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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Δηζαγσγή: Ζ δηαηξνθή απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ζηελ ζεξαπεπηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ δηαβήηε. Ζ ζπλερήο εθπαίδεπζε ηφζν ησλ παηδηψλ φζν θαη ησλ 

γνλέσλ ζε ζέκαηα δηαηξνθήο κνηάδεη κνλφδξνκνο φηαλ ε δηαηξνθή απνηειεί εξγαιείν 

απηνδηαρείξηζεο  ηνπ αθραξψδε Γηαβήηε (Γ) ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αζζελψλ.  

 

 θνπόο ηεο έξεπλαο: θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα κειεηεζεί ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο γνλέσλ θαη παηδηψλ-εθήβσλ κε αθραξψδε Γηαβήηε ηχπνπ 1 (ΓΣ1) ζε 

δηαηξνθηθά δεηεκαηα θαη λα ζπζρεηηζζεί κε θνηλσληθννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο θαη 

παξάγνληεο ειέγρνπ ηνπ Γ. 

 

Τιηθό θαη κέζνδνη: Πξφθεηηαη γηα κηα κειέηε ρξνληθήο ζηηγκήο βαζηζκέλε ζε 

εξσηεκαηνιφγην. ηε κειέηε  ζπκκεηείραλ φια ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ παηδηψλ κε 

ζαθραξψδε δηαβήηε πνπ επηζθέθζεθαλ ην ΠαηδνΓηαβεηνινγηθφ Δμσηεξηθφ Ηαηξείν 

ηεο Α΄ Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Ηππνθξαηείνπ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο θαηά 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα Μάξηηνο 2015 – Ηνχιηνο 2015 θαη πιεξνχζαλ ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα. ηελ ηειηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζπκπεξηιήθζεζαλ 77 αζζελείο εθ ησλ 

νπνίσλ 36 θνξίηζηα θαη 41 αγφξηα κε κέζν φξν δεθαδηθήο ειηθίαο: 10,82 ± 4,43 έηε 

(δηαθχκαλζε: 1,66 – 18,27 έηε). ην εξσηεκαηνιφγην απάληεζαλ θαη νη γνλείο ησλ 

παηδηψλ (74 κεηέξεο θαη 69 παηέξεο).  

 

Απνηειέζκαηα: πλνιηθά ζπκπιεξψζεθαλ 136 έγθαηξα εξσηεκαηνιφγηα: 70 απφ 

κεηέξεο, 34 απφ παηέξεο θαη 32 απφ αζζελείο. Ο κέζνο φξνο ηνπ εθαηνζηηαίνπ 

πνζνζηνχ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ζην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ είλαη: 60,36 ± 16,29 

(17,39 - 86,96). Οη κεηέξεο ζεκείσζαλ ην πςειφηεξν κέζν φξν ζσζηψλ απαληήζεσλ 

θαη αθνινπζνχζαλ νη παηέξεο κε ηειεπηαίνπο ηνπο αζζελείο θαη κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά λα θαηαγξάθεηαη. Ζ νκάδα κε ηα πςειφηεξα ζθνξ απαληήζεσλ 

γηα ηνπο γνλείο αθνξνχζε ην δηάβαζκα εηηθέηαο (ελψ βξέζεθε θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο) θαη ην 

ρακειφηεξν πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ βξέζεθε ζηελ νκάδα εξσηήζεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ πδαηαλζξάθσλ. Ο κέζνο φξνο ηεο HbA1c ησλ 

παηδηψλ είλαη 7,38% θαη ε ηηκή απηήο θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ ην ζθνξ ησλ 

νξζψλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ. Αθφκε θάλεθε φηη ε ηηκή ηεο HbA1c είλαη 
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θαιχηεξε φηαλ ε ειηθία δηάγλσζεο ηνπ Γ ήηαλ κεγαιχηεξε θαη φηαλ ηα έηε ηεο 

λφζνπ είλαη ιηγφηεξα. Σν επίπεδν γλψζεσλ ζε ζέκαηα δηαηξνθήο θαίλεηαη λα 

επεξεάδεηαη απφ ηνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο. 

 

πκπεξάζκαηα: Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαίλεηαη πσο νη γλψζεηο ηφζν 

ησλ γνλέσλ φζν θαη ησλ παηδηψλ είλαη ρακειέο θαη απηφ έρεη άκεζε επηξξνή ζηελ 

θαιή γιπθαηκηθή ηνπο ξχζκηζε. Θα κπνξνχζακε, αμηνπνηψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο, λα βνεζήζνπκε λα βξεζνχλ ηξφπνη θαη κέζα ζηνρεπκέλεο ελεκέξσζεο ησλ 

γνλέσλ θαη ησλ αζζελψλ κε Γ γηα ηε δηαηξνθή. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: ζαθραξψδεο δηαβήηεο, δηαηξνθή ζην δηαβήηε, εθπαίδεπζε αηφκσλ 

ζην δηαβήηε.  
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SUMMARY 

 

Introduction: Nutrition is the cornerstone of any therapeutic approach on mellitus 

diabetes. The constant training of parents and children on nutrition issues seems to 

be the only solution, given that nutrition is a diabetes self-management tool in the 

patients’ everyday life. 

Scope of the study: Scope of this study is to investigate the education level of 

parents and children/teenagers diagnosed with type 1 diabetes on dietary aspects 

and to associate it with socioeconomic factors and factors that impact diabetes 

control. 

Material and methods: It is a questionnaire-based cross-sectional study. Part of this 

research were all members of families with children suffering from mellitus diabetes 

who visited the Pediatric Diabetology Outpatient Clinic of the 1st Department of 

Pediatrics at Hippocrates Hospital of Thessaloniki between May 2015 and July 2015 

and who met specific criteria. The final statistical analysis included 77 patients, 36 

girls and 41 boys, with the following average age in decimals: 10.82 ± 4.43 years 

(variance: 1.66 – 18.27 years). The children’s parents also answered the 

questionnaire (74 mothers and 69 fathers). 

Results: In total, 136 valid questionnaires were filled in: 70 by mothers, 34 by fathers 

and 32 by patients. The average percentage of right answers in the total of questions 

is: 60.36 ± 16.29 (17.39 – 86.96). Mothers achieved the highest average of right 

answers followed by fathers, whilst the patients came last reporting a statistically 

significant difference. The group of questions in which the parents gained the 

highest score was the label reading (statistically significant difference was detected 

among the members of the same family), while the lowest rate of the right answers 

given appertained to the group of questions on calculating carbohydrates. The 

average HbA1c of the children is 7.38% and its amount seems to be related to the 

score of the right answers given. It was also noticed that the HbA1c levels were 

better in cases where the diabetes was diagnosed at a higher age and the years of 

the condition were less. The education level on nutrition facts seems to be 

influenced by demographic factors. 
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Conclusions: The results of this research prove that the parents’ and children’s 

knowledge on nutrition is little and this seems to have an impact on their glycaemic 

regulation. Making good use of the results of this study, we could find ways and 

means of providing parents and patients with diabetes with nutrition 

recommendations. 

Keywords: diabetes mellitus, nutrition and diabetes, people’s education on diabetes 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ο αθραξψδεο Γηαβήηεο είλαη κηα πάζεζε γλσζηή εδψ θαη πνιιά ρξφληα. Ζ 

επίπησζε ηνπ αθραξψδε Γηαβήηε αλα ηνλ θφζκν έρεη απμεζεί δξακαηηθά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Ζ αχμεζε ηεο επίπησζεο ηνπ Γ θαη νη πνιιέο επηπινθέο ηεο 

λφζνπ απνηέιεζαλ ην έλαπζκα γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο παγθφζκηαο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ζηε ζεξαπεία θαη αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ. Ζ αλάγθε γηα 

απνηειεζκαηηθφηεξεο ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο  θξίλεηαη αλαγθαία φηαλ νη αζζελείο 

είλαη παηδηά. 

Οη ζπζηάζεηο πνπ δίλνληαη ζηνπο αζζελείο αθνξνχλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο 

ηνπο κε πηνζέηεζε ζπλεζεηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ πγηεηλή δηαηξνθή θαη άζθεζε. Ζ 

δηαηξνθή είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ Γ. Γίλεηαη αληηιήπηφ φηη 

ηφζν νη αζζελείο φζν θαη νη γνλείο  ρξεηάδεηαη λα έρνπλ γλψζεηο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε 

ηε δηαηξνθή θαη λα εθπαηδεχνληαη ζπλερψο πάλσ ζε απηά.  Ζ εθπαίδεπζε είλαη 

δπλαηφλ λα αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ πδαηαλζξάθσλ, ηε ζχζηαζε ησλ ηξνθίκσλ, 

πγηεηλέο επηινγέο ηξνθψλ ψζηε νη αζζελέηο λα κπνξνχλ λα απηνδηαρεηξηζηνχλ ηε 

λφζν.  

Καηά πφζν είλαη εθπαηδεπκέλνη νη γνλείο θαη νη αζζελέηο ζε δηαηξνθηθά 

δεηήκαηα θαζψο θαη πσο επεξεάδεηαη ν γιπθαηκηθφο έιεγρνο ζχκθσλα κε ηηο γλψζεηο 

ηνπο ήηαλ ν θχξηνο ζθνπφο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο. ην γεληθφ κέξνο 

πεξηγξάθεηαη ε ρξήζε ηεο δηαηξνθήο ζην Γ σο ζεξαπεπηηθφ κέζν θαζψο θαη πσο 

επεξεάδεηαη ν γιπθαηκηθφο έιεγρνο απφ ηελ εθπαηδεπζε ησλ αηνκσλ ζε ζέκαηα 

δηαηξνθήο. ην εηδηθφ κέξνο  παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ελφο δείγκαηνο 77 αζζελψλ 

θαη ησλ γνλέσλ ηνπο πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην, φπνπ δηεξεπλήζακε ην 

επίπεδν γλψζεψλ ηνπο ζε δηαηξνθηθά δεηήκαηα θαη πσο απηφ επεξεάδεη ην 

γιπθαηκηθφ έιεγρν. Σν επίπεδν γλψζεψλ ηνπο ζπζρεηίζηεθε κε 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο. 

ε απηφ ην ζεκείν νινθιεξψλνληαο ηε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία ληψζσ ηελ 

αλάγθε λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο ζπλέβαιαλ ζηελ εθπφλεζε ηεο.  

Καη’αξρήλ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. 

Υξηζηνθνξίδε Αζαλάζην, Λέθηνξα Παηδηαηξηθήο- Παηδηαηξηθήο Δλδνθξηλνινγίαο 

Α.Π.Θ, γηα ηελ ακέξηζηε βνήζεηά ηνπ, ηελ άςνγε ζπλεξγαζία θαη ηελ θαζνδήγεζε 

πνπ κνπ πξνζέθεξε. Ζ εκπεηξία θαη νη γλψζεηο ηνπ ήηαλ αλεθηίκεηεο ζε φιε ηε 

δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο δηπιψκαηηθήο κνπ εξγαζίαο.  
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Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ΜΠ "Φξνληίδα ην 

αθραξψδε Γηαβήηε" θαη θαη ηδηαίηεξα ηνλ θ. Καδάθν Κπξηάθν, Παζνιφγν – 

Γηαβεηνιφγν θαη Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Α.Σ.Δ.Η.Θ γηα ηηο γλψζεηο πνπ κνπ 

κεηέδσζαλ θαη θπζηθά γηα ηελ αμηφινγε πξσηνβνπιία λα πξαγκαηνπνηεζεί ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. 

