαστήµατα  έλεγχος του σακχάρου αίµατος νηστείας, καθώς και διενέργεια 
σακχαραιµικής καµπύλης.  
 

∆ΙΑΙΤΑ ∆ΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΥΩΝ 
 

Μια δίαιτα ισορροπηµένη από πλευράς θρεπτικών ουσιών έχει πάντοτε ουσιαστική σηµασία 
προκειµένου και η µητέρα να παραµείνει υγιής και η κύηση να διεκπεραιωθεί µε επιτυχία. Οι τροφές που 
επιλέγονται είναι το θρεπτικό υλικό για την ανάπτυξη του εµβρύου. Για γυναίκες µε διαβήτη της κύησης 
η σωστή δίαιτα µπορεί µόνη να διατηρήσει το σάκχαρο αίµατος σε φυσιολογικά επίπεδα και είναι γενικά 
το πρώτο βήµα για την αντιµετώπιση του διαβήτη της κύησης πριν ο γιατρός συστήσει ενέσεις 
ινσουλίνης. Προσοχή χρειάζεται στον αριθµό των θερµίδων που καταναλώνει η έγκυος ηµερησίως, στην 
αποφυγή τροφών που αυξάνουν το σάκχαρο αίµατος και στην προτίµηση τροφών που το διατηρούν 
φυσιολογικό. Η βοήθεια διαιτολόγου είναι σηµαντική ώστε η έγκυος να προγραµµατίσει τη δίαιτά της.  
Η αύξηση του σωµατικού βάρους είναι µια αδρή ένδειξη για τη θρέψη του εµβρύου. Η επιθυµητή 
αύξηση εξαρτάται από το βάρος που η έγκυος είχε πριν από την εγκυµοσύνη της και κυµαίνεται από 12 
έως 14 κιλά για µέτριου βάρους γυναίκες µέχρι 18 κιλά για υπέρβαρες γυναίκες. Μεγάλη αύξηση του 
βάρους σηµαίνει αύξηση του λίπους του σώµατος, αύξηση της αντίστασης στην ινσουλίνη, και αυξηµένο 
σάκχαρο αίµατος.  

Απώλεια βάρους ή αύξηση µικρότερη από την αναµενόµενη λόγω υπερβολικής αυστηρής δίαιτας 
µπορεί να προκαλέσει πρώιµο τοκετό. 

Ο εβδοµαδιαίος ρυθµός αύξησης του σωµατικού βάρους επίσης υπολογίζεται κατά την 
παρακολούθηση της εγκύου και ποικίλλει ανά τρίµηνο εγκυµοσύνης. 

Οι ηµερήσιες ανάγκες σε θερµίδες αυξάνουν κατά 300 θερµίδες ηµερησίως κατά το δεύτερο και το 
τρίτο τρίµηνο της εγκυµοσύνης, όπως αυξάνουν και οι ανάγκες σε πρωτεΐνες. Ειδικοί κατάλογοι µε 
τροφές, θερµίδες και περιεχόµενες θρεπτικές ουσίες παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες για τον 
σχεδιασµό της δίαιτας.  
� Συνιστάται η αποφυγή οινοπνευµατωδών ποτών, αφού υπάρχουν ενδείξεις ότι και η µέτρια 

κατανάλωση µπορεί να συνδυάζεται µε καθυστέρηση της ανάπτυξης του εµβρύου, αποβολές και 
γέννηση νεογνών µε µικρό βάρος. 

� Συνιστάται η αποφυγή ζάχαρης και τροφών µε πολλή ζάχαρη. Το πάγκρεας των γυναικών µε 
διαβήτη της κύησης δεν µπορεί να παράγει την απαιτούµενη ινσουλίνη ώστε το σάκχαρο να 
παραµείνει φυσιολογικό. 

� Προτιµάται η κατανάλωση φρούτων και όχι η συχνή κατανάλωση χυµών, καθώς οι χυµοί περιέχουν 
σάκχαρο που απορροφάται αµέσως. 

� Η ασπαρτάµη επισήµως επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. Πολλοί συγγραφείς όµως 
συνιστούν την αποφυγή της µέχρις ότου συµπληρωθούν µακροχρόνιες µελέτες. Σακχαρίνη και 
άλλες τεχνητές γλυκαντικές ουσίες (µαννιτόλη, ξυλιτόλη, σορβιτόλη κλπ) είναι καλύτερα να 
αποφεύγονται. Η φρουκτόζη ανεβάζει το σάκχαρο αίµατος και είναι καλύτερα να αποφεύγεται, 
όπως η ζάχαρη. 

� Προτιµούνται οι τροφές µε σύµπλοκους υδατάνθρακες (όσπρια, δηµητριακά, σπόροι και άλλα 
αµυλώδη) 

� Προτιµώνται οι τροφές µε πολλές ίνες. 
� Συνιστάται η αποφυγή των λιπαρών τροφών, αλλά όχι η πλήρης αποφυγή λίπους. Προτιµώνται 

ακόρεστα λίπη, και κυρίως το ελαιόλαδο. 
� Συνιστάται ένα γευµατίδιο την ώρα του ύπνου, που περιέχει πρωτεΐνες και υδατάνθρακες, γιατί κατά 

τη διάρκεια της νύκτας µπορεί να παράγεται λιγότερη ινσουλίνη µε αποτέλεσµα καύση των λιπών 
(εφ όσον δεν έχουν ληφθεί υδατάνθρακες), και παραγωγή κετόνης (ανιχνεύεται στα πρωινά ούρα). 
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Επί πλέον, γυναίκες που λαµβάνουν ινσουλίνη πρέπει να λαµβάνουν το γευµατίδιο για να 
αποφευχθεί τυχόν νυκτερινή υπογλυκαιµία.  
Κατά το τελευταίο τρίµηνο µπορεί να υπάρχει κατακράτηση υγρών (οιδήµατα) και να προκαλείται 

αύξηση του βάρους. Τότε συνιστάται περιορισµός του αλατιού της τροφής (και όχι µείωση των θερµίδων 
της τροφής) και ανάπαυση. Ο ιατρός πρέπει επίσης να παρακολουθεί την αρτηριακή πίεση και το 
λεύκωµα των ούρων της εγκύου για το ενδεχόµενο προεκλαµψίας. 
 
 

ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΙΤΑΣ 
 

Η βάση για τη θεραπεία του διαβήτη είναι η δίαιτα. Αυτό ισχύει για όλους τους πάσχοντες από 
διαβήτη. Η δίαιτα εξατοµικεύεται. Ο αριθµός των χορηγουµένων θερµίδων εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες όπως είναι το φύλο, η ηλικία, η απασχόληση, το σωµατικό βάρος κ.α. Ορισµένες όµως αρχές 
ισχύουν για κάθε άτοµο µε διαβήτη: 
1) Όσοι έχουν διαβήτη καλό είναι να αποφεύγουν να τρώνε ζάχαρη και γενικότερα γλυκά ή να πίνουν 
σακχαρούχα ποτά. Στο σηµείο αυτό υπάρχουν ορισµένες νεώτερες απόψεις που θα συζητηθούν. 
2) Ο συνολικός αριθµός των θερµίδων πρέπει να στοχεύει στην ελάττωση του σωµατικού βάρους σε ότι 
αφορά τους παχύσαρκους πάσχοντες από διαβήτη. Σ' αυτούς που έχουν φυσιολογικό βάρος οι θερµίδες 
πρέπει να είναι τόσες ώστε να διατηρήσουν το βάρος τους. 
3) ∆ιαβητική δίαιτα σηµαίνει κατανοµή της τροφής σε γεύµατα πρωί- µεσηµέρι και βράδυ µε επιπλέον 
ενδιάµεσα µικρότερα γευµατίδια (κολατσιό) στο µέσο του πρωινού, το απόγευµα και αργά πριν από τον 
ύπνο. 
4) Ελάττωση του ολικού χορηγούµενου λίπους και παράλληλα ελάττωση του ζωικού λίπους : 
Αντικατάσταση αυτού µε λάδι ή ενδεχοµένως - εν µέρει - µε φυτικά έλαια. 
5) Το διαιτολόγιο πρέπει να είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες γιατί θεωρείται ότι αυτές προκαλούν 
ελάττωση της µεταγευµατικής υπεργλυκαιµίας µε αποτέλεσµα την καλύτερη ρύθµιση του σακχάρου. 
6) Σχετικός περιορισµός των υδατανθράκων. Θεωρείται ότι οι υδατάνθρακες πρέπει να καλύπτουν το 40-
50% των ηµερησίων απαιτουµένων θερµίδων. Υπάρχουν όµως σήµερα απόψεις που συνηγορούν για 
ακόµη µεγαλύτερη αύξηση των υδατανθράκων µε αντίστοιχη ελάττωση λίπους. 
7) Τα τρόφιµα για "διαβητικούς" και οι γλυκαντικές ουσίες δεν είναι απαραίτητα. 
 Σκοπός της δίαιτας είναι να βοηθήσει τον άτοµο µε διαβήτη να ζήσει στο πραγµατικό του 
περιβάλλον όσο το δυνατόν πιο ικανοποιηµένος χωρίς στερήσεις και σε καλή κατάσταση υγείας.
 
Παρατίθεται ενδεικτικά υπόδειγµα διαιτολογίου της τάξεως των 1800 θερµίδων (50 % υδατάνθρακες). 

∆ΙΑΒΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΙΤΑ 1800 ΘΕΡΜΙ∆ΩN 
 
- Υδατάνθρακες  : 50% - 225 γραµ. 
- Λευκώµατα  : 20% - 90 γραµ. 
- Λιπίδια  : 30% - 60 γραµ. 
 
ΠΡΩΪ   : 1 φλιτζάνι γάλα αποβουτυρωµένο 
                    : 4 φρυγανιές σικάλεως ή 60 γραµ. ψωµί µαύρο 
   : 30 γραµ. τυρί άπαχο 
                : 1 κουταλάκι µικρό µαργαρίνης από φυτικό έλαιο          
ΣΤΙΣ 10 π.µ. -                : 1 φρούτο µικρό 
ΜΕΣΗΜΕΡΙ   : 90 γραµ. µαύρο ψωµί (3 λεπτές φέτες) ή 30 γραµ. µαύρο   ψωµί 
     : 1 λεπτή φέτα και 1 φλιτζάνι τσαγιού µαγειρευµένο ρύζι ή                                                  
                                           µακαρόνια ή φασόλια ή φακές ή αρακάς ή 2 µικρές πατάτες (160 γραµ.) 

: 120 γραµ. ψάρι ή κρέας ή κοτόπουλο ή 1 γιαούρτι αγελαδινό και  
   90 γραµ. τυρί φέτα 

               : Χορταρικά 
               : Λάδι 1 κουταλιά της σούπας 
               : 1 µικρό φρούτο 
 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ                : 1 µικρό φρούτο 
 
ΒΡΑ∆Υ                 : 90 γραµ. µαύρο ψωµί (3 λεπτές φέτες)      

              :ή 30 γραµ. ψωµί και 1 φλιτζάνι τσαγιού µαγειρευµένο ρύζι ή µακαρόνια κ.λ.π. 
              : 90 γραµ. κοτόπουλο ή κρέας ή ψάρι ή 1 γιαούρτι αγελαδινό  
                              και 60 γραµ. φέτα. 
              : Χορταρικά 
              : Λάδι 2 κουταλάκια του γλυκού 
              : 1 φρούτο 
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ΠΡΟ ΥΠΝΟY  :              : 2 φρυγανιές σικάλεως 
              : 1 φλυτζάνι γάλα 

 
 
 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 
    
 ∆ιαβητικά τρόφιµα 
 Στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες κυκλοφορούν τροφές διαφηµιζόµενες ως "τροφές 
διαβητικών" ή "γλυκά για διαβητικούς" 
 ΄Ολα αυτά τα παρασκευάσµατα περιέχουν υδατάνθρακες, παρέχουν σηµαντικό ποσό θερµίδων 
και η µόνη διαφορά από τ' αντίστοιχα κανονικά τρόφιµα είναι ότι περιέχουν λίγο λιγότερους 
υδατάνθρακες και αντί ζάχαρης φρουκτόζη ή σορβιτόλη. 
 Οι τροφές αυτές είναι δύσκολο να ενσωµατωθούν στο διαιτολόγιο των ατόµων µε διαβήτη 
εκτός αν υπολογίζεται η αξία τους σε υδατάνθρακες και θερµίδες. 
 
 Ποτέ οι διαβητικές τροφές ελεύθερα 
 Επιπρόσθετο πρόβληµα είναι ο ασύδοτος τρόπος µε τον οποίο διαφηµίζονται και το µεγάλο τους 
κόστος. 
 Είναι προτιµότερο ν' αποφεύγονται. Εάν κάποιος επιµένει στην κατανάλωση των ανωτέρω τροφών είναι 
απαραίτητο να συµβουλεύεται την ετικέτα του προϊόντος οπότε να υπολογίζει την ποσότητα που µπορεί 
να καταναλώσει. 
 
Γλυκαντικά 
 Μετά την απαγόρευση της ζάχαρης η ερώτηση που έρχεται στο νου µας είναι τα "υποκατάστατα της 
ζάχαρης" δηλ. ουσίες που δεν είναι ζάχαρη αλλά είναι γλυκές. 
 
 Σακχαρίνη 
 Συνθετικό γλυκαντικό που δεν έχει θερµιδική αξία 
 Παλαιότερα είχε κατηγορηθεί ότι προκαλεί καρκίνο της ουροδόχου κύστης σε πειραµατόζωα. Στην 
εργασία όµως αυτή είχαν χρησιµοποιηθεί εξαιρετικά µεγάλες δόσεις σακχαρίνης. 
 Η άποψη που επικρατεί σήµερα είναι ότι η σακχαρίνη µπορεί να χρησιµοποιείται άφοβα από άτοµα µε 
διαβήτη. 
 
Κυκλαµικό νάτριο 
Συνθετικό γλυκαντικό, χωρίς θερµίδες 
 
Ασπαρτάµη 
Έχει πολύ µικρή θερµιδική αξία δεδοµένου ότι σε κάθε δισκίο περιέχονται 0,8 θερµίδες. Είναι συνθετικό 
γλυκαντικό που χάνει την γλυκαντική δύναµη αν θερµανθεί. 
 Απαγορεύεται από άτοµα που πάσχουν από τη σπάνια κληρονοµική νόσο φαινυλκετονουρία 
 
Φρουκτόζη-Σορβιτόλη 
Είναι ευρέως διαδεδοµένα µε αρκετές θερµίδες γλυκαντικά. Περιέχουν υδατάνθρακες παροµοίους προς 
τη ζάχαρη. Απορροφώνται αρκετά γρήγορα ανεβάζουν αρκετά γρήγορα (όχι τόσο όσο η ζάχαρη) το 
σάκχαρο αίµατος και είναι τελικά υδατάνθρακες που θα πρέπει να υπολογίζονται στο σύνολο των 
υδατανθράκων που παίρνει το άτοµο το 24ωρο. 
 
Στέβια 
Η στέβια είναι φυτικής προέλευσης γλυκαντικό, έχει µεγάλη γλυκαντική της δύναµη και δεν περιέχει 
θερµίδες. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί από τα άτοµα µε διαβήτη.  
 