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα δψζσ ζηελ θ. Σξηαληαθχιινπ Παλαγηψηα, 

Παηδίαηξνο θαη Γηδάθησξ ηνπ Α.Π.Θ γηα ηελ αλεθηίκεηε βνήζεηα γηα ηε ζπιιφγε ηνπ 

δείγκαηνο αιιά θαη γηα ηνλ πξνζσπηθφ ρξφλν πνπ αθηέξσζε γηα απηήλ ηελ εξγαζία.  

Θα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ επραξηζηήζσ ηνπο αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηεο 

απηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε κειέηε. Σν ελδηαθέξνλ ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

έξεπλα ήηαλ κεγάιν θάηη πνπ καο βνήζεζε πνιχ ζηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο.  

Απφ ηα βάζε ηεο θαξδηάο κνπ ζέισ λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ -θαη 

θπξίσο ηε κεηέξα κνπ- πνπ ράξε ζηελ ππνζηήξημε θαη ηελ ππνκνλή ηνπο ε ζπγγξαθή 

ηεο δηπισκαηηθήο κνπ έγηλε επηηπρψο. 

Σέινο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ ζπδπγφ κνπ, ππνθηλεηήο ζθέςεσλ θαη 

θηινδνμηψλ κνπ ζην κνλνπάηη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Με ηελ ακέξηζηε 

ζπκπαξάζηαζή ηνπ, ηελ ππνκνλή θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζηάζεθε δίπια κνπ 

βνεζψληαο κε λα μεπεξάζσ ηηο φπνηεο δπζθνιίεο.   

Σελ δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία ζα αθηεξψζσ ζηελ θφξε κνπ, Ησάλλα, πνπ 

ήξζε ελ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνχδσλ θαη κε ψζεζε κε 

δχλακε θαη θνπξάγην γηα ηελ εθπφλεζή ηνπ. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Στη μοναδική μου… 

Την κόρη μου… 

Ιωάννα! 
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Α. ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 
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1. ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ 

 

Παξά ηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο θαη ην κεγάιν εχξνο ησλ εξγαιείσλ πνπ 

δηαζέηνπκε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ (ζηξαηεγηθέο πξφιεςεο, απνηειεζκαηηθά 

θάξκαθα, εμειηγκέλε ηερλνινγία) ε πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξψπσλ 

απφ ηε λφζν ηνπ αθραξψδε Γηαβήηε (Γ) θαη ηηο επηπινθέο ηνπ, κνηάδεη λα 

απνηπγράλεη (1) . 

Ο (Γ) απνηειεί έλα παγθφζκην πξφβιεκα πγείαο θαη έλα ζεκαληηθφ αίηην 

λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο. Δίλαη: 

 Ζ πξψηε αηηία ηχθισζεο ζην Γπηηθφ θφζκν. 

 Ζ πξψηε αηηία λεθξηθήο αλεπάξθεηαο πνπ απαηηεί αηκνδηχιηζε θαη 

κεηακφζρεπζε λεθξνχ.  

 Ζ πξψηε αηηία κε-ηξαπκαηηθνχ αθξσηεξηαζκνχ. 

 Ζ θχξηα αηηία θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ. 

 Ζ έβδνκε θχξηα αηηία ζλεηφηεηαο. 

Ζ θαξδηαγγεηαθή λφζνο είλαη ππεχζπλε γηα ην 75% ησλ ζαλάησλ ζε αζζελείο κε Γ 

(2). 

  

1.1 Οξηζκόο  

 

Ο αθραξψδεο δηαβήηεο (Γ) είλαη έλα κεηαβνιηθφ λφζεκα πνπ εμειίζζεηαη 

κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο απεηιψληαο λα ιάβεη δηαζηάζεηο παλδεκίαο. Ο αθραξψδεο 

δηαβήηεο ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο νξίδεηαη σο ‘έλα ρξφλην 

κεηαβνιηθφ λφζεκα πνπ εκθαλίδεηαη είηε φηαλ ην πάγθξεαο δελ παξάγεη αξθεηή 

ηλζνπιίλε είηε φηαλ δελ κπνξεί ν νξγαληζκφο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηλζνπιίλε πνπ 

παξάγεη απνηειεζκαηηθά’(3). 

Ζ ηλζνπιίλε είλαη κηα νξκφλε πνπ ξπζκίδεη ηε γιπθφδε ηνπ αίκαηνο (3). Κχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Γ είλαη ε ππεξγιπθαηκία. Ζ ππεξγιπθαηκία ή ε απμεκέλε 

γιπθφδε αίκαηνο είλαη έλα ζχλεζεο απνηέιεζκα ηνπ αλεμέιεγθηνπ Γ θαη κε ην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ πξνθαιεί ζνβαξέο επηπινθέο ζε δηάθνξα ζπζηήκαηα ηνπ 
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ζψκαηνο θαη εηδηθφηεξα ζην λεπξηθφ ζχζηεκα θαη ηα αηκνθφξα αγγεία (3).
 
Ζ ρξφληα 

ππεξγιπθαηκία φκσο είλαη θαηαζηξνθηθή θαη γηα άιια φξγαλα φπσο νη νθζαικνί, νη 

λεθξνί θαη ην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα (3). 

 

1.2 Σαμηλόκεζε αθραξώδε Γηαβήηε 

 
Ο Γ δηαθξίλεηαη ζηνπο εμήο ηχπνπο (Πίλαθαο 1) : 

 

1. Γ ηύπνπ I (ΓΣ1): Πξνθαιείηαη απφ κηα απηνάλνζε αληίδξαζε φπνπ ην 

ακπληηθφ ζχζηεκα ηνπ ζψκαηνο επηηίζεηαη ζηα β-θχηηαξα ηνπ παγθξέαηνο, 

θχηηαξα ηα νπνία είλαη ππεχζπλα γηα ηελ παξαγσγή ηλζνπιίλεο. Απηφ έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα ν νξγαληζκφο λα κελ κπνξεί λα παξάγεη ηελ ηλζνπιίλε πνπ 

ρξεηάδεηαη. Γελ έρεη βξεζεί αθφκε ν αθξηβήο αηηηνπαζνγελεηηθφο κεραληζκφο 

πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ ΓΣ1 (3). Ηζηνξηθά ν ΓΣ1 

ζεσξείην φηη ήηαλ κηα δηαηαξαρή πνπ εκθαληδφηαλ ζε παηδηά θαη εθήβνπο, 

απηή ε άπνςε φκσο έρεη αιιάμεη θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, θαη ε ειηθία 

έλαξμεο ηεο ζπκπησκαηνινγίαο δελ απνηειεί θξηηήξην νξηζκνχ (4). Άηνκα κε 

ΓΣ1 ρξεηάδνληαη θαζεκεξηλά ηλζνπιίλε πξνθεηκέλνπ λα θξαηνχλ ζηαζεξά ηα 

επίπεδα γιπθφδεο ζην αίκα αθνχ έλα άηνκν κε απηή ηε κνξθή δηαβήηε ρσξίο 

ηλζνπιίλε ζα πεζάλεη (1). 

2. Γ ηύπνπ II (ΓΣ2): ην παξειζφλ νλνκαδφηαλ κε ηλζνπιηλν-εμαξηψκελνο. 

Δκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζηνπο ελήιηθνπο αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

εκθαλίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε εθήβνπο θαη παηδηά ιφγσ ηεο επηδεκηθήο 

αχμεζεο  ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο. ην ΓΣ2 ν νξγαληζκφο είλαη ζε ζέζε λα 

παξάγεη ηλζνπιίλε αιιά είηε απηή δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή γηα ην ζψκα είηε ε 

ηλζνπιίλε δελ κπνξεί λα αζθήζεη ηηο θπζηνινγηθέο ηεο δξάζεηο (θαηλφκελν 

γλσζηφ σο αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε) θαη έηζη νδεγνχκαζηε ζε απμεκέλα 

επίπεδα γιπθφδεο ηνπ αίκαηνο (1). ΓΣ2 εκθαλίδεη ην 90% ησλ αλζξψπσλ 

πνπ πάζρνπλ απν Γ. Καηά έλα κεγάιν κέξνο ν ΓΣ2 είλαη απνηέιεζκα 

πςεινχ ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη έιιεηςεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο (3).  

3. Γηαβήηεο θύεζεο (ΓΚ): ην ΓΚ νη γπλαίθεο εκθαλίδνπλ αληίζηαζε ζηελ 

ηλζνπιίλε θαη απηφ έρεη σο επαθφινπζν πςειέο ηηκέο ζαθράξνπ ηνπ αίκαηνο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο. Ζ δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο εκπνδίδεηαη  

πηζαλψο απφ νξκφλεο πνπ παξάγνληαη απφ ηνλ πιαθνχληα. Ο ΓΚ ηείλεη λα 
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εκθαλίδεηαη ηελ 24 εβδνκάδα ηεο θχεζεο (1). Ζ εκθάληζε δηαβήηε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο θχεζεο δελ ζεκαίλεη φηη πξνυπήξρε δηαβήηεο. Δπίζεο ν ΓΚ 

άιινηε εμαθαλίδεηαη κεηά ην ηέινο ηεο εγθπκνζχλεο, φπνπ κπνξεί λα 

επαλεκθαληζηεί ζε επφκελε εγθπκνζχλε ή ζην απψηεξν κέιινλ, θαη άιινηε 

παξακέλεη. 

4. Δηδηθνί ηύπνη Γ: 

Τπάξρνπλ πνιιέο άιιεο κνξθέο ηνπ δηαβήηε, κε θνηλφ απνηέιεζκα ηελ 

ππεξγιπθαηκία (5). Οθείινληαη ζε αίηηα φπσο γελεηηθέο δηαηαξαρέο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ β-θπηηάξσλ ή ηε δξάζε ηεο 

ηλζνπιίλεο, λφζνπο ηεο εμσθξηλνχο κνίξαο ηνπ παγθξέαηνο, έθζεζε ζε 

θάξκαθα, ρεκηθέο νπζίεο, ηνμίλεο θ.ά. (6). Έλαο εηδηθφο ηχπνο κε ηδηαίηεξε 

ζεκαζία είλαη ν ηχπνο MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young) κε 

φςηκε έλαξμε ηνπ δηαβήηε ζηνπο λένπο. Πξφθεηηαη γηα κηα κνλνγνληδηαθή 

κνξθή Γ, κε ηζρπξφ ζεηηθφ νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ Γ, κε θάζεηε πξνζβνιή 

2 ηνπιάρηζηνλ πξνεγνχκελσλ γελεψλ (π.ρ. παππνχο, παηέξαο) θαη 

θιεξνλνκείηαη κε απηνζσκαηηθφ επηθξαηνχληα ηξφπν. Ζ εκθάληζε ηνπ αθνξά 

λέα κε παρχζαξθα άηνκα, ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 25 εηψλ, αιιά κπνξεί λα 

δηαγλσζζεί θαη αξγφηεξα ζηελ ελήιηθε δσή. Ο αθξηβήο επηπνιαζκφο ηνπ 

δηαβήηε MODY είλαη άγλσζην. Τπνινγίδεηαη φηη αληηπξνζσπεχεη ην 1-2% 

ηνπ ζπλφινπ ησλ αηφκσλ κε Γ. Ο κεραληζκφο πξφθιεζεο ηνπ δηαβήηε 

MODY αθνξά ηε δπζιεηηνπξγία ησλ β-θπηηάξσλ ηνπ παγθξέαηνο, ε νπνία 

νθείιεηαη ζε κεηαιιάμεηο δηαθφξσλ γνληδίσλ, κε  

απνηέιεζκα ηε δηαηαξαρή ζηελ έθθξηζε ηεο ηλζνπιίλεο. Έσο ζήκεξα, έρνπλ  

αλαγλσξηζζεί κεηαιιάμεηο ζε 11 γνλίδηα πνπ επζχλνληαη γηα ηελ εκθάληζε  

ηζαξίζκσλ ηχπσλ MODY. Οη ζπρλφηεξνο ηχπνο είλαη ν 3 θαη αθνινπζνχλ ν 1 

θαη έπεηηα ν 2. Όπνπηα γηα δηαβήηε ηχπνπ MODY είλαη ηα άηνκα κε Γ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ: 

 

 Γηάγλσζε ζπλήζσο πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ 25 εηψλ 

 Ήπηα ππεξγιπθαηκία, ρσξίο ηάζε γηα θεηνμέσζε  

 ρη ζεκαληηθή παρπζαξθία ή/θαη απνπζία ζεκείσλ αληίζηαζεο ζηελ  

ηλζνπιίλε 

 Οηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ΓΣ2, ηνπιάρηζηνλ ζε δχν θάζεηεο γελεέο, κε  

απηνζσκαηηθφ επηθξαηνχληα ηξφπν θιεξνλνκηθφηεηαο 
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 Απνπζία αληηζσκάησλ γηα ΓΣ1 

 Γιπθνδνπξία, πνπ δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ ήπηα ππεξγιπθαηκία 

 Γπλαίθεο κε ΓΚ, πνπ εκθαλίδνπλ ήπηα ππεξγιπθαηκία  

Σειηθή θαη νξηζηηθή δηάγλσζε γίλεηαη κε κνξηαθφ γελεηηθφ έιεγρν (6). 

  

ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΑΚΥΑΡΧΓΟΤ ΓΗΑΒΖΣΖ 

 ΣΤΠΟΤ 1 ΓΙΑΒΗΣΗ 

i. Αλνζνινγηθήο αξρήο 

ii. Ηδηνπαζήο 

 ΣΤΠΟΤ 2 ΓΙΑΒΗΣΗ
*
 

(πνηθίιεη απφ ηλζνπιηληθή αληίζηαζε κε ζρεηηθή έιιεηςε 

ηλζνπιίλεο σο δηαηαξαγκέλε ηλζνπιηληθή έθθξηζε θπξίσο κε 

ζπλνδφ ηλζνπιηληθή 

αληίζηαζε) 

 ΑΛΛΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ 

I. Γελεηηθέο δηαηαξαρέο ηνπ β-θπηηάξνπ 

i. Υξσκφζσκα 20q (MODY1) 

ii. Υξσκφζσκα 7p, γιπθνθηλάζε (MODY2)  

iii. Υξσκφζσκα 12q (MODY3)  

iv. Υξσκφζσκα 13q (MODY4)  

v. Υξσκφζσκα 17q (MODY5) 

vi. Υξσκφζσκα 2q (MODY 6) 

vii. Μηηνρνλδξηαθφ DNA 

viii.  Αιινη 

II. Γελεηηθέο δηαηαξαρέο ηεο δξάζεο ηεο ηλζνπιίλεο  

i. Σχπνπ 1 αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε 

ii. Λεπξερνληζκφο 

iii. χλδξνκν Rabson-Mendenhall   

iv. Ληπναηξνθηθφο δηαβήηεο 
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v. Άιινη 

III. Νφζνη ηνπ εμσθξηλνχο παγθξέαηνο 

i. Παγθξεαηίηηδα 

ii. Σξαχκα/παγθξεαηεθηνκή 

iii. Νενπιαζία 

iv. Κπζηηθή ίλσζε 

v. Αηκνρξσκάησζε 

vi. Ηλναζβεζηψδεο  παγθξεαηνπάζεηα 

vii. Άιιν 

IV. Δλδνθξηλνπάζεηεο 

i. Αθξνκεγαιία 

ii. χλδξνκν Cushing   

iii. Γιπθαγφλσκα 

iv. Φαηνρξσκνθχηησκα 

v. Τπεξζπξενεηδηζκφο 

vi. σκαηνζηαηίλσκα 

vii. Αιδνζηεξφλσκα 

viii.   Αιινη 

V. Φαξκαθεπηηθφο 

i. Πεληακηδίλε 

ii. Νηθνηηληθφ νμχ 

iii. Γιπθνθνξηηθνεηδή 

iv. Θπξνξκφλε 

v. Γηαδνμίδε 

vi. β-αδξελεξγηθνί αγσληζηέο 

vii. Θεηαδίδεο 

viii. Φαηλπληντλε 

ix. α-ηληεξθεξφλε 

x. Άιινη 
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VI. Λνηκψμεηο 

i. πγγελήο εξπζξά 

ii. Κπηηαξνκεγαινηφο 

iii. Άιινη 

VII. πάληεο κνξθέο δηαβήηε αλνζνινγηθήο αξρήο 

i. χλδξνκν "Stiff-man"  

ii. Αληηζψκαηα έλαληη ηνπ ηλζνπιηληθνχ ππνδνρέα 

iii.   Αιινη 

VIII.  Αιια γελεηηθά ζχλδξνκα πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαβήηε 

i. χλδξνκν Down   

ii. χλδξνκν Klinefelter  

iii. χλδξνκν Turner  

iv. χλδξνκν Wolfram   

v. Αηαμία Friedreich  

vi. Υνξεία Huntington   

vii. χλδξνκν  Laurence-Moon-Bieldel   

viii. Μπνηνληθή δπζηξνθία 

ix. Πνξθπξία 

x. χλδξνκν Prader-Willi   

xi. Αιινη 

 

 ΑΚΥΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΣΗ ΚΤΗΗ 

 

Πίλαθαο 1: Σαμηλόκεζε ηνπ αθραξώδε Γηαβήηε (7) 
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1.3 Παζνγέλεηα Γ 

 

1.3.1  Παθογένεια ΓΣ1 

 

Σα πεξηζζφηεξα εξεπλεηηθά άξζξα ζρεηηθά κε ηελ παζνγέλεηα ηνπ 

ΓΣ1 μεθηλνχλ κε ηε ζεκείσζε φηη ε δηαηαξαρή πξνθχπηεη απφ κηα 

απηνάλνζε θαηαζηξνθή ησλ ηλζνπιηλνεθθξηηαγσγψλ β-θπηηάξσλ ηνπ 

παγθξέαηνο. Ζ βάζε απηήο ηεο παξαηήξεζεο είλαη ε παξνπζία ελφο ρξφληνπ 

ππξνδνηηθνχ κεραληζκνχ πνπ επεξεάδεη ηα παγθξεαηηθά λεζίδηα θαη ηα 

θαζηζηά κε επαξθψο ιεηηνπξγηθά (8). Μηα άιιε άπνςε ζεσξεί φηη ζηνπο 

αζζελείο κε ΓΣ1 ην πάγθξεαο ζηεξείηαη ηλζνπιηλνπαξαγσγψλ θπηηάξσλ θαη 

ηα β-θχηηαξα πνπ ππάξρνπλ δελ κπνξνχλ λα αλαγελλεζνχλ. Καη νη δπν απηέο 

απφςεηο γηα ηελ παζνγέλεηα ηνπ ΓΣ1 έρνπλ ζπδεηεζεί (9, 10).  

Σα πην πξφζθαηα δεδνκέλα ιέλε φηη νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο κε 

ΓΣ1 ελδερνκέλσο  έρνπλ ιίγα ελαπνκείλαληα β-θχηηαξα, ζηνηρεία δείρλνπλ 

φηη ε αλαγέλλεζε ησλ β-θπηηάξσλ κπνξεί λα γίλεη ζε λήπηα θαη κηθξά παηδηά 

αιιά φρη ζε εθήβνπο ή ελειίθνπο (10, 11). Απηή ε βιάβε εμειίζζεηαη 

ζηαδηαθά –κέζα ζε πεξίνδν κελψλ ή εηψλ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο αζζελείο- θαη 

ηα ζπκπηψκαηα εκθαλίδνληαη κφλν φηαλ θαηαζηξαθεί πεξίπνπ ην 90% ησλ 

παγθξεαηηθψλ λεζηδίσλ. Ζ αλνζνινγηθή βιάβε ρξεηάδεηαη γελεηηθή 

πξνδηάζεζε θαη επεξεάδεηαη θαη απφ πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο (12). 

 

1.3.2 Παθογένεια ΓΣ2 

 

Ωο αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε, νξίδεηαη ε αδπλακία ηεο ηλζνπιίλεο 

(είηε ηεο ελδνγελψο παξαγφκελεο είηε ηεο ρνξεγνχκελεο εμσγελψο) λα 

αζθήζεη ηηο βηνινγηθέο ηεο δξάζεηο, ζε ζπγθεληξψζεηο ζην πιάζκα πνπ είλαη 

δξαζηηθέο ζε θπζηνινγηθά άηνκα.  

Οη αζζελείο κε ΓΣ2 εκθαλίδνπλ απμεκέλε αληίζηαζε ζηελ 

ηλζνπιίλε. Τπάξρεη έιιεηςε ηλζνπιίλεο ε νπνία φκσο κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ επηδεηλψλεηαη. Απηφ νθείιεηαη ζηελ ζηαδηαθή έθπησζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ β-θπηηάξσλ. Λφγσ ηεο πξναλαθεξζείζαο 

ηλζνπιηλναληίζηαζεο, ε ηλζνπιίλε παξφιν πνπ κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε 
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θπζηνινγηθά επίπεδα ζην ζψκα δελ κπνξεί λα αζθήζεη ηε βηνινγηθή ηεο 

δξάζε θαη λα δηαηεξήζεη ηελ γιπθφδε ζε θπζηνινγηθά επίπεδα. 

χκθσλα κε ηνλ παγθφζκην νξγαληζκφ πγείαο (WHO) ν ΓΣ2 είλαη 

έλα απφ ηα πην θνηλά ρξφληα λνζήκαηα ζηνλ θφζκν, θαη επεξεάδεη ην 9,3% 

ηνπ πιεζπζκνχ άλσ ησλ 25 εηψλ (13).  

 

1.4  Κιηληθή εηθόλα ηνπ Γ 

 

Σα ζπκπηψκαηα ηνπ Γ είλαη αλάινγα κε ηηο ηηκέο ηεο γιπθφδεο ηνπ 

αίκαηνο. ζν πην πςειά θπκαίλνληαη νη ηηκέο ηεο γιπθφδεο ζην αίκα ηφζν πην 

εκθαλή είλαη ηα ζπκπηψκαηα ηνπ Γ. Κάπνηα ζπκπηψκαηα ζπκβαίλνπλ 

ζπρλφηεξα ζε έλαλ ηχπν Γ θαη ιηγφηεξν ζπρλά ζε έλαλ άιιν. Δπίζεο ν 

λεθξηθφο νπδφο απνβνιήο ηεο γιπθφδεο έρεη ζρέζε κε ηελ εθδήισζε ησλ 

ζπκπησκάησλ. Με πςειφ λεθξηθφ νπδφ ηα ζπκπηψκαηα δελ είλαη αηζζεηά, 

ελψ ην αληίζεην ζπκβαίλεη κε ρακειφ νπδφ. (14). Γεληθά ηα ζπκπηψκαηα πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ λφζν είλαη ε δίςα, ε μεξνζηνκία, ε πνιπνπξία, 

αηδνηνθνιπίηηδεο, βαιαλνπνζζίηηδεο, λπθηεξηλή νχξεζε, δηαηαξαρέο 

πξνζαξκνγήο θαθνχ, θαηαβνιή δπλάκεσλ, δάιε, κνληιηάζεηο ηνπ δέξκαηνο, 

δνζηελψζεηο θαη ηδξσηαδελίηηδεο (15).  