Aναψυκτικά χωρίς ζάχαρη 
 Κυκλοφορούν αναψυκτικά που αντί για ζάχαρη περιέχουν ασπαρτάµη. ∆εν περιέχουν θερµίδες και η 
χρήση τους επιτρέπεται γιατί δεν επηρεάζουν τη ρύθµιση του διαβήτη. 
 
Οινόπνευµα 
 Η καύση 1 gr οινοπνεύµατος αποδίδει 7 θερµίδες, το 90-95 % µεταβολίζεται στο ήπαρ, ενώ το υπόλοιπο 
5-10% αποβάλλεται από τους νεφρούς, τους πνεύµονες και τον ιδρώτα. 
 Η χρήση οινοπνεύµατος απαγορεύεται στους παχύσαρκους πάσχοντες από διαβήτη και επιτρέπεται µε 
µέτρο η αραιή χρήση ξηρών οίνων από τους µη παχύσαρκους αφού προηγουµένως ενηµερωθούν για τις 
πιθανότητες να προκληθεί υπογλυκαιµία. 
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 Το οινόπνευµα πάντως σε µεγάλες ποσότητες απαγορεύεται γιατί µπορεί να προκαλέσει κετοοξέωση, να 
επιδεινώσει την υπερτριγλυκεριδαιµία, τη νευροπάθεια και την αµφιβληστροειδοπάθεια. 
 Η ρύθµιση του διαβήτη πάντως δεν επηρεάζεται άµεσα από τη χρήση µέτριας ποσότητας ξηρού οίνου 
και κατά συνέπεια επιτρέπουµε τη λογική χρήση εφόσον έτσι δεν υπερβαίνει ο χρήστης το 6% των 
θερµίδων του 24ώρου. 
 Η µπύρα εκτός από οινόπνευµα περιέχει και υδατάνθρακες 
 Τα ηδύποτα απαγορεύονται εντελώς 
 Κανείς δεν θα πρέπει να ξεχνά ποτέ όταν καταναλώνει οινόπνευµα να το εντάσσει πάντα µέσα στο 
διαιτολόγιο και να το ανταλλάσσει θερµιδικά µε κάτι άλλο. 
 

∆ΙΑΙΤΑ ATKINS 
 

Η έρευνα πάνω στις λεγόµενες «πρωτεϊνικές» δίαιτες ξεκίνησε από τα µέσα του προ-προηγούµενου 
αιώνα, αν και έγινε ευρύτερα γνωστή στα µέσα µόλις του προηγούµενου αιώνα. 
Τι είναι η δίαιτα Άτκινς;  
Η δίαιτα του ∆ρ. Ρόµπερτ Άτκινς (11993300--22000033))  είναι µια  από τις πιο διάσηµες «χηµικές» δίαιτες, 
δεδοµένου ότι από την πρώτη παρουσίαση το 1972, µέχρι και σήµερα, ακολουθείται από πολλούς 
ανθρώπους στην προσπάθειά τους για µεγάλη απώλεια κιλών σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, ενώ 
αποτέλεσε τη «βάση» για άλλες αντίστοιχες δίαιτες. Η δίαιτα Άτκινς είναι υψηλή σε πρωτεΐνες (οι 
πρωτεΐνες αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο του 30% της θερµιδικής πρόσληψης, τη στιγµή που το 
προτεινόµενο ποσοστό δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να ξεπερνά το 15%-20%), υψηλή σε λίπος και 
πολύ χαµηλή σε υδατάνθρακες. Ενδεικτικά, πρέπει να αναφερθεί ότι οι υδατάνθρακες στη δίαιτα αυτή 
δεν ξεπερνούν τα 20 γρ ηµερησίως, που είναι µια πολύ χαµηλή ποσότητα. Έτσι, τα άτοµα που 
ακολουθούν αυτή τη δίαιτα πρέπει να αποφεύγουν σχεδόν πλήρως τα δηµητριακά, το ψωµί, τα φρούτα, 
τα ζυµαρικά το αλκοόλ, τα γλυκά κ.α., ενώ δικαιούνται να τρώνε όσο κρέας, τυρί, ψάρια, αυγά, µαλάκια 
ή άλλες πρωτεϊνικές πηγές θέλουν, χωρίς ποσοτικούς περιορισµούς.  HH  δδίίααιιτταα  ααπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό  ττέέσσσσεερραα  
δδιιααφφοορρεεττιικκάά  σσττάάδδιιαα::  ττοο  σσττάάδδιιοο  ττηηςς  εεππααγγωωγγήήςς  ττηηςς  κκέέττωωσσηηςς,,  ττοο  σσττάάδδιιοο  ττηηςς  ααππώώλλεειιααςς  ττοουυ  ββάάρροουυςς,,  ττοο  σσττάάδδιιοο  
ττηηςς  ππρροοσσυυννττήήρρηησσηηςς  κκααιι  ττέέλλοοςς  ττοο στάδιο της συντήρησης. Αναλυτικά, τα ποσοστά των βασικών 
θρεπτικών συστατικών της δίαιτας είναι 5-10% το περισσότερο για τους υδατάνθρακες, 20-30% για τις 
πρωτεΐνες και 60-75% για το λίπος και η µέση διάρκεια που συστήνεται είναι 14 ηµέρες. ∆εδοµένου ότι 
σχεδόν όλοι οι επίσηµοι κρατικοί φορείς και επιτροπές συστήνουν για τη διατροφή του γενικού 
πληθυσµού ποσοστά 10-15% για τις πρωτεΐνες, 30% για το λίπος και 50-55% για τους υδατάνθρακες, 
γίνεται σαφές πως η δίαιτα Άτκινς απέχει πολύ από µια τέτοια υγιεινή και ασφαλή διατροφή.  
∆ίαιτα µε αυξηµένες πρωτεΐνες-πώς λειτουργούν; Στη δίαιτα Άτκινς απουσιάζουν σχεδόν 
αποκλειστικά οι υδατάνθρακες. Αυτό «αναγκάζει» τον οργανισµό να χρησιµοποιήσει άλλο καύσιµο-αντί 
της γλυκόζης-και συγκεκριµένα τα λιπαρά οξέα ως πηγή ενέργειας, µε αποτέλεσµα να εκκρίνονται στο 
αίµα ουσίες που ονοµάζονται κετόνες, η παραγωγή των οποίων αποτελεί µια πολύ σοβαρή, παθολογική 
κατάσταση που διαταράσσει τη χηµική ισορροπία του οργανισµού. Οι κετόνες είναι ουσίες που 
περιορίζουν το αίσθηµα της όρεξης, σε αντίθεση µε την παραγωγή της ινσουλίνης, µετά την κατανάλωση 
των υδατανθράκων. Η απουσία των υδατανθράκων έχει επίσης ως αποτέλεσµα αύξηση της διούρησης, 
που συνεπάγεται απώλεια υγρών από το σώµα, και συνεπώς µείωση του σωµατικού βάρους. 
Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τη δίαιτα Άτκινς; Η παρουσία των κετονών µπορεί να προκαλέσει 
πονοκεφάλους, ζαλάδες, κόπωση, αναγούλα και άσχηµη οσµή στο στόµα, ενώ τα άτοµα που τις 
ακολουθούν νιώθουν κουρασµένα και ληθαργικά και έτσι πολύ συχνά δεν αντέχουν να κάνουν µια τέτοια 
δίαιτα για µεγάλα χρονικά διαστήµατα.  Επίσης η δίαιτα αυτή είναι επικίνδυνη για άτοµα µε καρδιακά ή 
νεφρικά προβλήµατα ή ψηλή χοληστερόλη, δεδοµένου ότι περιέχει τρόφιµα µε υψηλή περιεκτικότητα 
χοληστερόλης και λιπαρών οξέων. Τα συµπεράσµατα των ερευνητών είναι ότι η διατροφή µε ψηλές 
ποσότητες πρωτεϊνών ζωικής προέλευσης και ιδιαίτερα κρέατος, µπορεί να επιταχύνει την απώλεια 
νεφρικής λειτουργίας σε άτοµα τα οποία ήδη πάσχουν από ήπια νεφρική ανεπάρκεια. Τα δεδοµένα αυτά 
πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπ' όψη από άτοµα που αποφασίζουν να χάσουν βάρος µε δίαιτες µε 
ψηλές ποσότητες πρωτεΐνης όπως αυτήν Τύπου Atkins. Είναι αναγκαίο να ελεγχθεί η νεφρική τους 
λειτουργία προτού προχωρήσουν σε µια τέτοια δίαιτα. Αυτό γίνεται ακόµη περισσότερο επιτακτικό σε 
άτοµα που πάσχουν από ψηλή πίεση ή διαβήτη που είναι αιτίες που προκαλούν νεφρική ανεπάρκεια. 
Ειδικότερα για τα διαβητικά άτοµα υπάρχει ο κίνδυνος της υπογλυκαιµίας, για τα άτοµα µε Τύπο 1 
διαβήτη, ενώ για τα διαβητικά Τύπου 2, αν και πρόσφατες µελέτες έδειξαν βελτίωση του γλυκαιµικού 
τους ελέγχου και σηµαντική µείωση των τριγλυκεριδίων, παράλληλα µε τη µείωση του σωµατικού τους 
βάρους, δε θεωρείται µια ενδεικνυόµενη δίαιτα που µπορεί να συστηθεί ως υγιεινή. Εκτός όµως από τους 
κινδύνους που εγκυµονεί για την υγεία, µία πρωτεϊνική δίαιτα  περιορίζει πολύ τις διατροφικές επιλογές 
µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολο να εφαρµοστεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Οι πρωτεϊνικές δίαιτες 
αποκλείουν υγιεινές τροφές οι οποίες παρέχουν πολύτιµα θρεπτικά συστατικά στον οργανισµό, ενώ δεν 
περιέχουν ποικιλία τροφών, η οποία είναι απαραίτητη προκειµένου να καλύπτονται οι διατροφικές 
απαιτήσεις. Τα άτοµα που ακολουθούν αυτού του είδους τις δίαιτες, θέτουν την υγεία τους σε κίνδυνο, 
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λόγω έλλειψης µικροδιατροφικών συστατικών όπως βιταµίνες και ιχνοστοιχεία. Παράλληλα τέτοιου 
είδους δίαιτες µπορεί να προκαλέσουν προβλήµατα στην καρδιά, τους νεφρούς, τα οστά, το συκώτι. 
Συµπέρασµα: είναι µια δίαιτα που µπορεί να ακολουθηθεί µόνο από απόλυτα υγιή άτοµα και µόνο για 
ένα µικρό χρονικό διάστηµα 10-15 ηµερών. 
 

  
ΩΜΕΓΑ-3 ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ  

 
Τι είναι τα ωµέγα λιπαρά οξέα; 

Τα ωµέγα λιπαρά οξέα είναι πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (έχουν δηλαδή στο µόριό τους δυο ή 
περισσότερους διπλούς δεσµούς) και ανάλογα µε την απόσταση του τελευταίου διπλού δεσµού από το 
µεθυλικό (ωµέγα) άκρο του µορίου χωρίζονται σε ω-3 και ω-6 λιπαρά οξέα.. Τα πιο γνωστά είναι τα 
ακόλουθα:  
Το λινολεϊκό οξύ (C18:2, ω6), που βρίσκεται σε όλα τα φυτικά έλαια, µετατρέπεται σε οποιοδήποτε άλλο 
λιπαρό οξύ της οµάδας και παίζει σηµαντικό ρόλο στον οργανισµό.  
Το αραχιδονικό οξύ (C20:4, ω6), βρίσκεται στο κρέας, το συκώτι, το λαρδί και το λίπος των αυγών.  
Το λινολενικό οξύ (C18:3, ω3) είναι σηµαντικότατο για την υγεία. Συµβάλλει στη λειτουργία του 
εγκεφάλου, είναι συστατικό της µεµβράνης του εγκεφάλου και του αµφιβληστροειδούς, συνδέεται µε 
ορµόνες απαραίτητες για την καρδιά και άλλα.  
Το εικοσαπεντανοϊκό οξύ (ΕΡΑ, C20:5, ω3) και το δοκοσαεξαενοϊκό οξύ (DHA, C20:6, ω3), που είναι 
βασικό συστατικό του εγκεφάλου.  

Τα θηλαστικά µπορούν να συνθέτουν κορεσµένα και µονοακόρεστα λιπαρά οξέα, αλλά δεν 
µπορούν να συνθέσουν τα πολυακόρεστα λινολεϊκό και λινολενικό οξύ, τα οποία θεωρούνται απαραίτητα 
(essential) λιπαρά οξέα, αφού είναι οξέα που δεν τα συνθέτει ο οργανισµός και πρέπει να λαµβάνονται 
από φυτικές τροφές, όπου βρίσκονται σε αφθονία. Από το λινολεϊκό οξύ τα κύτταρα των θηλαστικών 
µπορούν να συνθέτουν το αραχιδονικό οξύ.  
Ποιος είναι ο βιολογικός ρόλος των ω-λιπαρών οξέων; 

Γενικά ο βιολογικός ρόλος των ω-λιπαρών οξέων είναι: 
• Είναι πρόδροµες ουσίες των εικοσανοειδών (προσταγλανδίνες, προστακυκλίνες), που λειτουργούν 

σαν τις ορµόνες, αλλά δεν µπαίνουν στην κυκλοφορία του αίµατος και εµφανίζουν περιορισµένου 
εύρους δράση στον οργανισµό. 

• Είναι απαραίτητα για τη δόµηση των κυτταρικών µεµβρανών, π.χ. δόµηση νευρικού ιστού. 
• Συµµετέχουν στο µεταβολισµό της χοληστερόλης και µειώνουν τα επίπεδα τριγλυκεριδίων. 

Οι ηµερήσιες διαιτητικές ανάγκες των απαραίτητων λιπαρών οξέων είναι 1-5 γραµµάρια/ηµέρα. 
Έλλειψη των απαραίτητων λιπαρών οξέων µπορεί να οδηγήσει σε πρόκληση εκφυλιστικών βλαβών του 
αρτηριακού τοιχώµατος, µειωµένη ανάπτυξη και ξήρανση του δέρµατος, δερµατοπάθειες, έκζεµα, αλλά 
και κάποιες µορφές ψυχολογικών διαταραχών, όπως κατάθλιψη.. 
Ποιες είναι οι πηγές των ωµέγα λιπαρών οξέων; 

Οι βασικές πηγές των ω-6 λιπαρών οξέων είναι τα φυτικά έλαια, όπως το καλαµποκέλαιο και το 
σογιέλαιο, ενώ τα ω-3 λιπαρά οξέα βρίσκονται στο λάδι των καρυδιών, στο θαλάσσιο πλαγκτόν και τα 
λιπαρά ψάρια (σκουµπρί, σαρδέλες, τσιπούρα, γαύρος, σολοµός, τόνος κ.ά) και στα αυγά. Στα τελευταία 
ιδιαίτερα, η περιεκτικότητα διαφέρει ανάλογα µε τη διατροφή των πουλερικών. Έτσι σύµφωνα µε 
µετρήσεις, τα αυγά από κότες στην Ελλάδα έχουν λόγο ω6/ω3 ίσο µε 1.3 προς 1, ενώ στην Αµερική είναι 
19.4/1.Το ελαιόλαδο έχει λόγο ίσο µε 6.1/1, το καλαµποκέλαιο 60/1 και το ηλιέλαιο 77/1. 
Ποια η θέση των ω-λιπαρών οξέων στη δίαιτα του διαβητικού; 

Τα άτοµα που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη Τύπου 2 συχνά έχουν υψηλά επίπεδα 
τριγλυκεριδίων στο αίµα τους, που αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Τα ιχθυέλαια, ως 
πηγές των ω-3 λιπαρών οξέων, µειώνουν τα επίπεδα τριγλυκεριδίων και άρα µπορεί να λειτουργήσουν 
θετικά για τους διαβητικούς, αν και υπάρχει αµφιβολία για την επίδρασή τους και στην αύξηση των 
επιπέδων της LDL χοληστερόλης. 