 

1.4.1  ςμπηωμαηολογία ΓΣ1 

 

Η πνιπνπξία, ε πνιπδηςία θαη ε πνιπθαγία είλαη ην θιαζζηθφ ηξίν 

ζπκπησκάησλ (πνπ ζπλδένληαη κε ηε λφζν) φπνπ καδί κε ηελ ππεξγιπθαηκία 

απνηεινχλ δηαγλσζηηθέο ζθξαγίδεο γηα ην ΓΣ1 ζε παηδηά θαη εθήβνπο, θαη 

ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζε ελήιηθεζ (16). Λίγεο εβδνκάδεο κέρξη θαη ην πνιχ 3 

κήλεο απφ ηελ δηάγλσζε ηα ζπκπηψκαηα απηά είλαη πνιχ έληνλα. Ζ 

πνιπνπξία είλαη απνηέιεζκα ηεο γιπθνδνπξίαο θαη ηεο ζπλνδνχ σζκσηηθήο 

δηνχξεζεο. Ζ πνιπνπξία πξνθαιεί έληνλε δίςα αιιά θαη αθπδάησζε ε νπνία 

εθδειψλεηαη ζηνλ αζζελή κε μεξνζηνκία. Δπίζεο ιφγσ ηεο αθπδάησζεο νη 

δηαβεηηθνί έρνπλ μεξφ δέξκα. Η όξεμε ηνπο είλαη θπζηνινγηθή αιιά κπνξεί λα 

είλαη θαη κεησκέλε, νπφηε θαη πξνθαιείηαη απώιεηα βάξνπο. Ζ απψιεηα 

βάξνπο ζπρλά είλαη αθνξκή γηα ηε δηάγλσζε ηνπ ΓΣ1 θαζψο είλαη έληνλε 

δχν εβδνκάδεο πξηλ ηελ δηάγλσζε. Ζ λπθηεξηλή ελνύξεζε θαη ηδίσο φηαλ είλαη 
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δεπηεξνπαζήο απνηειεί έλα αθφκε ζχκπησκα γηα ηα κηθξά παηδηά, ελψ 

δηαηαξαρέο ζηελ έκκελνο ξχζε ππάξρνπλ ζε αξξχζκηζην δηαβήηε ή ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ν δηαβήηεο δελ έρεη δηαγλσζηεί (14).  

 

1.4.2 ςμπηωμαηολογία ΓΣ2 

 

Σα ζπκπηψκαηα ηνπ ΓΣ2 ζπλήζσο πεξηπιέθνληαη κε ηηο δηαβεηηθέο 

επηπινθέο θαη εμαηηίαο ησλ επηπινθψλ απηψλ γίλεηαη ε δηάγλσζε ηεο λφζνπ. Ο 

αζζελήο κπνξεί λα κελ δψζεη ζεκαζία ζηα ζπκπηψκαηα ηνπ ΓΣ2 θαη λα 

επηζθεθηεί ηνλ γηαηξφ κφλν φηαλ νη δηαβεηηθέο επηπινθέο έρνπλ θάλεη ηελ 

εκθάληζε ηνπο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί φηαλ νη πγηεηλνδηαηηεηηθέο ζπλήζεηεο 

ηνπ αζζελή είλαη θαιέο (δελ ηξψεη πνιιά γιπθά θαη πδαηάλζξαθεο) νπφηε ηα 

ζπκπηψκαηα είλαη ήπηα. πρλφηεξα ζπκπηψκαηα απνηεινχλ ε πνιπνπξία, ε 

λπθηεξηλή νύξεζε θαη ε μεξνζηνκία ελψ ε απψιεηα βάξνπο δελ είλαη ηφζν 

ζπρλή φζν ζηνλ ΓΣ1. Πνιιέο θνξέο νη παρχζαξθνη αζζελείο ζεσξνχλ φηη ε 

απώιεηα βάξνπο νθείιεηαη ζε θάπνηα δίαηηα θαη είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ην 

απνηέιεζκα. 

ηνπο ππεξήιηθεο αζζελείο ην αίζζεκα δάιεο, ε κπτθή αδπλακία θαη ε 

αζηάζεηα ζηε βάδηζε απνηεινχλ ζπρλέο θιηληθέο εθδειψζεηο. Γπλαίθεο κεηά 

ηελ εκκελφπαπζε εκθαλίδνπλ ζπρλά αηδνηνθνιπίηηδεο ελψ νη άληξεο 

εκθαλίδνπλ βαιαλνπνζζίηηδεο. Οη δηαβεηηθνί αζζελείο παξνπζηάδνπλ 

δηαηαξαρέο ζηελ όξαζε. Σέινο ε κεηαγεπκαηηθή ππνγιπθαηκία είλαη έλα 

ζχκπησκα ηνπ Γ θαη εκθαλίδεηαη 3-5 ψξεο κεηά ην θαγεηφ. Οη αζζελείο 

κπνξεί λα ληψζνπλ ηξφκν, πείλα εθίδξσζε, αδπλακία θαη επεξεζηζηφηεηα 

(14). 

 

1.5 Γηάγλσζε ηνπ Γ 

 

Σφζν ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο φζν θαη ε Ακεξηθαληθή 

Γηαβεηνινγηθή Δηαηξεία έρνπλ ζεζπίζεη ηα θξηηήξηα γηα ηε δηάγλσζε ηνπ Γ. 

 

i. Γιπθνδπιησκέλε αηκνζθαηξίλε HbA1c >6,5% 

ii. Γιπθφδε λεζηείαο >126 mg/dl (ε λεζηεία νξίδεηαη σο απνρή απφ ιήςε 

ηξνθήο γηα ηνπιάρηζηνλ 8 ψξεο) 
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iii. Γιπθφδε >200 mg/dl δχν ψξεο κεηά ηε δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο 

(ρνξήγεζε 75 g γιπθφδεο per os θαη αηκνιεςίεο γηα γιπθφδε 

πιάζκαηνο πξν ηεο ιήςεο θαη κεηά δχν ψξεο) 

iv. Γιπθφδε >200 mg/dl  ζε ηπραίν δείγκα πιάζκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ζπκπηψκαηα ππεξγιπθαηκίαο (15).  

 

χκθσλα κε ηελ Διιεληθή Γηαβεηνινγηθή Δηαηξεία αθφκε θαη έλα απφ ηα 

παξαπάλσ ηέζζεξα θξηηήξηα αξθνχλ γηα ηε δηάγλσζε ηνπ Γ κε 

ζπλππάξρνληα ηα ζπκπηψκαηα ηεο ππεξγιπθαηκίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

ππάξρεη θιηληθή ζπκπησκαηνινγία ππεξγιπθαηκίαο ηφηε ην ζεηηθφ 

δηαγλσζηηθφ απνηέιεζκα ζα πξέπεη λα ην επηβεβαηψζνπκε θαη κηα άιιε κέξα. 

 

 

1.5.1 Γιαγνωζηικά κπιηήπια Γ ζε παιδιά και εθήβοςρ 

 

Σα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα ην δηαβήηε είλαη βαζηζκέλα ζηηο 

κεηξήζεηο γιπθφδεο ηνπ αίκαηνο θαη ζηελ παξνπζία ή ηελ απνπζία 

ζπκπησκάησλ (17). Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθέο κέζνδνη γηα 

ηε δηάγλσζε ηνπ Γ θαη ε κέηξεζε πξέπεη λα επαλαιεθζεί ζε πεξίπησζε πνπ 

δελ έρνπκε ζαθή ππεξγιπθαηκία (18). Σα θξηηήξηα ηζρχνπλ φπσο θαη γηα ηνπο 

ελήιηθεο. 

Ο δηαβήηεο ζηνπο λένπο έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα ηεο 

πνιπνπξίαο, πνιπδηςίαο, λπθηεξηλήο νχξεζεο, απψιεηαο βάξνπο, πνιπθαγίαο 

θαη ζφισζεο ηεο φξαζε φπσο πξναλαθέξζεθε.  

Τπάξρνπλ θάπνηεο πεξηπηψζεηο φπνπ ε δηάγλσζε ηνπ δηαβήηε είλαη 

αζαθήο, φπσο φηαλ έρνπκε απνπζία ζπκπησκάησλ γηα παξάδεηγκα ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ ηπραία αληρλεχεηαη ππεξγιπθαηκία. Δπίζεο φηαλ ππάξρνπλ 

ήπηα ζπκπηψκαηα Γ. Σέινο φηαλ ε ππεξγιπθαηκία αληρλεχεηαη θάησ απφ 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο φπσο κηα νμεία κφιπλζε, ηξαχκα ή ζηξεο ηφηε ζα 

πξέπεη λα ζεσξνχκε φηη είλαη κηα παξνδηθή θαηάζηαζε θαη ν αζζελήο δελ ζα 

πξέπεη λα δηαγηγλψζθεηαη σο δηαβεηηθφο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζέηνπκε 

ππφ παξαθνινχζεζε ηνλ αζζελή, ρσξίο λα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα κφλν κε 

ηε γιπθφδε πιάζκαηνο, αιιά παξαθνινπζνχκε ηηο ηηκέο ηεο γιπθφδεο 
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πιάζκαηνο λεζηείαο θαη ηεο δνθηκαζίαο αλνρήο ζηε γιπθφδε γηα λα 

επηβεβαηψζνπκε ην απνηέιεζκα (18).  

ζνλ αλαθνξά ζηα παηδηά θαη ζηνπο εθήβνπο δελ ρξεηάδεηαη 

απαξαηηήησο λα θάλνπκε ηε δνθηκαζία αλνρήο γιπθφδεο αλ κπνξνχκε λα 

δηαγλψζνπκε ην δηαβήηε κε ηελ εμέηαζε γιπθφδεο πιάζκαηνο λεζηείαο ή ηελ 

εμέηαζε ηπραίαο ηηκήο γιπθφδεο πιάζκαηνο κε ζπκπησκαηνινγία 

ππεξγιπθαηκίαο. Ζ εμέηαζε φκσο αλνρήο γιπθφδεο κπνξεί λα θαλεί ηδηαίηεξα 

ρξήζηκε ζε άιινπο ηχπνπο δηαβήηε φπσο ν ΓΣ2, άιινη εηδηθνί ηχπνη δηαβήηε 

(πρ MODY) ή Γ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην θπζηηθή ίλσζε. ε πεξηπηψζεηο βέβαηα 

πνπ νη ακθηβνιίεο πεξί ηεο δηάγλσζεο εκκέλνπλ ηφηε θξίλεηαη απαξαίηεην λα 

γίλεηαη πεξηνδηθφο επαλέιεγρνο έσο φηνπ ε δηάγλσζε λα είλαη ζαθήο θαη 

αδηακθηζβήηεηε (18).  

Ζ εμέηαζε ηεο HbA1c είλαη έλα αθξηβέο δηαγλσζηηθφ ηεζη γηα ην 

δηαβήηε θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απζηεξέο 

δνθηκέο εμαζθάιηζεο πνηφηεηαο είλαη ζε ηζρχ, νη κέζνδνη αθνινπζνχλ 

ηα θξηηήξηα ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο ηηκέο αλαθνξάο θαη δελ ζπληξέρεη 

θαλέλαο άιινο ιφγνο πνπ λα επεξεάδεη ηελ αθξίβεηα ηεο  κέηξεζεο ηνπ (19, 

20). Παξ’νι απηά ζηνλ ξαγδαία εμειηζζφκελν δηαβήηε, φπσο ζπκβαίλεη θαηά 

ηελ αλάπηπμε ζηνπ ΓΣ1 ζε κεξηθά παηδηά, ε HbA1c δε κπνξεί λα έρεη ηελ 

αλακελφκελε αχμεζε ζηελ ηηκή ηεο παξφηη έρνπκε ηα θιαζζηθά ζπκπηψκαηα 

δηαβήηε (18). 