Έχει εκτενώς αναφερθεί στη βιβλιογραφία ότι η διαιτητική πρόσληψη του ψαριού µειώνει τη 
νοσηρότητα και τη θνητότητα από καρδιαγγειακές παθήσεις. H πιο γνωστή, και µία από τις πρώτες 
µελέτες, είναι αυτή του Harvard School of Public Health, µε την παρακολούθηση 5179 διαβητικών 
γυναικών, στα πλαίσια της Nurses’ Health Study, η οποία έδειξε αντιστρόφως ανάλογη σχέση της 
κατανάλωσης ψαριού µε την αύξηση της εµφάνισης στεφανιαίας νόσου και της θνησιµότητας από 
επιπλοκές του διαβήτη.  
Αυτή η θετική επίδραση έχει αποδοθεί στην περιεκτικότητα των ψαριών σε ω-3 πολυακόρεστα λιπαρά 
οξέα (κυρίως το εικοσαπεντανοϊκό οξύ (ΕΡΑ, C20:5, ω3) αλλά και το δοκοσαεξαενοϊκό οξύ (DHA, 
C20:6, ω6)), τα οποία όπως έχει αποδειχθεί έχουν αντιθροµβωτική και αντιαθηρωµατική δράση. 
Επιδηµιολογικές µελέτες έχουν δείξει ότι κατανάλωση ψαριού για µεγάλο χρονικό διάστηµα (30 γρ για 25 
χρόνια σύµφωνα µε τη µελέτη Zutphen) οδηγεί σε µείωση των επιπέδων των τριγλυκεριδίων, ενώ 
σύµφωνα µε κάποιες άλλες, συµπληρωµατική χορήγηση ιχθυελαίων µπορεί να συµβάλει στη µείωση των 
επιπέδων της LDL χοληστερίνης, µέσω ενός µηχανισµού που µειώνει το µέγεθος των VLDL. 
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Οι µελέτες αυτές δεν έδειξαν την αντίστοιχη αντιστρόφως ανάλογη σχέση της αύξησης στην 
κατανάλωση των ιχθυελαίων µε τα επίπεδα της γλυκοζυλιωµένης αιµοσφαιρίνης (HbA1c).  
Τέλος δείχθηκε ότι η κατανάλωση αυτή συνέβαλε στην αύξηση των επιπέδων γλυκόζης νηστείας στο 
αίµα των διαβητικών, αποτέλεσµα που συνδέθηκε περισσότερο µε την αύξηση της ενεργειακής 
πρόσληψης, παρά µε την επίδραση των λιπών αυτών. 

Η άποψη ότι η αυξηµένη κατανάλωση ψαριού µπορεί να επηρεάσει αρνητικά το µεταβολισµό 
της γλυκόζης είναι ακόµα υπό συζήτηση. Μελέτες πάνω στη διατροφή Εσκιµώων από τη νοτιοδυτική 
Γρηλανδία, οι οποίοι καταναλώνουν συχνά µεγάλες ποσότητες λιπαρών, κατά βάση, ψαριών, έδειξε ότι οι 
πληθυσµοί αυτοί παρουσιάζουν χαµηλά επίπεδα  στεφανιαίας νόσου και διαβήτη Τύπου 2, παρά τα 
υψηλά επίπεδα παχυσαρκίας που αυτοί παρουσιάζουν. 

∆υο εκπρόσωποι των ωµέγα λιπαρών οξέων, το DHA και το EPA, έχει δειχθεί ότι βοηθούν στην 
πρόληψη του διαβήτη. Μακροχρόνια χορήγηση 0.3 γρ/χιλιόγραµµο σωµατικού βάρους ή περισσότερο 
φάνηκε να µειώνει την πιθανότητα εµφάνισης διαβήτη, συµβάλλοντας παράλληλα στη µείωση της ανόδου 
των επιπέδων της γλυκόζης πλάσµατος µετά την από του στόµατος χορήγηση γλυκόζης, ενώ µικρότερη 
ακόµα ποσότητα (0.1 γρ/χιλιόγραµµο σωµατικού βάρους) µειώνει το λόγο χοληστερόλης προς 
φωσφολιπίδια. Σύµφωνα µε άλλες µελέτες, χορήγηση 1800 mg ανά ηµέρα για 48 εβδοµάδες σε ασθενείς 
µε διαβήτη Τύπου 2 έχει θετικά αποτελέσµατα στη διαβητική νευροπάθεια και στα επίπεδα λιπιδίων στο 
αίµα, καθώς και σε άλλες επιπλοκές του διαβήτη όπως είναι η νεφροπάθεια και η µακροαγγειοπάθεια. 
Τέλος, σύµφωνα µε άλλους ερευνητές που µελέτησαν τη σχέση ω-3 και διαβήτη, τα λίπη αυτά αυξάνουν 
την ελαστικότητα των φλεβών και των αρτηριών, µειώνουν την αντίσταση στην ινσουλίνη και έτσι 
εµποδίζουν την έναρξη και εµφάνιση του διαβήτη ώριµης ηλικίας. 

Οι προσταγλανδίνες είναι ουσίες που σχηµατίζονται από απαραίτητα λιπαρά οξέα, και οι οποίες 
συνδέονται άµεσα µε ορµόνες όπως είναι η ινσουλίνη και η γλυκαγόνη. Έτσι, όταν η διατροφή δε µας 
παρέχει ικανοποιητική ποσότητα απαραίτητων λιπαρών οξέων, αυτό έχει άµεση επίπτωση και στην 
παραγωγή των προσταγλανδινών. Ακόµα, µελέτες έδειξαν ότι ο Τύπος των λιπών τα οποία δοµούν τις 
κυτταρικές µεµβράνες επηρεάζει τον τρόπο µε τον οποίο οι ιστοί αντιδρούν στην ινσουλίνη. Μελετητές 
από την Αυστραλία το 1993 έδειξαν ότι η αντίσταση στην ινσουλίνη συνδέεται άµεσα µε τη λιπιδική 
σύσταση των κυτταρικών µεµβρανών. Συχνά οι διαβητικοί αδυνατούν να µετατρέψουν το βραχείας 
αλύσου ω-6 λινολεϊκό οξύ σε µακρύτερης αλύσου λιπαρά οξέα, τα οποία είναι απαραίτητα τόσο για τις 
κυτταρικές µεµβράνες όσο και για το σχηµατισµό των προσταγλανδινών. Έτσι συµπληρωµατική 
χορήγηση evening primrose oil,το οποίο περιέχει ένα ω-6 λιπαρό οξύ που ονοµάζεται γ-λινολενικό οξύ 
(GLA), µπορεί να προσπεράσει αυτό το µπλοκάρισµα της µετατροπής από τη µία στην άλλη µορφή, ενώ 
βλάβες στα νεύρα, που είναι συχνές στους διαβητικούς µπορούν να σταµατήσουν µε την πρόσληψη του γ-
λινολενικού οξέος (GLA). 

Τέλος, βρέθηκε προστατευτική δράση των ωµέγα λιπαρών οξέων στα µάτια και γενικά την 
όραση των διαβητικών, οι οποίοι συχνά παρουσιάζουν πρόβληµα λόγω της νόσου.  
 
 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ 
 
Αν και ο πατροπαράδοτος στόχος γλυκαιµικού ελέγχου στη θεραπεία του διαβήτη ήταν η 

οµαλοποίηση των επιπέδων σακχάρου πλάσµατος νηστείας, νεώτερα δεδοµένα δείχνουν ότι η ρύθµιση 
και των µεταγευµατικών επιπέδων της γλυκόζης, παίζει σηµαντικό ρόλο στο συνολικό έλεγχο του 
διαβήτη. Πλειάδα µελετών τα τελευταία χρόνια έχει καταδείξει ισχυρή συσχέτιση ανάµεσα στα 
µεταγευµατικά επίπεδα γλυκόζης και σε διάφορους δείκτες ρύθµισης του διαβήτη (γλυκοζυλιωµένη 
αιµοσφαιρίνη, ανωµαλίες λιπιδίων, αγγειακές επιπλοκές).  

Συγκεκριµένα, η µεταγευµατική υπεργλυκαιµία έχει συσχετισθεί µε τις υψηλές τιµές HbA1c σε 
διαβητικούς µε φυσιολογικά προγευµατικά επίπεδα γλυκόζης. Πολύ νωρίς κατά την ανάπτυξη του 
σακχαρώδη διαβήτη υπάρχει µείωση της πρώτης φάσης έκκρισης της ινσουλίνης σε απάντηση στη λήψη 
τροφής ή σε αύξηση των συγκεντρώσεων γλυκόζης πλάσµατος. Αυτό οδηγεί σε µεταγευµατική 
υπεργλυκαιµία αµέσως µετά το γεύµα (που µπορεί να συνοδευτεί επίσης από µεταγευµατική 
υπογλυκαιµία µερικές ώρες αργότερα, όταν η γλυκόζη πλάσµατος θα έχει µειωθεί δυσανάλογα µε τα 
επίπεδα ινσουλίνης από την αυξηµένη δεύτερη φάση έκκρισης των β-κυττάρων), καθώς επίσης και σε 
αύξηση της αντίστασης των περιφερικών ιστών στην ινσουλίνη και µείωση της έκκρισης ινσουλίνης από 
το πάγκρεας (απότοκο της γλυκοτοξικότητας). Όλα αυτά συµβάλλουν στην απορρύθµιση του διαβήτη. 

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι οι µη ελεγχόµενες µεταγευµατικές εξάρσεις των επιπέδων της 
γλυκόζης ενεργοποιούν την πρωτεϊνική κινάση C, το ένζυµο δηλαδή που σχετίζεται µε τις 
µικροαγγειακές επιπλοκές της υπεργλυκαιµίας. ∆εδοµένα π.χ. από τη µελέτη NHANES στις ΗΠΑ 
έδειξαν ότι οι ασθενείς µε επίπεδα γλυκόζης >194 mg/dl, 2 ώρες µετά το γεύµα, είχαν 3 φορές 
µεγαλύτερη συχνότητα αµφιβληστροειδοπάθειας, παρά τα φυσιολογικά επίπεδα γλυκόζης πλάσµατος 
νηστείας. Αυξηµένη συχνότητα νεφροπάθειας και νευροπάθειας έχει καταδειχθεί επίσης σε πάµπολλες 
άλλες µελέτες, σε συσχετισµό µε τα µεταγευµατικά επίπεδα γλυκόζης.  

Οι µακροαγγειακές επιπλοκές της µεταγευµατικής υπεργλυκαιµίας είναι επίσης πολύ καλά 
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µελετηµένες, και µάλιστα εµφανίζονται πρωιµότερα από τις µικροαγγειακές. Οι µεταγευµατικές 
αυξήσεις της γλυκόζης πλάσµατος  συσχετίζονται µε µεταγευµατική υπερινσουλιναιµία  καθώς και 
υπερτριγλυκεριδαιµία, αύξηση των χυλοµικρών και των ελεύθερων λιπαρών οξέων. Αυτά οδηγούν σε 
ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, αύξηση της οξείδωσης των LDL, µείωση του επιπέδου των HDL, 
παραγωγή ελεύθερων ριζών και παροδική κατάσταση υπερπηκτικότητας, καταστάσεις που συµβάλλουν 
γενικά στην προαγωγή της αθηροσκλήρυνσης. 

Ειδικότερα για την εγκυµοσύνη, έχει καταδειχθεί ότι ο έλεγχος των µεταγευµατικών επιπέδων 
γλυκόζης έχει µεγαλύτερη σηµασία από την προγευµατική ρύθµιση για την καλή έκβαση της 
εγκυµοσύνης και την αποφυγή νεογνικών επιπλοκών. 

Η µέτρηση λοιπόν των µεταγευµατικών επιπέδων γλυκόζης (συνήθως 2 ώρες µετά το γεύµα) 
και η αντιµετώπιση της µεταγευµατικής υπεργλυκαιµίας (είτε µε ινσουλίνη υπερταχείας δράσης [π.χ. 
insulin lispro ή aspart] είτε µε νεώτερα αντιδιαβητικά δισκία [π.χ. ρεπαγλινίδη, νατεγλινίδη κ.λ.π. ή 
ακαρβόζη]) συµβάλλει ουσιαστικά στον καλύτερο µεταβολικό έλεγχο του διαβήτη και στον περιορισµό 
των απώτερων επιπλοκών του. 

 
 

ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ 
  
Ο Γλυκαιµικός ∆είκτης (Γ∆) δηλώνει τη µαθηµατική έκφραση της αύξησης της γλυκόζης του αίµατος 
που προκύπτει όταν τα υπό εξέταση τρόφιµα συγκριθούν µε την υπεργλυκαιµία που προκαλεί η λήψη 
µιας τροφής αναφοράς, σε ποσότητα που περιέχει το ίδιο ποσό υδατανθράκων.  

Ως Γ∆ λοιπόν ορίζεται η περιοχή κάτω από τη γλυκαιµική καµπύλη (άνωθεν της βασικής τιµής 
εκκινήσεως) συνήθως 2 ώρες µετά την κατανάλωση 50g υδατανθράκων της υπό εξέταση τροφής, 
διαιρούµενη µε την περιοχή κάτω από την καµπύλη µετά την κατανάλωση 50g υδατανθράκων της 
τροφής αναφοράς. Συνήθως ως τροφή αναφοράς λαµβάνεται το άσπρο ψωµί (µε Γ∆ 100). Όσο πιο 
υψηλός είναι ο Γ∆ µιας τροφής, τόσο πιο γρήγορα και πιο πολύ θα αναµένεται να αυξηθεί η γλυκόζη του 
αίµατος µετά την κατανάλωση αυτής. Ο Γ∆ εξαρτάται κυρίως από την ταχύτητα πέψης και 
απορρόφησης του υδατάνθρακα της τροφής. 