Παξά ηηο πξνζπάζεηεο λα ηαμηλνκεζεί αηηηνινγηθά ν ΓΣ1, νη αηηίεο 

θαη ε δηάθξηζε ησλ ηχπσλ ηνπ δηαβήηε είλαη αζαθείο. Ηδηαίηεξα κεηαμχ ησλ 

ελειίθσλ ε δηάγλσζε ηνπ ΓΣ1 ζπγθξηηηθά κε ην ΓΣ2 κπνξεί λα είλαη 

αηειήο. Πεξίπνπ ην 5-15% ησλ ελειίθσλ πνπ δηαγηγλψζθνληαη κε ΓΣ2 ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα έρνπλ ΓΣ1 (21). 

Δάλ πξάγκαηη ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην ηφηε  ίζσο ην 50% ησλ αλζξψπσλ 

πνπ πάζρνπλ απφ ΓΣ1, έρνπλ ιαλζαζκέλα δηαγλσζηεί σο δηαβεηηθνί ηχπνπ 

2. Δίλαη ζαθέο ινηπφλ φηη πξαγκαηηθφο αξηζκφο ησλ αζζελψλ κε ΓΣ1 ίζσο 

λα ππνηηκάηαη ζε κεγάιν βαζκφ (21). Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ε δηάγλσζε ηνπ 

ΓΣ1 λα γίλεη κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα γηα ηελ πξφιεςε ησλ 

επηπινθψλ ηεο λφζνπ, αιιά θαη ε νξζή αλαγλψξηζε αληηκεηψπηζε ηεο 

δηαβεηηθήο θεηνμέσζεο ζηελ δηάγλσζε ηνπ ΓΣ1 απνηεινχλ ηα θιεηδηά γηα 

ηελ επηβίσζε (22). 
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Οη πξνζπάζεηεο γηα ηε ζσζηή δηάθξηζε πεξηπηψζεσλ ηνπ ΓΣ1 έλαληη 

ηνπ ΓΣ2 κεηαμχ ησλ ελειίθσλ έρνπλ νδεγήζεη ζηελ πξφηαζε λέαο 

ηαμηλφκεζεο ηεο λφζνπ, πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ απηνάλνζε λφζν ησλ 

ελειίθσλ Latent Autoimmune Diabetes in Adults ( LADA ) (23, 24). κσο 

ιφγσ ηεο έιιεηςεο ζηαζεξψλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ LADA θαη 

ιφγσ ησλ νκνηνηήησλ κεηαμχ ησλ αζζελψλ ηνπ ΓΣ1 θαη LADA είλαη 

κάιινλ αθαηφξζσηε ε πηνζέηεζε ηεο σο κηα λέα θαηεγνξία ζην Γ (25).  

 

 

1.6 Δπηδεκηνινγία 

 

1.6.1 Ο Γ ανά ηον κόζμο 

 

Πξφθεηηαη γηα ην κεγαιχηεξν θαη αδηακθηζβήηεηα ην πην απαηηεηηθφ 

πξφβιεκα πγείαο ηνπ 21
νπ 
αηψλα. Ο Γ νπνηαζδήπνηε κνξθήο ππνρξεψλεη ηηο 

ρψξεο αλά ηνλ θφζκν, αλεμαξηήησο νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ, ζε αλεμέιεγθηα 

νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά θφζηε. Σα πην πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Γηεζλνχο 

Οκνζπνλδίαο ηνπ Γηαβήηε (International Diabetes Federation-IDF) εθηηκνχλ 

φηη ην 8,3% ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ελειίθσλ, δειαδή 387 εθαηνκκχξηα 

άλζξσπνη, έρνπλ δηαβήηε. Δπίζεο, πξνβιέπεηαη φηη ν αξηζκφο απηφο ζα 

απμεζεί ζηα 592 εθαηνκκχξηα ζε ιηγφηεξν απφ 25 έηε. Τπνινγίδεηαη φηη 

πεξίπνπ ην 46,3% ηνπ δηαβεηηθνχ πιεζπζκνχ δελ ην γλσξίδεη θαη έηζη 

ππάξρνπλ απξνζδφθεηεο επηπινθέο. Δπηπιένλ, ην 80% ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ δηαβεηηθψλ δνπλ ζε ρακεινχ ή κεζαίνπ εηζνδήκαηνο ρψξεο (26). 
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Δηθόλα 1: Αξηζκόο δηαβεηηθώλ αηόκσλ αλά ηνλ θόζκν 

(IDF, Diabetes Atlas, 2014) 

 

 

Οη ζάλαηνη πνπ νθείινληαη ζην Γ θαηά ην 2014 ππνινγίδνληαη ζηα 4,9 

εθαηνκκχξηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θάζε 7 δεπηεξφιεπηα ππάξρεη έλαο 

ζάλαηνο πνπ νθείιεηαη ζην Γ.  

Σν 2014 δαπαλήζεθαλ 612 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα ην δηαβήηε 

κφλν ζηελ Ακεξηθή. Ζ Κίλα, ε Ηλδία θαη ε Ακεξηθή είλαη νη ρψξεο κε ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά δηαβήηε παγθνζκίσο ελψ απηφ δελ αλακέλεηαη λα 

αιιάμεη κέρξη ην 2035. 
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ΥΩΡΑ  ΠΛΤΘΖΜΟ 

Γ (ΔΚΑΣ.) 

2013 

ΥΩΡΑ  ΠΛΤΘΖΜΟ 

Γ (ΔΚΑΣ.) 

2035 

ΚΗΝΑ 98,4 ΚΗΝΑ 142,7 

ΗΝΓΗΑ 65,1 ΗΝΓΗΑ 109,0 

ΑΜΔΡΗΚΖ 24,4 ΑΜΔΡΗΚΖ 29,7 

ΒΡΑΕΗΛΗΑ  11,9 ΒΡΑΕΗΛΗΑ  19,2 

ΡΩΗΑ 10,9 ΜΔΞΗΚΟ 15,7 

ΜΔΞΗΚΟ 8,7 ΗΝΓΟΝΖΗΑ 14,1 

ΗΝΓΟΝΖΗΑ  8,5 ΑΗΓΤΠΣΟ  13,1 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 7,6 ΠΑΚΗΣΑΝ 12,8 

ΑΗΓΤΠΣΟ 7,5 ΣΟΤΡΚΗΑ  11,8 

ΗΑΠΩΝΗΑ 7,2 ΡΩΗΑ 11,2 

Πίλαθαο 2: Οη δέθα πξώηεο ρσξεο κε ηα πςειόηεξα πνζνζηά Γ. 

  

(IDF, Diabetes Atlas 2013) 

 

1.6.2 Ο Γ ζηην Δςπώπη 

 

Ο πιεζπζκφο ηεο Δπξψπεο αλέξρεηαη ζηα 658,7 εθαηνκκχξηα εθ ησλ νπνίσλ 

ηα 51,9 εθαηνκκχξηα είλαη άηνκα κε Γ δειαδή ην 7,9% ηνπ πιεζπζκνχ. Απφ απηφλ 

ηνλ αξηζκφ πεξίπνπ 17 εθαηνκκχξηα δελ γλσξίδνπλ φηη πάζρνπλ απφ Γ. Ζ Σνπξθία 

έρεη ηα πςειφηεξα πνζνζηά (14,7%) ελψ αθνινπζνχλ ε Πνξηνγαιία (13,09%), ε 

Βνζλία-Δξδεγνβίλε (12,01%), ε εξβία (11,94%) θαη ε Γεξκαλία (11,52%). ηε 

Ρσζία 10,9 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη πάζρνπλ απφ Γ. ηελ επηθξάηεηα ηεο Δπξψπεο 1 

ζηνπο 10 ζαλάηνπο νθείιεηαη ζην δηαβήηε. Σν 2014 νη ζρεηηδφκελνη κε ην δηαβήηε 

ζάλαηνη ήηαλ 537,016 ρηιηάδεο. Οη ρψξεο κε ηα ρακειφηεξα πνζνζηά επηπνιαζκνχ 

ηνπ δηαβήηε θαηά ην 2014 είλαη ην Αδεξκπατηδάλ (2,39%), ε Αξκελία (2,78%), ε 

Μνιδαβία (2,87%) θαη ηέινο ε Αιβαλία κε πνζνζηφ 2,93% (1). 

 

1.6.3 Ο Γ ζηην Δλλάδα 

 

χκθσλα κε ηα ηειεπηαία δεδνκέλα ηνπ Παγθφζκηνπ Άηιαληα γηα ην Γηαβήηε 

ηεο IDF (Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Γηαβήηε), ν επηπνιαζκφο ηεο ρψξαο καο γηα ην 2014 
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είλαη 7,04%, πνζνζηφ πνπ ζπλάδεη κε ηα επξσπατθά πνζνζηά. Σν ζπγθξηηηθφ 

πνζνζηφ είλαη 4,81. ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ππάξρνπλ 585.000 πεξηζηαηηθά δηαβήηε, 

ελψ εθείλνη πνπ πάζρνπλ απφ Γ θαη δελ έρνπλ ην γλσξίδνπλ ππνινγίδνληαη ζηνπο 

199.000 ζηηο ειηθίεο 20-79. ηελ Διιάδα νη ζάλαηνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δηαβήηε 

αθνξνχλ 4.735 αλζξψπνπο ελψ ην θφζηνο γηα ηηο δαπάλεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

γηα θάζε αζζελή κε δηαβήηε αλέξρεηαη ζηα 2.118 επξψ. 

 

1.6.4 Ο Γ ζηην παιδική ηλικία 

 

Παξφιν πνπ ν ΓΣ1 κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε νπνηαδήπνηε ειηθία πξφθεηηαη 

γηα κηα απφ ηηο πην ζπλεζηζκέλα ρξφληα λνζήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ παηδηθή ειηθία 

(27). Οη ειηθίεο κε ηελ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα εκθάληζεο είλαη κεηαμχ 5-7 ή θαηά 

ηελ εθεβεία (28). Παξφιν πνπ ηα πεξηζζφηεξα απηνάλνζα λνζήκαηα πξνζβάιινπλ 

θπξίσο ηηο γπλαίθεο ν ΓΣ1 εκθαλίδεηαη θπξίσο ζε αγφξηα ή άληξεο (29). Ζ επίπησζε 

ηνπ ΓΣ1 πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ επνρή θαη ην κήλα γέλλεζεο. Σα πεξηζζφηεξα 

πεξηζηαηηθά ΓΣ1 δηαγηγλψζθνληαη ην θζηλφπσξν θαη ην ρεηκψλα (30). Δπίζεο νη 

γελλήζεηο ηελ άλνημε ζρεηίδνληαη κε πςειφηεξεο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο ΓΣ1 (31). 

Ο ρξφλνο (ζε κήλεο ή ρξφληα) πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ απηνάλνζνπ 

ΓΣ1 κέρξη ηελ εκθάληζε ηνπ ζπκπησκαηηθνχ ΓΣ1, δείρλεη θάπνην ζπγρξνληζκφ 

πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ επνρή (19). ια ηα παξαπάλσ ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη έλαο 

ζεσξεηηθφο ξφινο φπνπ ην πεξηβάιινλ είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ κέζα απφ 

παζνγφλεο δηαδηθαζίεο νδεγεί ζην ΓΣ1. 

Παγθνζκίσο ε επίπησζε θαη ν επηπνιαζκφο ηνπ ΓΣ1 πνηθίιιεη. 
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Δηθόλα 2: Δπίπησζε ΓΣ1 ζε παηδηά ειηθίαο 0-14 εηώλ, αλά 100.000 παηδηά ,2013. 