Ενώ όµως για την εύρεση του Γ∆ µιας τροφής χρησιµοποιείται πάντα µια σταθερή ποσότητα 
υδατανθράκων (50g) της τροφής αυτής, στην πράξη είναι γνωστό ότι το ποσό των υδατανθράκων που 
περιέχεται στις τροφές ποικίλλει ευρέως. Επειδή η γλυκαιµική και ινσουλιναιµική απάντηση εξαρτάται 
τόσο από την ποιότητα όσο και από την ποσότητα των υδατανθράκων της καταναλισκούµενης τροφής, 
έχει εισαχθεί η έννοια του Γλυκαιµικού Φορτίου (ΓΦ), το οποίο προσδιορίζει την ολική γλυκαιµική 
επίδραση του προσλαµβανόµενου τροφίµου. Ως ΓΦ ορίζεται το γινόµενο του Γ∆ επί τη συνολική 
ποσότητα υδατανθράκων (ανά µερίδα) του υπό εξέταση τροφίµου. Κάθε µονάδα ΓΦ αντιπροσωπεύει το 
ισοδύναµο γλυκαιµικό αποτέλεσµα 1g υδατανθράκων από άσπρο ψωµί, το οποίο χρησιµοποιείται ως 
τρόφιµο αναφοράς. Η έννοια του ΓΦ έχει πιθανότατα περισσότερη βιολογική σηµασία από τις 
µεµονωµένες τιµές Γ∆ των τροφίµων, διότι λαµβάνει υπόψη τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα 
των υδατανθράκων. Έτσι τροφές που έχουν χαµηλή ποσότητα υδατανθράκων ανά µερίδα, θα 
προκαλέσουν µικρή αύξηση της γλυκόζης στο αίµα, έστω και αν ο Γ∆ τους είναι µεγάλος, διότι το ΓΦ 
τους θα είναι µικρό. Κλασσικό παράδειγµα χρήσης του ΓΦ αποτελεί το καρότο, το οποίο ενώ έχει 
σχετικά υψηλό Γ∆ (101), εντούτοις η ποσότητα υδατανθράκων που περιέχεται σε ένα καρότο είναι τόσο 
µικρή (8g ανά µερίδα [1/2 φλιτζάνι], άρα ΓΦ=8), που η κατανάλωση ενός καρότου έχει πολύ µικρή 
επίδραση στις συγκεντρώσεις γλυκόζης ή ινσουλίνης του πλάσµατος. Στον παρακάτω Πίνακα  δίδονται 
οι τιµές Γ∆ και ΓΦ των κυριότερων τροφίµων. 
 
 
Πίνακας: Γλυκαιµικός ∆είκτης (Γ∆) και Γλυκαιµικό Φορτίο (ΓΦ) διαφόρων τροφίµων. 

Τρόφιµο Γ∆ 
(Λευκό ψωµί=100) 

Μέγεθος 
µερίδας 

Υδατάνθρακες 
ανά µερίδα (g) 

ΓΦ 
ανά µερίδα (g) 

Λευκό ρύζι 125 1 φλιτζάνι 53 67 

Ψητή πατάτα 121 1 51 61 

Corn flakes 
πρωινού 

119 1 φλιτζάνι 24 29 

Τηγανιτές 
πατάτες 

107 113 g 35 37 

Μέλι 104 1 κουτάλι 17 18 

Καρπούζι 102 1 κοµµάτι 17 17 
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Καρότα 101 ½ φλιτζάνι 8 8 

Άσπρο ψωµί 101 1 φέτα 12 12 

Σταφίδες 91 28 g 22 20 

Παγωτό 87 ½ φλιτζάνι 16 14 

Χυµός 
πορτοκαλιού 

81 170 g 20 16 

Σκούρο ρύζι 78 1 φλιτζάνι 45 35 

Μπανάνα 75 1 27 20 

Σταφύλια 61 ½ φλιτζάνι 14 9 

Πορτοκάλι 61 1 16 10 

Χυµός µήλου 58 170 g 22 13 

Σπαγγέτι 58 1φλιτζάνι 40 23 

Μήλο 51 1 21 11 

Ρεβίθια 47 1 φλιτζάνι 45 21 

Φακές 40 1φλιτζάνι 40 16 

Γάλα πλήρες 38 1φλιτζάνι 12 5 

Φρουκτόζη  33 2 κουτάλια 31 10 

Κεράσια 31 1 φλιτζάνι 24 7 

1 φλιτζάνι = 225 ml 

 
Ο Γ∆ έχει µέχρι σήµερα χρησιµοποιηθεί σε ερευνητικό επίπεδο, αν και µερικοί υποστηρίζουν 

ότι θα έπρεπε να εισαχθεί και στην κλινική πράξη. Αρκετές µελέτες έχουν καταδείξει ευεργετικές 
επιδράσεις δίαιτας µε τροφές χαµηλού Γ∆. Οι µελέτες αυτές υποδηλώνουν ότι η κατανάλωση ενός 
γεύµατος µε τροφές υψηλού Γ∆ οδηγεί σε µικρότερο κορεσµό και µεγαλύτερη µεταγευµατική 
πολυφαγία σε σύγκριση µε τροφές χαµηλού Γ∆. Επίσης οι δίαιτες χαµηλού Γ∆ οδηγούν σε µεγαλύτερη 
απώλεια βάρους. Ένας πιθανός µηχανισµός γι΄ αυτό είναι η µεγαλύτερη µεταγευµατική έκκριση 
ινσουλίνης που προκαλεί η τροφή υψηλού Γ∆, συµβάλλοντας στην πρόσληψη βάρους.  

Εξετάζοντας το Γ∆ διαφόρων τροφών βλέπουµε µερικά απροσδόκητα αποτελέσµατα. Έτσι π.χ. 
οι ψητές πατάτες και τα cornflakes έχουν υψηλότερο Γ∆ από το άσπρο ψωµί και το παγωτό έχει 
χαµηλότερο Γ∆ από τα περισσότερα φρούτα. Τα όσπρια έχουν πολύ χαµηλό Γ∆ και προκαλούν 
µικρότερη υπεργλυκαιµία από τα µακαρόνια, τα µακαρόνια µικρότερο από το ρύζι και το ρύζι µικρότερο 
από το ψωµί και την πατάτα.  

Παρ΄ ότι θα ήταν λογικό να προτιµώνται από τους διαβητικούς σταθερά τα τρόφιµα µε χαµηλό 
Γ∆, εντούτοις πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ορισµένα από αυτά είναι αρκετά πυκνά σε 
ενέργεια λόγω µεγάλης περιεκτικότητας σε λίπος.  Υπάρχουν και παράγοντες που επηρεάζουν το Γ∆ 
µιας τροφής, εκτός από την τροφή αυτή καθαυτή, που δυσκολεύουν τη χρήση του στην κλινική πράξη. 
Για παράδειγµα η µέθοδος προετοιµασίας, η οξύτητα και οι άλλες τροφές που σερβίρονται µαζί, 
επηρεάζουν το Γ∆. Έτσι ο Γ∆ της βραστής πατάτας αυξάνει κατά 25% απλά κάνοντάς την πουρέ. 
Αφήνοντας µια µπανάνα να ωριµάσει κατά δύο µόλις µέρες, σχεδόν διπλασιάζει το Γ∆. Η 
µεταβλητότητα του Γ∆, ακόµα και στις πιο επίπονα σχεδιασµένες µελέτες, έχει βρεθεί έως και 30%, 
πράγµα που δυσκολεύει τη γενικευµένη και οµοιόµορφη χρήση του. Προς το παρόν λοιπόν ο Γ∆ δεν έχει 
τύχει καθολικής αποδοχής και δεν χρησιµοποιείται ευρέως στην κλινική πράξη.  
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ΑΝΤΙΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΒΗΤΗΣ 
 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΑ; 
Οι ελεύθερες ρίζες είναι άτοµα ή µόρια ή οµάδες ατόµων ή µορίων που διαθέτουν ένα ελεύθερο 
«µονήρες» ηλεκτρόνιο. ∆ρουν µεµονωµένα ή κατά οµάδες και είναι εξαιρετικά ασταθή και υψηλότατα 
ευαίσθητα σε αντιδράσεις. Όταν τα επίπεδα των ελεύθερων ριζών αυξηθούν στον οργανισµό, αυτές 
δρουν επιθετικά κατά των κυττάρων, προκαλώντας βλάβες τόσο στην κυτταρική µεµβράνη, όσο και στον 
πυρήνα του κυττάρου.  

Οι ελεύθερες ρίζες έχουν συνδεθεί µε την εµφάνιση και την αύξηση της συχνότητας των 
καρδιοπαθειών, του καρκίνου, της πρόωρης γήρανσης του δέρµατος και όλου του οργανισµού καθώς και 
κλινικών προβληµάτων που σχετίζονται µε τον εγκέφαλο, τα νεφρά, το γαστρεντερικό σωλήνα και τους 
πνεύµονες. Τα διατροφικά εκείνα στοιχεία που δρουν ενάντια στις ελεύθερες ρίζες ονοµάζονται 
αντιοξειδωτικά και έχουν την ικανότητα, εξουδετερώνοντας τις ελεύθερες ρίζες, να προστατεύουν τον 
οργανισµό µας από τις βλάβες που αυτές προκαλούν. Οι πιο γνωστές ουσίες µε αντιοξειδωτική δράση 
είναι η βιταµίνη Ε (α-τοκοφερόλη), η βιταµίνη C, το β-καροτένιο, το ιχνοστοιχείο σελήνιο και το 
συνένζυµο Q10. 

 
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΑ;  
 
Υψηλής δραστικότητας µόρια οξυγόνου και ρίζες οξυγόνου (το ανιόν του υπεροξειδίου [Ο2¨] και η ρίζα 
του υδροξυλίου [ΟΗ¨]) δηµιουργούνται από το µοριακό οξυγόνο µε διέγερση ή µε µονοσθενή αναγωγή 
αντίστοιχα. Οι ελεύθερες ρίζες είναι ιδιαίτερα δραστικές, διότι περιέχουν ασύζευκτα ηλεκτρόνια και 
µπορούν έτσι εύκολα να οξειδώσουν και να βλάψουν ζωντανά βιολογικά µόρια, όπως τα λίπη, τις 
πρωτεΐνες και το DNA. Η υπερπαραγωγή ελευθέρων ριζών έχει συνδεθεί µε την εµφάνιση πλήθους 
εκφυλιστικών ασθενειών όπως καρδιαγγειακών ασθενειών, διαβήτη, καρκίνου, της νόσου Alzheimer, της 
γήρανσης, οξειών καταστάσεων, όπως τραυµατισµοί, εγκεφαλικά επεισόδια και µολύνσεις, αλλά και τη 
φυσική δραστηριότητα και το στρες.  
 
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ; ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥΣ 
 
Τα αντιοξειδωτικά, όπως φλαβονοειδή, ανθοκυανίνες, καροτενοειδή και βιταµίνες τα βρίσκουµε σε 
τρόφιµα όπως τα φρούτα και τα λαχανικά, το ελαιόλαδο, το κόκκινο κρασί και το τσάι.  
 
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε: Οι κυριότερες πηγές της είναι το ελαιόλαδο και τα άλλα φυτικά έλαια, το αβοκάντο, οι 
ξηροί καρποί, οι γαρίδες και το φύτρο των δηµητριακών. Μεγάλες επιδηµιολογικές έρευνες, όπως η US 
Nurses' Health Study  έδειξαν ότι η συµπληρωµατική χορήγηση βιταµίνης Ε για τουλάχιστον 2 χρόνια 
σχετίζεται άµεσα µε σηµαντική µείωση του κινδύνου για στεφανιαία νόσο. Η βιταµίνη Ε προστατεύει την 
LDL από την παρατεταµένη επίδραση συγκεκριµένων ελευθέρων ριζών που την οδηγούν σε οξείδωση. Η 
οξείδωση της LDL αποτελεί σηµαντικότατο βήµα προς τη διαδικασία της αθηρωµάτωσης. Όµως σε 
τυχαιοποιηµένες κλινικές µελέτες το εύρηµα αυτό δεν επιβεβαιώθηκε, και κατά συνέπεια η 
συµπληρωµατική χορήγηση βιταµίνης Ε δεν συνιστάται για την πρόληψη (πρωτογενή ή δευτερογενή) της 
στεφανιαίας νόσου. 
 
β-καροτένιο-ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α: Ένας επίσης σηµαντικός αντιοξειδωτικός παράγοντας. Στον οργανισµό το 
β καροτένιο µετατρέπεται σε βιταµίνη Α και την βρίσκουµε στα καρότα , στα µπρόκολα, στα πράσινα 
λαχανικά, στα ροδάκινα, τις γλυκοπατάτες και τα πεπόνια. 
 
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C: Θεωρείται από τα ισχυρότερα αντιοξειδωτικά  αφού έχει την ικανότητα να 
εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες πιο γρήγορα και πιο άµεσα. Τη βρίσκουµε στα εσπεριδοειδή, στα 
πεπόνια, τα ακτινίδια, τις φράουλες, τα ροδάκινα, τα πράσινα λαχανικά, τις κόκκινες πιπεριές και τα 
µπρόκολα. Μελέτες που έγιναν µέχρι σήµερα για το ρόλο της βιταµίνης C στην πρόληψη των 
καρδιαγγειακών νοσηµάτων έδειξαν πως η βιταµίνη C έχει συνεργιστική δράση µε την βιταµίνη E, 
βοηθώντας την τελευταία να επανέλθει στην ενεργή της µορφή.  
 
ΣΕΛΗΝΙΟ: To σελήνιο αποτελεί βασικό αντιοξειδωτικό παράγοντα γιατί είναι συστατικό της 
υπεροξειδάσης της γλουταθειονίνης, ενός ενζυµου το οποίο προστατεύει τον οργανισµό από την 
καταστροφή που προκαλεί η οξείδωση. Πηγή σεληνίου αποτελούν τα θαλασσινά, το κρέας, το γάλα, οι 
ολόκληροι σπόροι, τα όσπρια και τα δηµητριακά. Η περιεκτικότητα των φυτών, του κρέατος και του 
γάλακτος σε σελήνιο εξαρτάται από την περιεκτικότητα του εδάφους σε σελήνιο. 
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Συνένζυµο Q10: Το συνένζυµο Q είναι ευρέως διαδεδοµένο στη φύση, και µπορούµε να το βρούµε σε 
πολλές φυτικές και ζωικές πηγές, ενώ σε κάποια µορφή του συντίθεται και στα κύτταρά µας ( για το λόγο 
αυτό δεν ανήκει στις βιταµίνες κατά τον κλασσικό τους ορισµό, αν και συχνά το κατατάσσουν σε αυτές). 
Έτσι τα επίπεδα του συνενζύµου στον οργανισµό εξαρτώνται από την ποσότητα που θα προσλάβουµε 
εξωγενώς, µέσα από τη διατροφή και τα συµπληρώµατα που το περιέχουν, όσο και από το ρυθµό της 
εξωγενούς βιοσύνθεσής του. Το συνένζυµο βρίσκεται σε διάφορα τρόφιµα όπως είναι η σόγια, λιπαρά 
ψάρια όπως οι σαρδέλες, σκουµπρί, µοσχάρι, χοιρινό και κοτόπουλο, ξηροί καρποί (όλοι είναι πλούσιες 
πηγές όπως τα αµύγδαλα, τα φιστίκια και τα καρύδια), το σουσάµι, έλαια όπως το βαµβακέλαιο, το 
σογιέλαιο και το ελαιόλαδο, λαχανικά όπως το µπρόκολο, το σπανάκι, το κουνουπίδι και το λάχανο, και 
φρούτα.  

ΑΝΤΙΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΒΗΤΗΣ 

Πολλές είναι οι έρευνες που έχουν συνδέσει τη δράση των αντιοξειδωτικών ουσιών µε το διαβήτη, 
άλλοτε αποδεικνύοντας τη θετική τους δράση και άλλοτε το ακριβώς αντίθετο. Έτσι, ερευνητική οµάδα 
από το Ελσίνκι επισήµανε πως τα άτοµα µε το µεγαλύτερο ποσοστό πρόσληψης βιταµίνης Ε διαθέτουν 
έως και 30% µικρότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν διαβήτη Τύπου 2 σε σχέση µε εκείνους που δεν 
καταναλώνουν αντίστοιχα ποσοστά της βιταµίνης, ενώ αντίστοιχη σχέση βρέθηκε και για τα 
καροτενοειδή (χρωστικές που δίνουν το έντονο κόκκινο, πορτοκαλί και κίτρινο χρώµα σε φρούτα και 
λαχανικά). Κάτι αντίστοιχο δεν παρατηρήθηκε όσον αφορά τη βιταµίνη C, η ύπαρξη της οποίας στη 
µελέτη αυτή δεν είχε κανενός είδους επίδραση όσον αφορά την εµφάνιση του νοσήµατος, ενώ 
υπάρχουν άλλες µελέτες που συσχέτισαν την υψηλή πρόσληψη της συγκεκριµένης βιταµίνης µε τη 
µείωση της πιθανότητας εµφάνισης διαβήτη της κύησης.  

Αντίθετα οµάδα Αµερικανών επιστηµόνων στα µέσα του προηγούµενου χρόνου παρουσίασαν 
στοιχεία από έρευνα µε ποντίκια, που έδειξε πως υψηλά επίπεδα αντιοξειδωτικών µπορεί να αυξήσει 
την πιθανότητα εµφάνιση της νόσου. Συγκεκριµένα, συσχέτισαν τα υψηλά επίπεδα σεληνίου και της 
υπεροξειδάσης της γλουταθιόνης µε την αυξηµένη αντίσταση στην ινσουλίνη.  

Τα αυξηµένα επίπεδα γλυκόζης στο αίµα πιστεύεται ότι οδηγούν σε αυξηµένα επίπεδα 
ελευθέρων ριζών, ενώ η πρόσληψη αντιοξειδωτικών, µέσα από την κατανάλωση φρούτων και 
λαχανικών, προστατεύει τους ιστούς που σχετίζονται µε τις µακροχρόνιες επιπλοκές του διαβήτη 
(µάτια, νεφρά, καρδιά). Γενικά όµως η ευεργετική ή µη δράση των αντιοξειδωτικών στα άτοµα µε 
διαβήτη απαιτεί περαιτέρω µελέτη. 

 
 

Ο ΛΙΠΩ∆ΗΣ ΙΣΤΟΣ ΩΣ ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΕΣ ΟΡΓΑΝΟ 
 
 Μέχρι πρότινος ο λιπώδης ιστός εθεωρείτο απλώς ως αποθηκευτικό όργανο ενέργειας του 
οργανισµού. Τα τελευταία χρόνια όµως, η αποµόνωση της λεπτίνης και άλλων ουσιών ως ορµονικά 
παράγωγα του ιστού αυτού, άλλαξε την ιδέα για τη λειτουργία του. Ο κατάλογος των πρωτεϊνικών 
ουσιών που παράγονται από το λιπώδη ιστό και εκκρίνονται στη συστηµατική κυκλοφορία αυξάνεται 
ολοένα και περισσότερο. 
 Η λεπτίνη παράγεται σχεδόν αποκλειστικά από το λιπώδη ιστό (λιγότερο και από τον 
πλακούντα και το στόµαχο) και µεταφέρει στον εγκέφαλο πληροφορίες σχετικά µε το µέγεθος των 
αποθηκών ενέργειας του οργανισµού. Ενεργοποιεί υποθαλαµικά κέντρα που ρυθµίζουν το σωµατικό 
βάρος και το ενεργειακό ισοζύγιο και εµπλέκεται σε πολλά νευροενδοκρινικά κυκλώµατα αλλά και την 
αναπαραγωγή. Η λεπτίνη δρα ανασταλτικά στον τοξοειδή πυρήνα του υποθαλάµου, µειώνοντας τα 
επίπεδα του νευροπεπτιδίου Υ (ορεξιογόνος ουσία) και αυξάνοντας τα επίπεδα του POMC 
(proopiomelanocortin – ανορεξιογόνο). Έχει διαπιστωθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 
περιπτώσεων παχυσαρκίας του ανθρώπου δεν οφείλονται σε έλλειψη λεπτίνης (σε αντίθεση µε ορισµένα 
από τα ποντίκια [ob/ob mice]). Αντίθετα µάλιστα, οι συγκεντρώσεις της λεπτίνης στο αίµα και η 
έκφρασή της στους ιστούς αυξάνεται ανάλογα µε το βαθµό της παχυσαρκίας. Τα επίπεδα της ορµόνης 
σχετίζονται τόσο µε το δείκτη µάζας σώµατος, όσο και µε το ποσοστό του σωµατικού λίπους. Αύξηση 
της πρόσληψης θερµίδων οδηγεί σε αύξηση των επιπέδων λεπτίνης στο αίµα, ενώ µετά από στέρηση 
τροφής τα επίπεδα της λεπτίνης πέφτουν σηµαντικά και φτάνουν στο ναδίρ µετά 36 ώρες. Η πτώση αυτή 
των επιπέδων λεπτίνης µπορεί να είναι υπεύθυνη για τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας που 
συνοδεύει την απώλεια βάρους και δυσκολεύει την περαιτέρω προσπάθεια για µείωση βάρους στους 
παχύσαρκους. 
 Η αντιπονεκτίνη είναι µια άλλη πρόσφατα ανακαλυφθείσα ορµόνη του λιπώδους ιστού, που 
βελτιώνει την αντίσταση στην ινσουλίνη, τόσο στο επίπεδο του ήπατος όσο και στο µυικό ιστό. Τα 
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επίπεδά της είναι µειωµένα στους παχύσαρκους και αυξάνουν µε την απώλεια βάρους. Θεωρείται ότι τα 
χαµηλά επίπεδα αντιπονεκτίνης συµβάλλουν στην αντίσταση στην ινσουλίνη που εµφανίζουν οι 
παχύσαρκοι. Θεραπεία µάλιστα µε τη θειαζολιδινεδιόνη ροσιγλιταζόνη, έχει βρεθεί πρόσφατα ότι 
αυξάνει τα επίπεδα της αντιπονεκτίνης, µηχανισµός που ίσως τελικά εξηγεί την ινσουλινοευσθητοποιό 
δράση των PPAR-γ αγωνιστών. Το γονίδιο της αντιπονεκτίνης βρίσκεται στο χρωµόσωµα 3, στη θέση 
q27, που έχει συσχετισθεί σε γενετικές µελέτες µε επιρρέπεια στην εµφάνιση διαβήτη Τύπου 2 και 
µεταβολικού συνδρόµου. Επιπλέον, η αντιπονεκτίνη αθροίζεται στα αγγειακά τοιχώµατα και αναστέλλει 
την προκαλούµενη από τον TNF-α προσκόλληση των κυττάρων. Με τον τρόπο αυτό θεωρείται ότι 
εµπλέκεται στην προστασία της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας, πράγµα που υποδηλώνει ένα ευρύτερο 
ρόλο στην παθογένεια του µεταβολικού συνδρόµου γενικότερα.  
 Η κυτταροκίνη Tumor Necrosis Factor-α (TNF-α) (Παράγοντας Νέκρωσης των Όγκων-α) 
παράγεται επίσης στο λιπώδη ιστό (µεταξύ άλλων) και η έκφρασή του είναι αυξηµένη στην παχυσαρκία. 
Θεωρείται ότι εµπλέκεται άµεσα στη µεταβίβαση του σήµατος της ινσουλίνης, αναστέλλοντας τη 
φωσφορυλίωση του υποδοχέα της ινσουλίνης. Ο ρόλος της κυτταροκίνης αυτής στην πρόκληση 
ινσουλινοαντοχής σχετιζόµενης µε την παχυσαρκία βρίσκεται υπό αµφισβήτηση πάντως, λόγω του ότι οι 
συγκεντρώσεις της είναι σχετικά χαµηλές στο πλάσµα και το µεγαλύτερο µέρος της κυκλοφορούσης 
κυτταροκίνης προέρχεται από πηγές διαφορετικές από το λιπώδη ιστό.  
 Η ρεζιστίνη (resistin) είναι µια άλλη ορµόνη που εκκρίνεται από το λιπώδη ιστό, η οποία 
θεωρείται ότι προκαλεί αντίσταση στην ινσουλίνη στους παχύσαρκους. Σε παχύσαρκα ποντίκια (λόγω 
αυξηµένης διατροφής ή γενετικά καθορισµένα) η χορήγηση ρεζιστίνης οδήγησε σε αύξηση της 
ινσουλινοαντοχής, ενώ η χορήγηση αντισωµάτων εναντίον της ρεζιστίνης σε µείωση αυτής. Ο ρόλος της 
πάντως στην πρόκληση αντίστασης στην ινσουλίνη στον άνθρωπο βρίσκεται ακόµα υπό διερεύνηση.  
 Οι πυρηνικοί υποδοχείς PPAR-γ (Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-γ) εκφρά-
ζονται κατά κύριο λόγο στα λιποκύτταρα και αποτελούν το στόχο δράσης των θειαζολιδινεδιονών (της 
νεώτερης κατηγορίας ινσουλινοευαισθητοποιών αντιδιαβητικών φαρµάκων). Επικρατούσες µεταλλάξεις 
στους υποδοχείς αυτούς έχει διαπιστωθεί ότι προκαλούν σηµαντική αντίσταση στην ινσουλίνη σε µελέτες 
σε ανθρώπους. Το γονίδιο των υποδοχέων αυτών έχει πολλαπλές επιδράσεις στη διαφοροποίηση των 
λιποκυττάρων και άλλων κυττάρων του σώµατος. Οι υποδοχείς αυτοί βρίσκονται επίσης στο µυικό ιστό, 
αν και η έκφραση του γονιδίου είναι µικρότερη απ΄ ότι στο λιπώδη ιστό.  
 Άλλες ουσίες/παράγοντες που εκκρίνονται από το λιπώδη ιστό και πιθανώς παίζουν κάποιο 
ρόλο στην πρόκληση ινσουλινοαντοχής περιλαµβάνουν την ιντερλευκίνη-6 (IL-6)  και τον PAI-1 
(Plasminogen Activator Inhibitor-1) (Αναστολέα του ενεργοποιητή του πλασµινογόνου Τύπου 1). Η 
IL-6 έχει συσχετισθεί µε αντίσταση στην ινσουλίνη σε Ινδιάνους της φυλής Pima στην Αµερική, ενώ ο 
PAI-1 θεωρείται ότι συµβάλλει στην προθροµβωτική κατάσταση που διαπιστώνεται στην παχυσαρκία 
και το διαβήτη Τύπου 2.   
 
 

∆ΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ 
 

Η σωµατική άσκηση, ωφέλιµη για όλους, πρέπει να περιλαµβάνεται στη θεραπεία των ατόµων 
µε διαβήτη. Η άσκηση προλαµβάνει την αθηροσκλήρυνση, µειώνει το σωµατικό βάρος, την αρτηριακή 
πίεση και τα τριγλυκερίδια και προσφέρει ευεξία και καλή διάθεση. Υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις επίσης  
ότι καθυστερεί ή προλαµβάνει την εµφάνιση του διαβήτη Τύπου 2. Η σωµατική άσκηση µειώνει την 
αντίσταση στην ινσουλίνη και αυτό έχει ως αποτέλεσµα µεγαλύτερη αξιοποίηση της ινσουλίνης του 
σώµατος από τους µυς και το λίπος. Έτσι, άτοµα µε διαβήτη Τύπου 2 χρειάζονται µικρότερες ποσότητες 
φαρµάκων ή ινσουλίνης για να διατηρήσουν χαµηλό το σάκχαρο αίµατος. Άτοµα µε διαβήτη Τύπου 1 
επίσης, ρυθµίζονται ευκολότερα µε µικρότερες δόσεις ινσουλίνης όταν ασκούνται.  

Προτού συστήσουµε ένα πρόγραµµα άσκησης σε άτοµα µε διαβήτη χρειάζεται να εξετάσουµε 
την ύπαρξη πιθανών επιπλοκών. Ασθενείς µε στεφανιαία νόσο (που θα διαγνωσθεί µε δοκιµασία 
κοπώσεως) πρέπει να υποβάλλονται σε θεραπεία. Σ’ αυτά τα άτοµα δεν επιτρέπεται πρόγραµµα έντονης 
άσκησης, ενώ επιβάλλεται ήπια άσκηση όπως το περπάτηµα. Άτοµα µε σοβαρή αµφιβληστροειδοπάθεια  
κινδυνεύουν να αιµορραγήσουν από το βυθό των οφθαλµών αν ασκηθούν έντονα ή κάνουν αθλήµατα 
που αυξάνουν την αρτηριακή ή την ενδοκοιλιακή πίεση, ή χρειάζονται απότοµες κινήσεις της κεφαλής 
(π.χ. τένις). Ασθενείς µε αισθητική νευροπάθεια πρέπει να αποφεύγουν το τρέξιµο και να επιλέγουν 
κατάλληλα παπούτσια. Ασθενείς µε αυτόνοµη νευροπάθεια µπορεί να έχουν µειωµένη αντοχή στην 
άσκηση. 

Από το γιατρό ή τον εκπαιδευτή του ατόµου µε διαβήτη που λαµβάνει ινσουλίνη θα δοθούν 
ιδιαίτερες οδηγίες σχετικά µε την ρύθµιση των δόσεων προκειµένου να αποφευχθούν υπογλυκαιµίες. 
Γενικά πρέπει να αποφεύγεται η άσκηση όταν η ινσουλίνη βρίσκεται στα ανώτερα επίπεδα  στο αίµα, 
και να µη γίνεται η ένεση στα πόδια όταν πρόκειται να ακολουθήσει άσκηση που περιλαµβάνει έντονες 
κινήσεις των ποδιών (π.χ. ποδήλατο). Υπογλυκαιµία µπορεί να συµβεί µέχρι και 24 ώρες µετά την 
άσκηση καθώς οι  µυς είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στη δράση της ινσουλίνης και καταναλώνουν ταχύτερα 
τη γλυκόζη του αίµατος. Άτοµα που λαµβάνουν αντιδιαβητικά δισκία µπορεί επίσης να πάθουν 
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υπογλυκαιµία και µάλιστα παρατεταµένη, ανάλογα µε το χρόνο ηµιζωής του φαρµάκου στο αίµα. 
Συνιστάται, αν το σάκχαρο πριν από την άσκηση είναι κάτω από 100 mg/dl, να λαµβάνεται γευµατίδιο. 
Άτοµα µε διαβήτη που δεν λαµβάνουν αντιδιαβητική θεραπεία δεν κινδυνεύουν από υπογλυκαιµία. 
Πρέπει να λαµβάνονται αρκετά υγρά πριν και µετά την άσκηση για να αποφευχθεί αφυδάτωση. Πρέπει 
να εξετάζονται τα πόδια για την τυχόν ύπαρξη µικροτραυµατισµών ή βλαβών στο δέρµα από την τριβή 
µε το υπόδηµα.  

Συνιστάται πάντα µέτρηση γλυκόζης πριν από την άσκηση, και αν βρεθεί υψηλή, να µετρούνται 
και οι κετόνες των ούρων. Άτοµα µε διαβήτη Τύπου 1 κυρίως, που έχουν πολύ υψηλό σάκχαρο πριν από 
την έναρξη της άσκησης (µεγαλύτερο από 250 mg/dl) και κετόνες στα ούρα, πρέπει να αναβάλουν την 
άσκηση γιατί κινδυνεύουν να πάθουν κετοοξέωση. Η άσκηση σ’ αυτή την περίπτωση θα προκαλέσει 
µεγαλύτερη άνοδο του σακχάρου. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη ινσουλίνης µε αποτέλεσµα να µην 
µπορεί να καταναλωθεί η γλυκόζη του αίµατος και να χρησιµοποιούνται τα λίπη του σώµατος ως 
καύσιµο. Άτοµα µε διαβήτη Τύπου 2 και πολύ υψηλό σάκχαρο (άνω του 400 mg/dl) ανεξάρτητα από την 
αντιδιαβητική θεραπεία, πρέπει επίσης να αναβάλουν την άσκηση. 

 
 

∆ΙΑΒΗΤΗΣ, Ο∆ΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙ∆Ι 
 

Σε νεοδιαγνωσθέντα διαβητικό Τύπου 1, ο γιατρός που θα κάνει τη διάγνωση και θα αρχίσει τη θεραπεία 
είναι υποχρεωµένος να συστήσει στο νέο ινσουλινοθεραπευόµενο ασθενή να διακόψει την οδήγηση τόσο 
του αυτοκινήτου, όσο και του µοτοποδηλάτου, µέχρι να είναι και οι δύο όσο γίνεται πιο σίγουροι ότι ο 
κίνδυνος από υπογλυκαιµίες είναι ελάχιστος. Η οδήγηση αυτή καθ’ εαυτή έχει επιδράσεις που µπορεί να 
προκαλέσουν µείωση του σακχάρου αίµατος. Σε µια µελέτη, πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη Τύπου 
1 που είχαν τεθεί σε προσοµοίωση οδήγησης χρειάστηκαν περισσότερη έγχυση γλυκόζης, παρουσίασαν 
περισσότερα συµπτώµατα από το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα, είχαν µεγαλύτερη ταχυκαρδία και 
ελάµβαναν συχνότερα υδατάνθρακες, από µάρτυρες (µε διαβήτη Τύπου 1 επίσης) που απλώς 
παρακολουθούσαν µαγνητοσκόπηση οδήγησης (video). Επί πλέον, η αντίληψη των υπογλυκαιµιών 
διαφέρει από άτοµο σε άτοµο, και το υποκειµενικό στοιχείο στην αντίληψη αυτή είναι η µοναδική 
βεβαιότητα ότι ο ασθενής γνωρίζει αυτή την επιπλοκή της θεραπείας µε ινσουλίνη. Η υπογλυκαιµία 
εµποδίζει την ορθή εκτίµηση του κινδύνου από την οδήγηση. Όταν ρυθµιστεί ο διαβήτης του και ο 
ασθενής είναι εξοικειωµένος µε τις υπογλυκαιµίες, µπορεί να ξαναρχίσει να οδηγεί. Πριν ξεκινήσει 
πρέπει να µετρά το σάκχαρο αίµατος, αν και σύµφωνα µε µια µελέτη, ούτε η κρίση αυτή είναι πάντα 
επιτυχής. Η εκπαίδευσή του πρέπει να περιλαµβάνει αναλυτικές οδηγίες για λήψη υδατανθράκων ταχείας 
δράσης όταν απειλείται υπογλυκαιµία. Οµοίως τα οινοπνευµατώδη ποτά πρέπει να αποφεύγονται. Η 
καταγραφή των τιµών του σακχάρου αίµατος από τον ασθενή πρέπει να ελέγχεται τακτικά από το γιατρό. 
Ακόµα ο ασθενής πρέπει να προειδοποιείται ότι µετά από σωµατική δραστηριότητα, έκθεση σε θερµό 
περιβάλλον ή µη λήψη γευµάτων µετά από ένεση ινσουλίνης µπορεί να οδηγηθεί σε υπογλυκαιµία. 

Σε έναν ασθενή µε ινσουλινοθεραπευόµενο διαβήτη που οδηγεί, θα πρέπει να τονίζεται 
επανειληµµένα ότι προ της έναρξης της οδήγησης πρέπει να µετρά το σάκχαρο αίµατος και να διορθώνει 
µε λήψη υδατανθράκων τυχόν χαµηλές τιµές (κάτω από 70 mg/dl σύµφωνα µε ορισµένους συγγραφείς) 
πριν ξεκινήσει. Ενδιάµεσες στάσεις για µέτρηση του σακχάρου επιβάλλονται επίσης κάθε µία ή δύο 
περίπου ώρες όταν η διαδροµή είναι µεγάλη.  

Ιδιαίτερη προσοχή πάντως πρέπει να δοθεί στις επιπλοκές από τους οφθαλµούς σε πάσχοντες 
από µακροχρόνιο διαβήτη. ∆ιαταραχές όρασης µπορεί να εµφανισθούν κατά την αρχική ρύθµιση, όταν οι 
αυξοµειώσεις του σακχάρου είναι µεγάλες, καθώς και όταν υπάρχει διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια. 
Σηµειώνεται επίσης ότι η όραση δεν είναι ικανοποιητική για µερικές ώρες µετά την ενστάλαξη 
µυδριατικών. Αναφέρεται περίπτωση ασθενούς που προκάλεσε τροχαίο δυστύχηµα όταν επέστρεφε 
οδηγώντας από το νοσοκοµείο όπου είχε υποστεί βυθοσκόπηση. 

Η εγκυµοσύνη δεν είναι λόγος διακοπής της οδήγησης σε διαβητική γυναίκα που είχε τις 
προϋποθέσεις να οδηγεί µε ασφάλεια πριν την εγκυµοσύνη (δηλ. δεν είχε υπογλυκαιµίες). Στην 
περίπτωση όµως ασθενούς µε διαβήτη της κύησης, η οποία θα έπρεπε να αρχίσει ινσουλίνη για πρώτη 
φορά για την αυστηρή ρύθµιση του διαβήτη, οι οδηγίες µπορεί να διαφέρουν. Θα ήταν φρόνιµο η 
ασθενής να µην οδηγεί µέχρι να εξοικειωθεί µε τις υπογλυκαιµίες και µε την πρόληψή τους. 

Η απώλεια της αναγνώρισης των υπογλυκαιµιών, που επέρχεται σε ένα άτοµο µε διαβήτη που 
ρυθµίζεται αυστηρά, είναι λόγος διακοπής της οδήγησης µέχρι να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Οι 
συχνές υπογλυκαιµίες οδηγούν συχνά στη µη αναγνώριση των πρόδροµων υπογλυκαιµικών 
συµπτωµάτων και η κατάσταση αυτή διορθώνεται µε την αλλαγή των τιµών σακχάρου-στόχων στη 
ρύθµιση ενός ατόµου µε διαβήτη. Συγκεκριµένα γίνονται αποδεκτές σχετικά υψηλότερες τιµές σακχάρου 
και γλυκοζυλιωµένης αιµοσφαιρίνης. Ο γιατρός πρέπει να επιµείνει ρωτώντας τον ασθενή για τυχόν 
µεταβολή του τρόπου µε τον οποίο αυτός αντιλαµβάνεται τις υπογλυκαιµίες. Ενδεχοµένως θα πρέπει να 
ρωτήσει και τα άλλα µέλη της οικογένειάς του για τις δικές τους παρατηρήσεις. Κατά την τακτική 
επανεξέταση του ασθενούς πρέπει ακόµα να εξετάζεται η καταγραφή των τιµών του σακχάρου. 
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Η ελληνική νοµοθεσία δεν αναφέρει ρητά το σακχαρώδη διαβήτη ως πάθηση δυνητικά 
επικίνδυνη για τους κατόχους διπλώµατος οδήγησης, και ζητά από παθολόγο µια γενικότερη βεβαίωση 
ικανότητας. 

Ο διαβήτης δεν πρέπει να θεωρείται ως εµπόδιο για µικρά ή µεγάλα ταξίδια. Όµως είναι πιθανό 
να χρειάζεται προσεκτικός προγραµµατισµός για να αποφευχθούν µεταβολικές διαταραχές και άλλα 
προβλήµατα. Η διατροφή και η λήψη υγρών µπορεί να διαταραχθούν σε ένα ταξίδι και είναι δυνατόν να 
χρειάζονται προσαρµογές ανάλογα µε τις συνθήκες και το διάστηµα ταξιδίου. Θα πρέπει να γίνεται 
τακτικός έλεγχος του σακχάρου του αίµατος και να χορηγούνται διορθωτικές δόσεις ινσουλίνης αν είναι 
απαραίτητο.  

Σε περίπτωση ταξιδίου µακριά από το σπίτι για µεγάλο χρονικό διάστηµα, καλό είναι ο 
διαβητικός να εφοδιαστεί µε τα απαραίτητα (φάρµακα και αναλώσιµα) που θα τον βοηθήσουν να 
ανταπεξέλθει σε τυχόν δυσκολίες. Πάντα πρέπει να έχει µαζί του τα φάρµακά του σε ικανές ποσότητες 
(ιδιαίτερα ινσουλίνη, σύριγγες κλπ), διότι αναλόγως µε τον τόπο διαµονής του, µπορεί να µην είναι 
εύκολα διαθέσιµα. Μετρητές σακχάρου και ταινίες µέτρησης καλό είναι να µεταφέρονται εις διπλούν, για 
την περίπτωση που ο ένας χαθεί ή καταστραφεί. Πάντα επίσης θα πρέπει να µεταφέρει κάποιο 
σακχαρούχο τρόφιµο (χυµό φρούτων, καραµέλες κλπ) για το φόβο υπογλυκαιµιών. Ο συνοδός του 
ασθενούς θα πρέπει να έχει επίσης µαζί του σακχαρούχο τρόφιµο ή ένεση γλυκαγόνης (και να έχει 
εκπαιδευτεί στη χρήση της) για να µπορέσει να βοηθήσει αν χρειαστεί.  

Σε περίπτωση αεροπορικών ταξιδιών (ιδιαίτερα υπερατλαντικών µε αλλαγές χρονικών ζωνών) 
θα πρέπει να γίνονται οι κατάλληλες προσαρµογές στη δόση της ινσουλίνης. Γενικά, ταξίδια προς τα 
δυτικά έχουν ως συνέπεια να µεγαλώνει η µέρα, ενώ ταξίδια ανατολικά να µικραίνει. Έτσι στην πρώτη 
περίπτωση καλό είναι να δίδονται έξτρα δόσεις ινσουλίνης (ταχείας και βραχείας δράσης) ανάλογα µε τις 
µετρήσεις σακχάρου αίµατος κάθε µερικές (π.χ 4-6) ώρες, και οι δόσεις της ηµιβραδείας ινσουλίνης να 
χορηγούνται κανονικά σύµφωνα µε την καινούργια ώρα στον τόπο προορισµού. Αντίθετα σε ταξίδια 
προς τα ανατολικά, και πάλι οι δόσεις ηµιβραδείας ινσουλίνης θα πρέπει να χορηγούνται στον τόπο 
προορισµού σύµφωνα µε την καινούργια ώρα, αλλά τώρα επειδή το χρονικό διάστηµα από την πρώτη 
δόση προ της αναχώρησης είναι πιο µικρό από το σύνηθες, καλό είναι η αρχική αυτή δόση πριν την 
αναχώρηση να είναι µειωµένη. Γενικά πάντως δε χρειάζεται να προσπαθεί ο διαβητικός να έχει πολύ 
στενό έλεγχο του σακχάρου του κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού. Είναι καλύτερα να αφήσει το σάκχαρο 
λίγο ανεβασµένο (π.χ. 180-220 mg/dL) για µερικές ώρες, παρά να διακινδυνεύσει πρόκληση 
υπογλυκαιµίας στο ταξίδι του. Αντιδιαβητικά δισκία δεν χρειάζονται συνήθως προσαρµογές σε ταξίδια. 

Χρήσιµο επίσης θα είναι ο διαβητικός να είναι εφοδιασµένος µε κατάλληλα υποδήµατα στο 
ταξίδι του, για να αποφύγει επιπλοκές (εξελκώσεις κλπ) από τα κάτω άκρα λόγω στενών παπουτσιών. 
Επιπροσθέτως το να κρατάει µαζί του διάφορα φάρµακα (όπως αντιεµετικά για περίπτωση ναυτίας στο 
ταξίδι, αντιδιαρροϊκά, ευρέως φάσµατος αντιβιοτικά για αντιµετώπιση διάρροιας των ταξιδιωτών κλπ) θα 
είναι µια φρόνιµη ενέργεια.  
 
 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΗΣΙ∆ΙΩΝ  
 
Σκοπός της µεταµόσχευσης νησιδίων στον πάσχοντα από διαβήτη Τύπου 1 είναι η αναπλήρωση της 
παραγωγής ινσουλίνης από β-κύτταρα, τα οποία αντιλαµβάνονται τις ακριβείς ανάγκες σε ινσουλίνη και 
παράγουν ακριβώς όση χρειάζεται, διορθώνοντας µε αυτό τον τρόπο την υπεργλυκαιµία. Γενικά δεν 
αρκούν τα νησίδια από ένα πτωµατικό πάγκρεας για την απεξάρτηση ενός λήπτη από την ινσουλίνη, 
αλλά και προς αυτή την κατεύθυνση γίνεται εντατική προσπάθεια. Λίγες µόνο περιπτώσεις απεξάρτησης 
ενός λήπτη από έναν δότη έχουν ανακοινωθεί, και ακόµη, σύµφωνα µε τα υπάρχοντα στοιχεία η 
µεταµόσχευση νησιδίων δεν καταφέρνει να αποκαταστήσει µόνιµη ευγλυκαιµία στις περισσότερες 
περιπτώσεις προς το παρόν. Ελπίδες υπάρχουν από την ξενοµεταµόσχευση (νησιδίων ζώων σε άνθρωπο), 
αλλά πολλά προβλήµατα δεν έχουν λυθεί ακόµη.  Γενικά ο λήπτης δεν είναι απολύτως συµβατός µε τον 
δότη (εκτός της περίπτωσης της αυτοµεταµόσχευσης ασθενών µετά από παγκρεατεκτοµή, λόγω χρόνιας 
παγκρεατίτιδας), και η εφ όρου ζωής χρήση ανοσοκατασταλτικών φαρµάκων µέχρι στιγµής είναι 
αναπόφευκτη, µε όλες τις πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες από τα φάρµακα αυτά. Η διαδικασία 
µεταµόσχευσης στο ήπαρ δια της πυλαίας είναι απλή και σύντοµη. Η µεταµόσχευση γίνεται είτε απ’ 
ευθείας στην πυλαία, µε διαδερµική διηπατική πυλαιογραφία ακτινοσκοπικώς, είτε σε κλάδο της πυλαίας 
µετά από χειρουργική επέµβαση. Στην πρώτη περίπτωση δεν χρειάζεται γενική αναισθησία και η 
διαδικασία µπορεί να ολοκληρωθεί σε λίγη ώρα, οπότε δεν χρειάζεται ούτε νοσηλεία του ασθενούς. 
Πρόσφατο άλµα στη µεταµόσχευση νησιδίων σε ασθενείς που δεν χρειάζονται και µεταµόσχευση 
νεφρού, αποτελεί η εργασία της οµάδος του Edmonton του Καναδά που δηµοσιεύθηκε τον Ιούνιο 2000, 
και ανακοινώθηκε στο Αµερικανικό Συνέδριο για το ∆ιαβήτη. Οι ερευνητές επέτυχαν απεξάρτηση από 
την ινσουλίνη, µεταµοσχεύοντας νωπά νησίδια από δύο δότες σε κάθε λήπτη (σε δύο φάσεις), και 
χρησιµοποίησαν ανοσοκαταστολή χωρίς κορτιζόνη. Μετά από τη δεύτερη µεταµόσχευση οι ασθενείς δεν 
χρειάζονται ινσουλίνη και ο διαβήτης τους ρυθµίστηκε, καταλείποντας µόνο δυσανεξία στη γλυκόζη. Η 
διάδοση αυτής της τεχνικής και της εφαρµογής του πρωτοκόλλου ανοσοκαταστολής σε παγκόσµια 
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κλίµακα και η αναµενόµενη επιτυχία των µεταµοσχεύσεων νησιδίων αρχικά σε πειραµατική βάση, θα 
κάνει τους  πλέον δύσπιστους να συνειδητοποιήσουν ότι ο σακχαρώδης διαβήτης Τύπου 1 µπορεί να 
θεραπευθεί. 