 

 

ΓΔΝΗΚΑ  2013 

πλνιηθφο πιεζπζκφο παηδηψλ (0-14 εηψλ, ζε 

δηζεθαηνκκχξηα) 

1,9 

 

αθραξώδεο Γηαβήηεο Σύπνπ 1 ζηα παηδηά (0-14 

εηώλ) 

 

Αξηζκφο παηδηψλ κε ΓΣ1  (ζε ρηιηάδεο) 497,1 

Αξηζκφο παηδηψλ αλα έηνο (ζε ρηιηάδεο) 79,1 

Αχμεζε ηεο επίπησζεο αλα έηνο (%) 3 

Πίλαθαο 3: Δπίπησζε ηνπ ΓΣ1 ζε παηδηά ειηθίαο 0-14 εηώλ 

(IDF, Diabetes Atlas,2014) 

 

Ο ΓΣ1 είλαη πην ζπρλφο ζηε Φηλιαλδία (πάλσ απφ 60 πεξηζηαηηθά αλά 

100.000 αλζξψπνπο ην ρξφλν) θαη ε αξδελία (40 πεξηζηαηηθά αλά 100.000 

αλζξψπνπο ην ρξφλν) (19). Αληηζέησο ν ΓΣ1 είλαη ιηγφηεξν ζπλεζηζκέλνο ζε Ηλδία, 

Κίλα θαη Βελεδνπέια κε 0-1 πεξηζηαηηθά αλά 100.000 αλζξψπνπο. Παγθνζκίσο ε 

επίπησζε ηνπ ΓΣ1 απνηειεί έλα επηδεκηνινγηθφ αίληγκα, θαζψο νη δηάθνξεο 
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παξαιιαγέο ηνπ ΓΣ1 παξαηεξνχληαη κεηαμχ γεηηνληθψλ πεξηνρψλ ηεο Δπξψπεο θαη 

ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο.  Γηα παξάδεηγκα ε επίπησζε ηνπ ΓΣ1 ηεο Δζζνλίαο είλαη 

ιηγφηεξν απφ ην 1/3 ηεο επίπησζεο ηεο Φηλιαλδίαο, παξφιν πνπ νη δχν ρψξεο έρνπλ 

απφζηαζε ιηγφηεξν απφ 120 ρικ. (32) Ζ επίπησζε ηνπ ΓΣ1 έρεη απμεζεί 

παγθνζκίσο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο(33). ηε Φηλιαλδία, ηε Ννξβεγία θαη ηε 

Γεξκαλία έρνπλ αλαθεξζεί εηήζηεο απμήζεηο ζηελ επίπησζε ηνπ ΓΣ1 2.4%,3.3% θαη 

2.6% αληίζηνηρα. (32, 34, 35). Αλ ε επίπησζε ζπλερίζεη ηελ αλνδηθή ηεο πνξεία, 

πξνβιέπεηαη ηα πνζνζηά ηεο λα δηπιαζηαζηνχλ κέζα ζηε επφκελε δεθαεηία (32). Οη 

απμήζεηο ζηελ επίπησζε δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί εμίζνπ ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο 

νκάδεο ζηελ Δπξψπε, νη νπζηαζηηθφηεξεο απμήζεηο έρνπλ ζεκεησζεί ζηα παηδηά 

κηθξφηεξα ησλ 5 εηψλ (28) (36).  

Ζ αηηηνινγία ηεο αχμεζεο ησλ πνζνζηψλ ηεο επίπησζεο ηνπ ΓΣ1 αιιά θαη 

ησλ δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ ζηε γεσγξαθηθή επίπησζε, παξακέλεη αδηεπθξίληζηε. 

Παξνι’απηά κέξνο ησλ αίηηψλ απνδίδεηαη ζε πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Οη 

γελεηηθέο αιιαγέο ή ην κεγαιχηεξν πιήζνο παηδηψλ πνπ γελληνχληαη απφ κεηέξεο κε 

ΓΣ1 δελ κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηελ ξαγδαία αχμεζε ησλ πνζνζηψλ επίπησζεο(37). 

Σέινο, ζπκθσλα κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, ε γελεηηθή πξνδηάζεζε θαίλεηαη λα κελ 

είλαη ηφζν ζπνπδαίνο παξάγνληαο σο πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ΓΣ1(38, 39).  

Έλα πιήζνο πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ 

επηδεκηνινγία ηνπ ΓΣ1(40). Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη ε λεπηαθή θαη εθεβηθή 

δηαηξνθή(41), ε βηηακίλε D (42-44) θαη νη ηνί πνπ ιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν 

ελδηαθέξνλ(45, 46). Παξφι’απηά θαλέλαο ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο κε ζαθή 

επηξξνή ζηελ παζνγέλεζε ηνπ ΓΣ1 δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί. 

 

1.7  Θεξαπεία ηνπ Γ 
 

Οη νδεγίεο γηα ηε ζεξαπεία ηνπ Γ εζηηάδνπλ ζε ηέζζεξηο θαηεπζχλζεηο ηνζν 

γηα λα απνηξέςνπλ νζν θαη γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο επηπινθέο.  

i. Σελ ηλζνπιηλνζεξαπεία 

ii. Σα αληηδηαβεηηθά δηζθία  

iii. Σελ εθπαίδεπζε ηνπ αζζελή 

iv. Σελ άζθεζε θαη ηε ζσζηή δηαηξνθή (47).  
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1.7.1 Ινζοςλινοθεπαπεία  

 Ζ ζεκαζία ηεο αλαθάιπςεο ηεο ηλζνπιίλεο είλαη ηεξάζηηα θαη άιιαμε γηα 

πάληα ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ αιιά θαη ηνλ ρξφλν δσήο ηνπο. Ζ επηινγή 

ζθεπάζκαηνο ηλζνπιίλεο ζα θαζνξηζηεί απφ  ηελ ειηθία, ην επάγγεικα, ηηο δηαηηεηηθέο 

ζπλήζεηεο, ηε ζσκαηηθή άζθεζε, ηπρφλ αλαπεξίεο θαη δηαβεηηθέο επηπινθέο θαζψο 

θαη ζπλνδά λνζήκαηα ηνπ αζζελή. Σν ζρήκα ρνξήγεζεο ηλζνπιίλεο πνπ ζα 

αθνινπζήζεη ν αζζελήο δηακνξθψλεηαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελνχο (48). 

 θνπφο ηεο εμσγελψο ρνξεγνχκελεο ηλζνπιίλεο είλαη ε αλαπιήξσζε ηεο 

παληεινχο έιιεηςεο ηεο ελδνγελνχο ηλζνπιίλεο. ηαλ ρνξεγνχκε εμσγελψο 

ηλζνπιίλε, νη δηαθπκάλζεηο ησλ επηπέδσλ ηλζνπιίλεο ζην αίκα πξέπεη λα 

πξνζνκνηάδνπλ κε ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ελδνγελνχο ζηα κε δηαβεηηθά άηνκα. ηφρνο 

είλαη ζε φιν ην 24σξν λα επηηπγράλεηαη ρακειφ θαη ζηαζεξφ επίπεδν ηλζνπιηλαηκίαο 

γηα λα έρνπκε θαη θπζηνινγηθά επίπεδα γιπθφδεο ζην αίκα ηφζν θαηά ηελ θάζε 

λεζηείαο φζν θαη ηε λχρηα. Μεηά απφ θάζε γεχκα επηδηψθνληαη αηρκέο 

ηλζνπιηλαηκίαο, επαξθνχο χςνπο θαη δηάξθεηαο, ψζηε λα κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ νη 

απμεκέλεο αλάγθεο κεηά ηελ θαηαλάισζε ηξνθψλ θαη θπξίσο πδαηαλζξάθσλ (49).  

 Σα ζρήκαηα ηεο ηλζνπιηλνζεξαπείαο δηαθξίλνληαη ζε ζπκβαηηθά θαη 

εληαηηθνπνηεκέλα. Σα εληαηηθνπνηεκέλα ζρήκαηα είλαη ηα ζρήκαηα κε ηξείο ή 

πεξηζζφηεξεο ελέζεηο ηλζνπιίλεο/24σξν θαη ε ζπλερήο ππνδφξηα έγρπζε ηλζνπιίλεο 

κε ηε βνήζεηα αληιίαο (48) ελψ κηα ή δχν δφζεηο ηλζνπιίλεο εκεξεζίσο αθνξνχλ ηα 

ζπκβαηηθά ζρήκαηα. 

 

1.7.2 Σα ανηιδιαβηηικά διζκία 

Ζ ζεξαπεία κε αληηδηαβεηηθά δηζθία αθνξά κφλν αζζελείο κε ΓΣ2. Δίλαη ν 

θχξηνο ηξφπνο έλαξμεο ηεο ζεξαπείαο ησλ δηαβεηηθψλ κεηά ηε δίαηηα θαη άζθεζε. 

ηφρνο φισλ ησλ θαξκάθσλ είλαη λα αληηκεησπηζηεί ε ππεξγιπθαηκία. Σα 

αληηδηαβεηηθά δηζθία κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε απηά πνπ  απμάλνπλ ηελ έθθξηζε ηεο 

ηλζνπιίλεο (εθθξηηαγσγά), ζε εθείλα πνπ ειαηηψλνπλ ηελ αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε 

(επαηζζεηνπνηεηέο ηεο ηλζνπιίλεο) θαη ηέινο ζε απηά πνπ κεηψλνπλ ην ξπζκφ εηζφδνπ 

ηεο γιπθφδεο απφ ην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα (αλαζηνιείο α-γιπθνζηδάζεο) (50). ηα 

εθθξηηαγσγά αλήθνπλ νη δηγνπαλίδεο θαη νη γιηηαδφλεο, ζηνπο επαηζζεηνπνηεηέο 

ηλζνπιίλεο αλήθνπλ νη ζνπιθνλπινπξίεο, νη κεγιηηηλίδεο, ηα κηκεηηθά GLP-1 θαη νη 

αλαζηνιείο DPP-4 (50). 
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 Ζ επηινγή ελφο θαξκάθνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηελ αζθάιεηα θαη ηηο 

αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ, ην κεραληζκφ δξάζεο ηνπ, 

ηπρφλ ζεηηθέο επηδξάζεηο εθηφο απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππεξγιπθαηκίαο, ηελ 

επθνιία ρνξήγεζεο ηνπ, ηελ λεθξηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ θαξδηαθή αλεπάξθεηα ηνπ 

αζζελνχο θαη  ηέινο ην θφζηνο (51).  

  

1.7.3 Δκπαίδεςζη ηος αζθενή 

Γηα ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο ελφο δηαβεηηθνχ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

είλαη ε θαιή εθπαίδεπζε ηνπ. Ζ εθπαίδεπζε αθνξά ηφζν ηνλ αζζελή φζν θαη ην 

νηθείν πεξηβάιινλ ηνπ. Ζ εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα εμαηνκηθεχεηαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο αλάγθεο, ηηο επηζπκίεο, ηηο πεπνηζήζεηο, αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

αζζελνχο (52). Καηά θχξην ιφγν νη γηαηξνί είλαη εθείλνη πνπ θαηέρνπλ ηνλ 

πξσηεχνληα ξφιν ζηε εθπαίδεπζε ηνπ αζζελνχο. κσο ηνλ ξφιν ησλ εθπαηδεπηψλ 

κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ νη ζσζηά θαηαξηηζκέλνη δηαηηνιφγνη, λνζειεπηέο θαη νη 

θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί (53). 