Η µεταµόσχευση γίνεται είτε αµέσως (νωπά νησίδια), είτε µετά από επώαση σε κατάλληλες 
συνθήκες θερµοκρασίας, πίεσης και οξυγόνου. Μπορεί ακόµη να γίνει ψύξη των νησιδίων και να 
φυλαχθούν σε φιάλες µε υγρό άζωτο, ώστε να µεταµοσχευθούν (αφού αποψυχθούν) όταν έχει 
συγκεντρωθεί αρκετός αριθµός.  

Μέχρι στιγµής προτιµώνται ασθενείς που πάσχουν από νεφροπάθεια και που παράλληλα 
λαµβάνουν και νεφρό γενικά από τον ίδιο δότη, είτε έχουν στο παρελθόν µεταµοσχευθεί µε νεφρό, ο 
οποίος λειτουργεί καλά. Αυτό συµβαίνει για να αποφευχθεί η ανοσοκατασταλτική αγωγή αποκλειστικά 
για τα νησίδια, τη στιγµή που η µεταµόσχευσή τους είναι ακόµα σε πειραµατικό στάδιο. Αρκεί η 
χορήγηση ανθρώπινης ανοσοκατασταλτικής σφαιρίνης ATG ή ATG ή ΟΚΤ3 ή Daclizumab για 1-2 
εβδοµάδες ως θεραπεία επαγωγής, και η συνέχιση µε την ίδια ανοσοκαταστολή (κυκλοσπορίνη Α ή 
FK506 και Ραπαµυσίνη ή Mycophenolate Mofetil, MMF ή Αζαθειοπρίνη και κορτικοστεροειδή) για το 
µεταµοσχευµένο νεφρό. Η χρήση κορτιζόνης φαίνεται ότι δυσκολεύει υπερβολικά την απεξάρτηση από 
την ινσουλίνη. Η περιορισµένη επιτυχία της µεταµόσχευσης νησιδίων µέχρι πρόσφατα, δεν επέτρεψε τη 
µεταµόσχευση νησιδίων σε µεγάλη κλίµακα στους τελευταίους αυτούς ασθενείς, καθώς τα νησίδια είναι 
αντιγονικά και ίσως επιβαρύνουν την κατάσταση του νεφρικού µοσχεύµατος. Τελευταία επιλέγονται για 
µεταµόσχευση ασθενείς µε διαβήτη Τύπου 1 χωρίς βαριές χρόνιες επιπλοκές, αλλά µε σοβαρή αυτόνοµη 
νευροπάθεια και ιδίως εκείνοι που δεν αντιλαµβάνονται τις επερχόµενες υπογλυκαιµίες και ασθενείς που 
παρουσιάζουν πολύ συχνά διαβητική κετοοξέωση. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται µεταµοσχεύσεις νησιδίων ταυτόχρονα µε µεταµόσχευση 
ήπατος ή πνευµόνων, καθώς και ταυτόχρονη µεταµόσχευση νησιδίων και µυελού οστών του δότη, 
προκειµένου να αµβλυνθεί η ανοσολογική αντίδραση του λήπτη, µε διάφορα εκάστοτε αποτελέσµατα. 

Στη χώρα µας ανακοινώθηκε µία επιτυχής µεταµόσχευση παγκρεατικών νησιδίων σε άνθρωπο, 
στο Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης, την άνοιξη του 1999. Γίνονται προσπάθειες στο Λαϊκό 
Νοσοκοµείο στην Αθήνα να ξεκινήσει επίσης πρόγραµµα µεταµοσχεύσεων παγκρεατικών νησιδίων, σε 
συνεργασία µε ειδικό κέντρο στο Μιλάνο της Ιταλίας, ακολουθώντας ακριβώς το πρωτόκολλο του 
Edmonton. 

Ξενοµεταµοσχεύσεις (από χοίρους) έχουν επίσης δοκιµαστεί. Ίσως η παραγωγή γενετικά 
προκαθορισµένων ζώων (διαγονιδιακά ζώα–transgenic) και η αναµενόµενη πρόοδος στη φαρµακολογία 
της ανοσοκαταστολής, να βοηθήσει στην απόκτηση απεριόριστης πηγής νησιδίων για µεταµοσχεύσεις.  

Μεταµοσχεύσεις νησιδίων γίνονται πειραµατικά και σε ασθενείς µε διαβήτη Τύπου 2. 
Αναµφίβολα το µέλλον επιφυλάσσει περαιτέρω εκπλήξεις. 
 
 

ΛΑΘΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΤΟΥ ∆ΙΑΒΗΤΗ 
 
O Joslin πρίν απο πολλά χρόνια έγραψε: "Diabetes is primarily a disease for Nurses", δηλ. ο διαβήτης 
είναι ένα νόσηµα πρωταρχικά για τους νοσηλευτές. Ο ρόλος του νοσηλευτή στην φροντίδα των ατόµων  
µε διαβήτη είναι πολυδιάστατος (κλινικός, εκπαιδευτικός, συµβουλευτικός και ερµηνευτικός). Η 
νοσηλεύτρια είναι υπεύθυνη για την ποιοτική και ποσοτική νοσηλευτική φροντίδα που παρέχεται στους 
ασθενείς. Γι' αυτό αναλαµβάνοντας τη νοσηλευτική φροντίδα των ατόµων µε διαβήτη πρέπει να έχει υπ' 
όψη της τις ανάγκες κάθε ατόµου καθώς και τη δυνατότητα ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσής του. 

Κατά το σχεδιασµό της νοσηλευτικής φροντίδας θα πρέπει να µελετάται και να λαµβάνεται 
σοβαρά υπ' όψη η ασφάλεια των ασθενών έτσι που να εξασφαλίζονται προϋποθέσεις παροχής υψηλής 
ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας για όλους ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύµητες επιπτώσεις. 

Σύµφωνα µε το ∆ιεθνή Κώδικα περί προστασίας της υγείας των ατόµων δεν επιτρέπεται σε 
κανένα µέλος της οµάδας υγείας να κάνει λάθος. Παρόλα αυτά όµως, λάθη συµβαίνουν και γι' αυτό θα 
προσπαθήσουµε να καταγράψουµε τα σπουδαιότερα απ' αυτά που συµβαίνουν κατά την εφαρµογή της 
νοσηλευτικής του Σακχαρώδη ∆ιαβήτη καθώς και τους κυριότερους λόγους που οδηγούν σ' αυτά. 
 
 Τα λάθη µπορεί να αφορούν : 
  
1. Τη νοσηλευτική διάγνωση, όταν δεν γίνεται σωστή αξιολόγηση των αναγκών των ασθενών. 
2. Τη φαρµακευτική αγωγή του διαβήτη που είναι ίσως και το σπουδαιότερο όπως σωστό είδος και δόση 
του φαρµάκου. 
3. Τη διαιτητική αγωγή όπως σωστή κατανοµή των γευµάτων, οµάδες τροφίµων κ.λ.π. 
4. Την πρόληψη των επιπλοκών, δηλαδή η νοσηλεύτρια να µην αναγνωρίσει επικείµενη επιπλοκή π.χ. 
µια υπογλυκαιµία. 
5. Την τεχνική της ένεσης ινσουλίνης όµως ανάµιξη δύο ινσουλινών, σωστή δόση, σωστή οδός και 
περιοχή, ανακίνηση φιαλιδίου, συντήρηση ινσουλίνης κ.λ.π. 
6. Την ερµηνεία των διάφορων διαγνωστικών δοκιµασιών όπως για σάκχαρο και οξόνη ούρων, σάκχαρο 
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και οξόνη αίµατος. 
7. Την ατοµική υγιεινή. Σε µια λοίµωξη του δέρµατος η πορεία θεραπείας µπορεί να είναι βραδεία, λόγω 
ελαττωµένης αντίστασης του οργανισµού και παρουσίας του σακχάρου που ευνοεί την ανάπτυξη 
µικροβίων. 
8. Την εκπαίδευση στο Νοσοκοµείο και στην Κοινότητα. Παρ' όλο που η νοσηλεύτρια εκπαιδεύεται γι' 
αυτό, συνήθως παραλείπει τη διάσταση αυτή στην πράξη. 
 
Οι λόγοι που οδηγούν στα λάθη µπορούν να συνοψισθούν ως εξής: 
1. Η µικρή αναλογία νοσηλευτικού σε σχέση µε τον µεγάλο αριθµό των ασθενών. Η µη εξασφάλιση 
ικανοποιητικού αριθµού και ποιότητας νοσηλευτικού προσωπικού, για παροχή ποιοτικής νοσηλευτικής 
φροντίδας µπορεί να οδηγήσει σε νοσηλευτικά λάθη. 
2. Η µη ύπαρξη ειδικευοµένων νοσηλευτριών. Οι γνώσεις που παρέχονται µε τη βασική εκπαίδευση 
είναι ανεπαρκείς. Τα χαρακτηριστικά σύγχρονης νοσηλευτικής πρακτικής και η άποψη ότι η 
νοσηλευτική εκπαίδευση αποτελεί συνεχή διεργασία απαιτούν συνεχή επιµόρφωση της Νοσηλεύτριας. 
3. Η παρουσία νοσηλευτικού δυναµικού πολλών ταχυτήτων, ο ασθενής συχνά αφήνεται στα χέρια 
ατόµων χωρίς βασική εκπαίδευση και 
4. Η απουσία συχνά άλλων ειδικών όπως π.χ. διαιτολόγου, µε αποτέλεσµα η νοσηλεύτρια καλείται να 
καλύψει τα κενά. Το ερώτηµα είναι αν έχει η νοσηλεύτρια τις γνώσεις για να ανταποκριθεί σ' αυτό το 
ρόλο. 

Έτσι γίνεται φανερό ότι για να επιτευχθεί νοσηλευτική φροντίδα σε άριστο επίπεδο για τους 
ασθενείς πρέπει να υπάρχει σαφής αντίληψη για το ποιο είναι το ασφαλές επίπεδο νοσηλευτικής 
φροντίδας και ποιες είναι οι απαράδεκτες συνθήκες που κατεβάζουν αυτό το επίπεδο. Πρέπει να 
καθορίζεται η βασική γραµµή ασφάλειας της νοσηλευτικής πράξης καθώς και το επίπεδο προαγωγής 
της. 

Η λεπτοµερής, ακριβής και µε σαφήνεια καταγραφή των νοσηλευτικών παρατηρήσεων δίνει 
µια πλήρη εικόνα της πορείας του ασθενή, διαγράφει το σχέδιο της νοσηλευτικής φροντίδας, συµβάλλει 
δε στην ασφαλή και αποτελεσµατική συνέχιση της ολοκληρωµένης νοσηλευτικής φροντίδας του 
πάσχοντος. 

 
 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ∆ΙΑΒΗΤΗ 
  
Η αξία της εκπαίδευσης στο διαβήτη και ο ρόλος του εκπαιδευτή στο διαβήτη έχει αναγνωρισθεί 
ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Έχει επίσης αναγνωρισθεί ότι κύρια πηγή για την φροντίδα του διαβήτη 
είναι οι ίδιοι οι ασθενείς. Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι ένα χρόνιο νόσηµα που έχει µεγάλη σχέση µε 
τον τρόπο ζωής των ατόµων και λιγότερο µε την παροχή υπηρεσιών υγείας και απαιτεί αυξηµένη 
συµµετοχή των ατόµων µε διαβήτη για τη ρύθµισή του και την πρόληψη των επιπλοκών. Η λέξη κλειδί 
εποµένως είναι "αυτοφροντίδα", δηλ. ενέργειες, δραστηριότητες ή µέτρα τα οποία το άτοµο αναλαµβάνει 
για να διατηρήσει την προσωπική του υγεία και ευεξία. Αυτό προϋποθέτει γνώσεις. 
Ο νοσηλευτής µπορεί να εκπαιδεύσει µε: 
� Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών 
� Τον σχεδιασµό, την οργάνωση και την εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραµµάτων για ασθενείς, άτοµα 

και οµάδες 
� Την παροχή εκπαίδευσης στην κοινότητα µε επισκέψεις σε άτοµα µε διαβήτη ή µε εκπαιδευτικά 

προγράµµατα για άτοµα που έρχονται σ' επαφή µε αυτά π.χ. οι συνεργάτες τους, οι δάσκαλοι κ.α. 
� Την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών µεθόδων και των γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων των 

ασθενών ώστε να αναγνωρισθούν νέες ανάγκες. 
� Την οργάνωση οµάδων ατόµων µε διαβήτη εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

Ο εκπαιδευτικός ρόλος του νοσηλευτή εκτείνεται λοιπόν πολύ πέρα από απλή παρουσίαση βασικών 
δεξιοτήτων, όπως εκτέλεση ενέσεων, και τεχνικών µέτρησης του σακχάρου του αίµατος. Επίσης οι 
ειδικοί νοσηλευτές έχουν όλο και περισσότερο την ευθύνη για την εκπαίδευση άλλων επαγγελµατιών 
υγείας για το διαβήτη. 

Η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να αρχίζει µε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών του 
ατόµου µε διαβήτη και της οικογένειάς του και την ετοιµότητά τους να µάθουν. Το επόµενο στάδιο 
περιλαµβάνει τον καθορισµό ρεαλιστικών εκπαιδευτικών σκοπών. Το τρίτο στάδιο, ο προσδιορισµός 
των περιεχοµένων είναι σχετικά εύκολος γιατί βασίζεται στα προηγούµενα στάδια. 

Το τέταρτο στάδιο περιλαµβάνει την επιλογή των µεθόδων διδασκαλίας και των εκπαιδευτικών 
βοηθηµάτων. Το τελικό στάδιο είναι η εκτίµηση των αποτελεσµάτων που είναι και το πιο παραµεληµένο 
στάδιο. 
  
Η εκπαίδευση χωρίζεται λειτουργικά σε τρία µέρη. 