Ζ θαιχηεξε εθπαίδεπζε ησλ δηαβεηηθψλ βνεζά ζηνλ θαιχηεξν κεηαβνιηθφ 

έιεγρν, ζηελ πξφιεςε ησλ απνξξπζκίζεσλ θαη ησλ ππνγιπθαηκηψλ, ζηε κείσζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ησλ πνδηψλ, ζηε κείσζε ησλ εκεξψλ λνζειείαο ζηα λνζνθνκεία, ζηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηνλ θαιχηεξν έιεγρν ηεο 

λφζνπ, ζηε κείσζε ησλ ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ επθνιφηεξε θνηλσληθή 

πξνζαξκνγή (52, 53). 

Γηαθξίλνληαη 3 θάζεηο εθπαίδεπζεο ησλ αζζελψλ κε δηαβήηε.  

Η απσική εκπαίδεςζη φπνπ παξέρνληαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε λφζν θαη 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο επεμεγνχληαη ζέκαηα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο λφζνπ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ επηπινθψλ (ππνγιπθαηκία- θεηννμέσζε), ηε δηαηξνθή πνπ πξέπεη 

λα αθνινπζνχλ θ.α.  

Σν επφκελν ζηάδην είλαη ε εκπαίδεςζη ζε ‘βάθορ’ ε νπνία ζηφρν έρεη λα 

θαιχςεη ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηνπ αζζελνχο, λα ηνπ δψζεη λέεο θαη πην ζχγρξνλεο 

γλψζεηο θαζψο θαη λα αμηνινγεζνχλ απηά πνπ έρεη ήδε δηδαρζεί.  

Σν ηειεπηαίν ζηάδην αθνξά ηνλ έλεγσο ηηρ αποηελεζμαηικόηηηαρ ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηεο επαλεθπαίδεπζεο (53).  

 Ζ εθπαίδεπζε ηνπ αζζελή πεξηιακβάλεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην δηαβήηε, 

ηε ζεκαζία ξχζκηζεο ηνπ Γ, ηνπο ζηφρνπο ξχζκηζεο ηεο γιπθφδεο ζην αίκα θαζψο 

θαη ηηο επηπινθέο ηεο λφζνπ αιιά θαη ηελ πξφιεςε απηψλ. Έλα άιιν θεθάιαην 
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εθπαίδεπζεο ησλ δηαβεηηθψλ είλαη ηα ππνγιπθαηκηθά θάξκαθα, ε δξάζε ηεο 

ηλζνπιίλεο ζηνλ νξγαληζκφ, ε δηελέξγεηα ελέζεσλ, ε αλάκεημε ηλζνπιηλψλ, νη 

πξνζαξκνγέο ησλ δφζεσλ ηεο ηλζνπιίλεο θαη φηη αθνξά ηελ ππνγιπθαηκία 

πξνεξρφκελε απφ ηελ ηλζνπιίλε ή ηα δηζθία. Ο αζζελήο ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηεί ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ζσκαηηθή άζθεζε θαζψο θαη ηε δηαηξνθή φπσο γηα 

παξάδεηγκα λα κπνξεί λα ππνινγίζεη ηνπο πδαηάλζξαθεο πνπ πεξηέρνληαη ζε έλα 

ηξφθηκν, λα γλψξίδεη πνηεο ηξνθέο πεξηέρνπλ ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, βηηακίλεο, κέηαιια 

θ.ά.. Σέινο άιια ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ αζζελή θαη ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηεί ζε 

απηά είλαη ηα ππεξαηιαληηθά ηαμίδηα, ε θχεζε, ε αληηκεηψπηζε εκπχξεησλ 

λνζεκάησλ, απνξξπζκίζεηο ηνπ Γ θαηά ηελ έκκελν ξχζε, ε ζεμνπαιηθή 

ζπκπεξηθνξά, ην θάπληζκα, ην αιθνφι θαη ε θξνληίδα πγηεηλήο ησλ πνδηψλ (53). 

 

Πίλαθαο 4: Σξόπνη θαη κέζα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ δηαβεηηθώλ (53). 

 πλέληεπμε/εθπαίδεπζε κε ηνλ γηαηξφ ή άιια αξκφδηα πξφζσπα (ην πην 

απνδνηηθό κέζν) 

 Υξεζηκνπνίεζε θπιιαδίσλ θαη κηθξψλ εγρεηξηδίσλ 

 Υξεζηκνπνίεζε βίληεν, θηικ θαη δηαθαλεηψλ 

 Οκηιίεο ζε νκάδεο αηφκσλ κε Γ ίδηνπ θιηληθνχ ηχπνπ θαη αλάινγεο ειηθίαο 

 Οκηιίεο ζε νηθνγέλεηεο δηαβεηηθψλ αηφκσλ αιιά θαη ζην επξχ θνηλφ 

 Υξεζηκνπνίεζε κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο 

 Οκαδηθή δσή θαη εθπαίδεπζε ζε θαηαζθήλσζε. 

Πίλαθαο 4: Σξόπνη θαη κέζα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ δηαβεηηθώλ (53). 

 

1.7.4 Άζκηζη και ζωζηή διαηποθή 

Ζ άζθεζε θαη ε δηαηξνθή είλαη νη πξψηεο παξεκβάζεηο  πνπ θάλνπκε ζε έλα 

δηαβεηηθφ αζζελή θπξίσο κε ΓΣ2 αιιά ζπζηήλεηαη θαη ζε αζζελείο κε ΓΣ1 θαζψο 

έρεη νθέιε φπσο θαη γηα ην γεληθφ πιεζπζκφ. ην ΓΣ2 ε αεξφβηα άζθεζε 

ζπλίζηαηαη λα είλαη κέηξηαο (φπσο πνδήιαην, θνιχκβεζε, ρνξφο) κε εβδνκαδηαία 

δηάξθεηα 150 ιεπηψλ  ή έληνλεο έληαζεο (φπσο ηξέμηκν, πνδφζθαηξν, κπάζθεη, 
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γξήγνξε θνιχκβεζε θαη αεξνβηθή γπκλαζηηθή) κε δηάξθεηα 75-90 ιεπηψλ ηελ 

εβδνκάδα (54). Ζ άζθεζε πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα. Ζ αλαεξφβηα άζθεζε κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ηελ αεξφβηα θάλνληαο 2-3 

θνξέο αλαεξφβηα άζθεζε ηελ εβδνκάδα.  

ην ΓΣ1 ε άζθεζε ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη φηαλ ε ηηκή ηεο γιπθφδεο είλαη 

πνιχ πςειή ή πνιχ ρακειή, λα κελ αζθνχληαη νη κχεο φπνπ έρεη γίλεη έγρπζε ηεο 

ηλζνπιίλεο, λα κεηψλνπκε ηελ ηλζνπιίλε φηαλ πξφθεηηαη λα αζθεζνχκε ή λα 

ιακβάλνπκε παξαπάλσ πδαηάλζξαθεο φηαλ ε άζθεζε είλαη απξνγξακκάηηζηε. ε 

παξαηεηακέλε άζθεζε ε ιήςε πδαηαλζξάθσλ είλαη απαξαίηεηε θαηά ηε δηάξθεηα 

απηήο.  

Πξηλ πξνηείλνπκε ζε έλαλ δηαβεηηθφ λα μεθηλήζεη νπνηνδήπνηε πξφγξακκα 

άζθεζεο είλαη ζεκαληηθφ λα εθηηκήζνπκε ζσζηά ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ. 

Αζζελείο κε ππέξηαζε, λεπξνπάζεηα, ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα, λεθξνπάζεηα θαη 

ζνβαξή θαξδηνπάζεηα ζα πξέπεη λα κελ αζθνχληαη (55). 

Ζ δηαηξνθή είλαη ζεκαληηθή φρη κφλν ζηελ πξφιεςε αιιά θαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ Γ. ηελ πξφιεςε ηνπ ΓΣ2 ζπκπεξηιακβάλνληαη ε κείσζε ηνπ 

ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη ιίπνπο, κείσζε ησλ trans ιηπαξψλ θαη ε αχμεζε ησλ θπηηθψλ 

ηλψλ (56). Ο Γείθηεο Μάδαο ψκαηνο (ΓΜ) ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη θπζηνινγηθφο 

(18-25 Kg/m
2
). ζνλ αλαθνξά ηε δηαηξνθή σο ζεξαπεπηηθφ κέζν γηα ην ΓΣ2 ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη νξζή θαηαλνκή ησλ γεπκάησλ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ 

θπξίσο ζηα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηλζνπιίλε, ε δηαηξνθή ηνπο ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ην αλ ππάξρνπλ ζπλνδά λνζήκαηα θαη ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεηαη ζεξκηδηθά ε κείσζε/αχμεζε ή δηαηήξεζε ηνπ βάξνπο ηνπ αζζελή. 

ην ΓΣ1 ε δηαηξνθή απνηειεί ‘ζεξαπεπηηθφ κέζν’ θαη φρη ηφζν πξνιεπηηθφ. 

Οη δηαβεηηθνί είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα εθπαηδεπηνχλ λα ηξψλε ζσζηά γηα ηελ 

θαιχηεξε ξχζκηζε ηνπ Γ αιιά θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο επγιπθαηκίαο. Σν 

δηαηξνθηθφ πξφγξακκα ησλ αζζελψλ κε ΓΣ1 θαζψο θαη ε δηαηξνθηθή ηνπο 

εθπαίδεπζε ζα αλαπηπρζνχλ ζηα επφκελα θεθάιαηα αλαιπηηθφηεξα. 
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2 Ζ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Χ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ ΜΔΟ 

 

Ζ δηαηξνθή ζην Γ παίδεη θπξίαξρν ξφιν ζηε δηαρείξηζε ηεο λφζνπ ηφζν ζην 

ΓΣ1 φζν θαη ζην ΓΣ2. Μπνξεί ε αηηηνπαζνγέλεηα ησλ δπν ηχπσλ δηαβήηε λα 

δηαθέξεη αιιά νη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη ζηε δηαηξνθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε είλαη νη 

ίδηνη θαη γηα ηνπο δπν ηχπνπο. Παξ’νι απηά βέβαηα απνηειεί κηα απφ ηηο πην δχζθνιεο 

πηπρέο ηεο ζεξαπείαο. 

 Απφ ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο ηνπ Γ απαηηείηαη ν αζζελήο λα επηζθεθζεί έλα 

δηαηηνιφγν ν νπνίνο ζα έρεη ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία λα ηνλ εθπαηδεχζεη ζσζηά ζην 

θνκκάηη πνπ αθνξά ηε δηαηξνθή. Σν πιάλν ησλ γεπκάησλ πνπ ζα θαζνξίζνπλ 

(δηαηηνιφγνο-αζζελήο) ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί αλάινγα κε ηηο δηαηξνθηθέο 

πξνηηκήζεηο, ηηο πνιηηηζηηθέο επηξξνέο, ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα αιιά θαη ην 

πξφγξακκα γεπκάησλ ηεο νηθνγέλεηαο (57). 

 

 

2.1 Μεηαβνιηζκόο θαη απνξξόθεζε ησλ πδαηαλζξάθσλ 

 

Κχξηα πεγή πδαηαλζξάθσλ γηα ηνλ άλζξσπν είλαη ην άκπιν θαη ην γιπθνγφλν 

(πνιπζαθραξίηεο), ην θαιακνζάθραξν, ε καιηφδε θαη ε ιαθηφδε (δηζαθραξίηεο) θαη 

νη κνλνζαθραξίηεο γιπθφδε θαη θξνπθηφδε. Ζ δηάζπαζε ηνπ ακχινπ αξρίδεη ζην 

ζηφκα θαζψο επηδξά ην έλδπκν πηπαιίλε πνπ πεξηέρεηαη ζην ζάιην, θαη ζπλερίδεηαη 

ζην αλψηεξν ηκήκα ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ κε ηελ δξάζε ηεο παγθξεαηηθήο ακπιάζεο. 