Όταν γίνεται διάγνωση και αµέσως µετά. Σκοπός σ' αυτή την περίοδο είναι η παροχή ενός 
ελάχιστου ορίου δεξιοτήτων στον ασθενή, ώστε να µπορέσει να ελέγχει τη νέα κατάστασή του. Θα 
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πρέπει να περιλαµβάνει: Ορθή πληροφόρηση και υποστήριξη σχετικά µε την φύση και τα αποτελέσµατα 
του διαβήτη, το να είναι σε θέση να κάνει τις ενέσεις µόνος του, να αυτοπαρακολουθείται και επίσης 
πληροφορίες σχετικά µε την υπογλυκαιµία και την κατανοµή των υδατανθράκων του διαιτολογίου. 

 Στους αµέσως επόµενους µήνες: Αυτή γίνεται καλύτερα σε ατοµική βάση. Εκτός από τα 
προαναφερθέντα, τα συγκεκριµένα θέµατα θα πρέπει να περιλαµβάνουν: 

Την αντιµετώπιση της ασθένειας, τους στόχους της θεραπείας µε ινσουλίνη, την υγιεινή 
διατροφή, τις επιπλοκές του διαβήτη, τους σχετικούς παράγοντες κινδύνου, τη φροντίδα των ποδιών, την 
εργασία ή το σχολείο, πληροφορίες σχετικά µε τα ασφαλιστικά ταµεία την οδήγηση και τα ταξίδια, την 
εγκυµοσύνη, τον προγεννητικό έλεγχο, την αντισύλληψη κ.λ.π. 

 Μακροπρόθεσµα: Η περιοδική ενίσχυση των παραπάνω αναφερθέντων επιτυγχάνεται 
καλύτερα έπειτα από ετήσια αξιολόγηση του επιπέδου εκπαίδευσης του ασθενούς. Η εκπαίδευση οµάδας 
ατόµων µε διαβήτη είναι µία δυναµική µέθοδος προσέγγισης και αποκάλυψης προβληµάτων, παροχής 
λύσεων και αλλαγής συµπεριφοράς µέσα από παραδείγµατα ατόµων που αντιµετωπίζουν τα ίδια 
προβλήµατα. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται συχνά για τους εφήβους. 

Οι τρεις µέθοδοι διδασκαλίας είναι: η διάλεξη, η συζήτηση και η επίδειξη. Η επιλογή της 
µεθόδου διδασκαλίας επηρεάζεται από την διαθεσιµότητα του προσωπικού, την υπηρεσία στην οποία 
προσφέρεται η εκπαίδευση και από τα χαρακτηριστικά των ασθενών. Οι πληροφορίες µπορούν να 
παρουσιασθούν διαµέσου γραπτών υλικών, οπτικο-ακουστικών µέσων και φυσικών αντικειµένων. 
 
 

ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ (BURN OUT) ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΑΒΗΤΗ ΤΟΥΣ 
 
Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι νόσος που η θεραπευτική αγωγή της στηρίζεται αποκλειστικά στην 
αυτοδιαχείριση. Αυτό σηµαίνει ότι ο ίδιος ο ασθενής ασχολείται µαζί του 24 ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες 
το χρόνο. Αυτό µπορεί, τις περισσότερες φορές να τον/την οδηγήσει σε εξουθένωση. 
Η εµπειρία από τη ζωή µε το διαβήτη µπορεί να οδηγήσει το άτοµο σε αισθήµατα ανεπάρκειας ή ενοχής 
ή αποτυχίας στην αυτοδιαχείριση. Αυτό µακροχρόνια µπορεί να οδηγήσει σε κακό γλυκαιµικό έλεγχο και 
κατ’ επέκταση σε µακροχρόνιες επιπλοκές. 
Το προσωπικό υγείας για να βοηθήσει αυτούς τους ασθενείς θα πρέπει να ακολουθήσει τις εξής 6 κύριες 
τακτικές: 

1) Μάθετε να αναγνωρίζετε τα σηµάδια και συµπτώµατα της εξουθένωσης του ασθενής σας. Αυτά 
είναι: 
• Να αισθάνεται ότι ο διαβήτης του έχει πάρει τον έλεγχο της ζωής του. 
• Να αισθάνεται υπερπιεσµένος από τους στόχους και τις ενέργειες αυτοδιαχείρισης και να 

αισθάνεται συνήθως ότι έχει αποτύχει µε τον διαβήτη του. 
• Να έχει έντονα αρνητικά συναισθήµατα για τον διαβήτη 
• Να αισθάνεται µόνος µε τον διαβήτη και ότι κανείς δεν τον καταλαβαίνει. 
• Να αποδέχεται την χρονικά κακή αυτοδιαχείριση και τον κακό γλυκαιµικό έλεγχο 
• Να επισκέπτεται αραιά το προσωπικό του διαβητολογικού ιατρείου. 
• Να αναφέρει έντονη αµφιβολία για τη βελτίωση της αυτοδιαχείρισης (αισθάνεται ότι η 

σωστή αυτοδιαχείριση δεν αξίζει την προσπάθεια), αλλά µπορεί να αισθάνεται ενοχή και/ή 
φόβο για το ιστορικό κακής αυτοδιαχείρισής του/της. 

2) Θεµελιώστε µια ∆υνατή, Συνεργατική Σχέση µε τους ασθενείς σας 
3) ∆ιαπραγµατευτείτε τους Στόχους µε επίκεντρο τον Ασθενή 
4) ∆ώστε προσοχή στα έντονα Αρνητικά Συναισθήµατα του Ασθενή 
5) Βελτιώστε την Κοινωνική Υποστήριξη του Ασθενή 
6) ∆εσµεύσετε τους ασθενείς στην ενεργή επίλυση προβληµάτων 

 
Ακολουθώντας αυτές τις τακτικές µπορεί να ανακουφιστεί ο ασθενής από τα αρνητικά του συναισθήµατα 
ανικανότητας, ανεπάρκειας. Σαν συνέπεια της αντιµετώπισης της εξουθένωσης θα πετύχει καλύτερη 
ρύθµιση, καλύτερο γλυκαιµικό έλεγχο και άρα καθυστέρηση της εµφάνισης επιπλοκών. 

 
 

ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ (BURNOUT) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  
ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΙΑΒΗΤΗ 

 
Λόγω της φύσης του διαβήτη (χρόνια νόσος), η αποτελεσµατική διαχείρισή τους απαιτεί 

σηµαντική ενέργεια και αντοχή τόσο από τον ίδιο τον ασθενή, όσο και από τους θεράποντες. 
Περιλαµβάνει δε, εξατοµικευµένους στόχους αυτοφροντίδας επίµονες προσπάθειες επίλυσης 
προβληµάτων και τη συνεχή υποστήριξη των θεραπόντων. Παρ’ όλα αυτά, µερικές φορές, τα 
αποτελέσµατα της θεραπείας µπορούν να δηµιουργήσουν τόσο στους ασθενείς όσο και στους 
θεράποντες, συναισθήµατα απογοήτευσης ή αποτυχίας και εάν αυτό συνεχιστεί, στους θεράποντες, για 
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µεγάλο χρόνο και σε πολλούς ασθενείς, τους οδηγεί σιγά-σιγά στην εξουθένωση.  
Μπορεί να γίνει αντιληπτή σαν βαθµιαία αύξηση των εργασιακών πιέσεων οδηγώντας το 

θεράποντα σε συναισθηµατικές και σωµατικές εκδηλώσεις (πτώση στην ποιότητα και την ποσότητα της 
εργασίας, αυξηµένες συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο και εξάντληση), συναισθήµατα ανικανότητας, 
αρνητικής αυτοαντίληψης, αρνητική στάση απέναντι στην εργασία, τη ζωή και τους ανθρώπους, µείωση 
των φυσικών διανοητικών δυνατοτήτων λόγω της υπερπροσπάθειας να επιτύχουν οι µη ρεαλιστικοί 
στόχοι. 

Η εξουθένωση αντιµετωπίζεται θέτοντας ρεαλιστικούς βραχυπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους 
στόχους θεραπείας όταν ο θεράπων είναι ευαίσθητος στα συναισθήµατα, πεποιθήσεις, θέσεις και 
προκαταλήψεις του/της. Πρέπει να είναι ανοικτός στην πληροφόρηση από την οικογένεια και τους 
φίλους του ασθενή του. Να προσδιορίζει τις αναπτυξιακές αλλαγές και τις απαιτήσεις της ζωής για τον 
εαυτόν του και τον ασθενή. Να ισορροπεί τις προτεραιότητές του και του ασθενή του, να λειτουργεί για 
τον ασθενή του σαν να µην είναι ο µοναδικός θεραπευτής αλλά περισσότερο να βοηθά τον ασθενή να 
αναπτύξει ένα προσωπικό δίκτυο υποστήριξης. Να αναπτύσσει οµαδική φροντίδα του ασθενή του. Να 
χρησιµοποιεί τους κοινωνικούς πόρους για το διαβήτη και να δεσµεύει το οικογενειακό, φιλικό, 
εργασιακό, κοινωνικό υποστηρικτικό του δίκτυο. 

Έτσι η µείωση της επαγγελµατικής εξουθένωσης θα βοηθήσει να χτιστεί ένας Τύπος συνεργασίας 
µεταξύ του ασθενή και του θεραπευτή, που απαιτείται για να είναι αποτελεσµατικότερη η διαχείριση του 
διαβήτη.  

 
 

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΒΗΤΗ 
 

Κατά την Ιπποκρατική ολιστική προσέγγιση, κάθε νόσος έχει ψυχολογικές, κοινωνικές καθώς επίσης και 
ανατοµικές διαστάσεις. Ο θεραπευτής χειρίζεται µια περίπτωση διαβήτη µε την κλασική µέθοδο της 
διάγνωσης και της µεταβολικής διαταραχής. Από τη σκοπιά όµως της ολιστικής προσέγγισης ο 
θεραπευτής πρέπει να χειριστεί τον ασθενή του σαν άτοµο που πάσχει από διαβήτη µαζί µε τη 
µεταβολική του διαταραχή. Αυτή η προσέγγιση διευρύνει τη θεραπευτική σχέση, η οποία δεν είναι µόνο 
σχέση θεραπευτή-νόσου, αλλά σχέση θεραπευτή-ασθενούς ατόµου. 

Η σχέση µεταξύ του θεραπευτή και του ασθενή είναι αποφασιστική για να επιτευχθεί το 
µέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσµα, ιδιαίτερα όταν η νόσος είναι χρόνια, όπως ο διαβήτης. Η θεραπευτική 
αγωγή τότε µόνον µπορεί να αποβεί αποδοτική όταν ο γιατρός, η νοσηλεύτρια και ο/η διαιτολόγος 
γνωρίζουν και λαµβάνουν υπ' όψη τους την προσωπική εµπειρία του ασθενούς. Ο διάλογος θεραπευτή-
ασθενή είναι σηµαντικός παράγοντας στο χειρισµό των χρόνιων νοσηµάτων. 

Η ψυχολογική κατανόηση ενός ατόµου µε χρόνιο νόσηµα όπως το άτοµο µε διαβήτη, µπορεί να 
αναλυθεί σύµφωνα µε δύο περιόδους : 1) πριν το συµβάν της νόσου. 2) µετά την ανακάλυψη της νόσου. 
Στην πρώτη περίπτωση η ψυχολογική κατάσταση του ατόµου µπορεί µερικές φορές να είναι µέρος των 
παραγόντων που άµεσα ή έµµεσα επηρέασαν την εκδήλωση της νόσου. Στη δεύτερη περίπτωση ανήκουν 
οι ψυχολογικές αντιδράσεις του ατόµου ως προς την ανακάλυψη της νόσου. 

Το άτοµο µε διαβήτη και η οικογένειά του πρέπει να ενθαρρύνονται να συµµετέχουν σε οµάδες, 
γιατί αυτό προάγει την ανταλλαγή γνώσεων και πείρας. Όταν κάποιος συζητά τις εµπειρίες του µε ένα 
"συνάδελφο" ή η σύζυγος ενός ατόµου µε διαβήτη συζητά τις εµπειρίες της µε τη σύζυγο ενός άλλου 
ατόµου µε το ίδιο χαρακτηριστικό ή όταν οι γονείς συναντώνται µε άλλους γονείς, όλοι αισθάνονται ότι 
υπάρχει αλληλοκατανόηση, ότι είναι λιγότερο µόνοι και νοιώθουν µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Το 
γεγονός ότι ανήκουν σε µια οµάδα διευκολύνει τα άτοµα αυτά και τις οικογένειές τους να εξοικειωθούν 
µε την κατάσταση και ευνοεί την ενεργό προσέγγιση. 

Όπου είναι δυνατόν, ένα ή και περισσότερα µέλη της οικογένειας του ατόµου µε διαβήτη πρέπει 
να περιλαµβάνονται στα διάφορα προγράµµατα ώστε να γίνουν χρήσιµοι συνεργάτες, παρά αβοήθητοι 
συµπαραστάτες. 

Έχει µεγάλη σηµασία και πρέπει να δοθεί έµφαση στην πληροφόρηση των συγγενών και του 
ευρύτερου κοινού για το διαβήτη. Αυτές είναι οµάδες που επηρεάζονται γιατί πρέπει να ζήσουν µ' ένα 
άτοµο µε διαβήτη, πράγµα που κατά καιρούς δηµιουργεί προβλήµατα. 

Η µητέρα, ή ο σύζυγος των οποίων το παιδί ή η σύζυγος αντίστοιχα έχουν διαβήτη πρέπει να 
ενηµερωθούν σχετικά µε τη νόσο. Υπάρχουν περιπτώσεις που µπορεί να χρειασθεί να βοηθήσουν άµεσα 
αλλά ίσως τα περισσότερα προβλήµατα ανακύπτουν από την καθηµερινή ζωή. Οι φυσικές 
δραστηριότητες όπως ο χορός, τα ψώνια, οι δουλειές του σπιτιού κ.λ.π. πρέπει να προγραµµατίζονται 
από τον ασθενή, πράγµα που επηρεάζει εξ ίσου και το περιβάλλον του. Οι συγγενείς πρέπει να είναι σε 
θέση να το κατανοήσουν και να πάρουν ενεργό µέρος στις αναγκαίες προφυλάξεις και το σχεδιασµό. 

Τα άτοµα µε διαβήτη και οι οικογένειές τους πρέπει επίσης να ενθαρρύνονται να περιγράψουν 
τους χειρότερους φόβους τους π.χ. ότι δεν πρόκειται ποτέ να θεραπευτεί, ότι δεν πρόκειται να γίνει όπως 
ήταν πριν, ότι η οικογένεια θα τον εγκαταλείψει και ότι ίσως θα πεθάνει. Αυτό τους βοηθάει στο να 
αισθανθούν και πάλι άνετα µε το άτοµο που έχει το διαβήτη. 

Πρέπει να βοηθήσουµε το άτοµο να λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα και την 
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οικογένεια να καταλάβει ότι κάποιος που έχει διαβήτη µπορεί να ενεργεί υπεύθυνα µέσα  στην 
οικογένεια, τη δουλειά ή την επίβλεψη των παιδιών. 

Εξασφαλίζοντας την πλήρη κατανόηση των αρχών του ελέγχου του διαβήτη τους, τα άτοµα 
αυτά αποκτούν αυτοπεποίθηση και κουράγιο για να δεχθούν σταδιακή υπευθυνότητα για τη φροντίδα 
της νόσου τους. 
  