Σν ηειηθφ πξντφλ απφ ηε δηάζπαζε ησλ πδαηαλζξάθσλ είλαη κνλνζαθραξίηεο, νη 

νπνίνη απνξξνθψληαη απφ ηα επηζειηαθά θχηηαξα ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ θαη απφ εθεί 

δηνρεηεχνληαη ζην αίκα. 

 

2.1.1 Οι ςδαηάνθπακερ ζηο Γ  

 

Τπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ γιπθαηκηθή απάληεζε ελφο 

ηξνθίκνπ (92). Δληνχηνηο, ε ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνπ πδαηάλζξαθα πνπ 
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θαηαλαιψλεηαη ζηα γεχκαηα θαη ηα ζλαθ παίδεη ζεκαληηθφηεξν ξφιν απφ ηελ πεγή ή 

ηνλ ηχπν πδαηάλζξαθα (58). Οη κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ ηδαληθή πνζφηεηα ησλ 

πδαηαλζξάθσλ πνπ πξέπεη λα θαηαλαιψλνπλ ηα άηνκα κε Γ  δελ είλαη μεθάζαξεο 

παξ’φιν πνπ ε ειεγρφκελε εηζαγσγή πδαηαλζξάθσλ θαη ε εμέηαζε ηεο δηαζέζηκεο 

ηλζνπιίλεο είλαη ηα θιεηδηά γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεηαγεπκαηηθήο γιπθφδεο (59, 60). 

Δίλαη ινηπφλ απαξαίηεηε ε πξνζαξκνγή ηεο πξνγεπκαηηθήο δφζεο ηλζνπιίλεο 

αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα ησλ πδαηαλζξάθσλ πνπ πξφθεηηαη λα θαηαλαισζνχλ. 

 Ζ βηβιηνγξαθία γηα ην γιπθαηκηθφ δείθηε θαη ην γιπθαηκηθφ θνξηίν είλαη 

ζχλζεηε, παξ’φιν πνπ κεξηθέο έξεπλεο έρνπλ θαηαδείμεη βειηίσζε ηνπ γιπθαηκηθνχ 

ειέγρνπ (61, 62). ε κηα ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε (61) βξέζεθε φηη ε θαηαλάισζε 

νιηθήο άιεζεο πδαηαλζξάθσλ δελ βειηηψλεη ηνλ γιπθαηκηθφ έιεγρν ζηα άηνκα κε 

ΓΣ2. ε άιιε κειέηε βξέζεθε πηζαλφ φθεινο ζηε κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο θαη ηεο 

θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ κε ηελ θαηαλάισζε νιηθήο άιεζεο πδαηαλζξάθσλ (63). 

 

2.1.2 Γλςκαιμικόρ δείκηηρ 

 

Ωο Γιπθαηκηθφο Γείθηεο (ΓΓ) νξίδεηαη ε καζεκαηηθή έθθξαζε ηεο 

ππεξγιπθαηκίαο πνπ πξνθχπηεη φηαλ έλα ππφ εμέηαζε ηξφθηκν ζπγθξηζεί κε ηελ 

ππεξγιπθαηκία πνπ πξνθαιεί ε ιήςε ιεπθνχ ςσκηνχ/γιπθφδεο, πνπ πεξηέρεη ηελ 

ίδηα πνζφηεηα πδαηάλζξαθα  

 

            Δπηθάλεηα θακπχιεο ζαθράξνπ αίκαηνο ηνπ ππφ εμέηαζε ηξνθίκνπ 

ΓΓ:   x 100 

            Δπηθάλεηα θακπχιεο ζαθράξνπ αίκαηνο ηνπ ηξνθίκνπ αλαθνξάο 

(64). 

 

Σα ηξφθηκα κε πςειφ ΓΓ φπσο ε παηάηα, ην ςσκί, ν αλαλάο θαη ην 

θαξπνχδη ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη, ελψ ζα είλαη θαιφ λα πξνηηκψληαη ηξφθηκα 

κε ρακειφ ΓΓ φπσο ηα θαζφιηα, ν αξαθάο, νη θαθέο, ηα πνξηνθάιηα, ηα κήια θαη 

ηα αριάδηα (65). 

Αλ θαη νη δίαηηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ρακεινχ ΓΓ ηξφθηκα κπνξνχλ λα 

κεηψζνπλ ηα επίπεδα ηεο κεηαγεπκαηηθήο γιπθφδεο, σζηφζν, ε ηθαλφηεηα ησλ 

αηφκσλ λα ζπλερίζνπλ λα αθνινπζνχλ κηα ηέηνηα δηαηξνθή γηα πνιχ θαηξφ δελ 
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έρεη εμαθξηβσζεί (58). Μειέηεο πνπ έγηλαλ ζχγθξηλαλ αζζελείο κε ΓΣ1 νη νπνίνη 

αθνινπζνχζαλ κηα ρακεινχ ΓΓ δηαηξνθή κε αζζελείο πνπ αθνινπζνχζαλ 

δηαηξνθή πςεινχ ΓΓ θαη δελ απνδείρζεθε θάπνην φθεινο (58). Παξ’φιν πνπ 

είλαη ζαθέο φηη ε γιπθαηκηθή απάληεζε κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ην γιπθαηκηθφ 

θνξηίν ηνπ πδαηάλζξαθα πνπ ζα θαηαλαιψζνπκε, ηα ζηνηρεία δελ απνθαιχπηνπλ 

θάπνην μεθάζαξν φθεινο απφ ηελ θαηαλάισζε πδαηαλζξάθσλ ρακεινχ ΓΓ (58). 

 

2.2 Μεηαβνιηζκόο θαη απνξξόθεζε ησλ πξσηετλώλ 

 

Οη πξσηεΐλεο βξίζθνληαη θαηά θχξην ιφγν ζε ηξνθέο δσηθήο πξνέιεπζεο φκσο 

βξίζθνληαη θαη ζε θπηηθέο ηξνθέο φπσο είλαη ηα φζπξηα. Ζ πέςε ηνπο γίλεηαη ζην 

ζηνκάρη θαη ζην αλψηεξν ηκήκα ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ.  Σν έλδπκν πνπ δηαζπά ηηο 

πξσηεΐλεο ζε κηθξφηεξα πνιππεπηίδηα είλαη ε πεςίλε. ην αλψηεξν ηκήκα ηνπ ιεπηνχ 

εληέξνπ ηα παγθξεαηηθά έλδπκα, (ζξπςίλε, ρπκνζξπςίλε, θαξβνμππεπηηδάζεο θαη 

ακηλνπεπηηδάζεο) ζπλερίδνπλ ηελ πέςε ησλ πξσηετλψλ δηαζπψληαο ηηο ζε δηπεπηίδηα 

θαη θάπνηα ακηλνμέα. Με ηε βνήζεηα ησλ πεπηηδαζψλ γίλεηαη ε πιήξεο δηάζπαζε ησλ 

πξσηετλψλ ζε ακηλνμέα. Σα ακηλνμέα απνξξνθψληαη απφ ηα επηζειηαθά θχηηαξα ηνπ 

ιεπηνχ εληέξνπ θαη απφ εθεί δηνρεηεχνληαη ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. 

 

2.2.1 Οι ππωηεΐνερ ζηο Γ  

 

 Οη ζπζηάζεηο γηα ηελ ηδαληθή πνζφηεηα πξσηετλψλ πνπ πξέπεη λα 

θαηαλαιψλνληαη απφ έλαλ δηαβεηηθφ, ρσξίο θακία έλδεημε γηα δηαβεηηθή 

λεθξνπάζεηα, ψζηε λα έρνπλ θαιφ γιπθαηκηθφ έιεγρν θαη λα κεηψζνπλ ηνπο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα θαξδηναγγεηνπάζεηα δελ είλαη επηζηεκνληθά απνδεδεηγκέλεο 

(61). Οπφηε γηα θάζε αζζελή νη ζηφρνη ζα πξέπεη λα εμαηνκηθεχνληαη. ε αζζελείο κε 

Γ θαη δηαβεηηθή λεθξνπάζεηα (κε ιεπθνκαηηλνπξία) δελ ρξεηάδεηαη ε κείσζε ηεο 

δηαηηεηηθήο πξσηεΐλεο θάησ απφ ην ζπλεζηζκέλν αθνχ δελ κεηαβάιινληαη ηα επίπεδα 

ηεο γιπθφδεο, νη παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα θαξδηαγγεηαθφ θίλδπλν θαη ε πνξεία 

πηψζεο ηεο ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο (66, 67). ε αζζελείο κε ΓΣ2 ε 

πξνζιακβάλνπζα πξσηεΐλε θαίλεηαη λα απμάλεη ηελ ηλζνπιηλαηκηθή απάληεζε ρσξίο 

λα απμάλνληαη νη ζπγθεληξψζεηο ηεο γιπθφδεο ζην πιάζκα (68). πλεπψο, νη πεγέο 
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πδαηαλζξάθσλ κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε πξσηεΐλε δελ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ζεξαπεχζνπλ ή λα πξνιάβνπλ έλα επεηζφδην ππνγιπθαηκίαο.  

Καηά πφζν επεξεάδεη ε ιήςε πξσηεΐλεο ηα επίπεδα γιπθφδεο αίκαηνο ζην ΓΣ1 δελ 

είλαη αθφκε μεθάζαξν (59). Οη αζζελείο κε θπζηνινγηθή λεθξηθή ιεηηνπξγία δελ 

ρξεηάδεηαη λα ηξνπνπνηήζνπλ ηελ εκεξήζηα ζπληζηψκελε πξφζιεςε πξσηεΐλεο (58). 

  

 

2.3 Μεηαβνιηζκόο θαη απνξξόθεζε ησλ ιηπώλ 

 

Σα ιίπε κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζε δσηθέο αιιά θαη ζε θπηηθέο ηξνθέο. Λίπε 

απνηεινχλ ηα ηξηγιπθεξίδηα, ηα θσζθνιηπίδηα θαη ε ρνιεζηεξφιε. Σα ρνιηθά άιαηα 

γαιαθησκαηνπνηνχλ ηα ιίπε θαη ζηε ζπλέρεηα ε παγθξεαηηθή ιηπάζε βνεζά ζηελ 

πέςε ησλ ιηπψλ ε νπνία ιακβάλεη ρψξα ζην ιεπηφ έληεξν. Με ηελ επίδξαζε ηεο 

ιηπάζεο ηα νπδέηεξα ιίπε δηαζπψληαη ζε κνλνγιπθεξίδηα, ιηπαξά νμέα θαη 

γιπθεξφιε. Σξηγιπθεξίδηα θαη δηαηηεηηθά ιίπε είλαη αδηάιπηα ζην λεξφ θαη έηζη ε 

απνξξφθεζε ηνπο είλαη δχζθνιε. Σα ηξηγιπθεξίδηα επαλαζπληίζεληαη απφ 

κνλνγιπθεξίδηα θαη ιηπαξά νμέα θαη ζπγθεληξψλνληαη ζην ελδνπιαζκαηηθφ δίθηπν, 

φπνπ κεηαηξέπνληαη ζε κηθξέο ζθαίξεο πνπ νλνκάδνληαη ρπινκηθξά. Σα ρπινκηθξά 

απνκαθξχλνληαη δηακέζνπ ηεο ιέκθνπ θαη θαηαιήγνπλ ζε δηάθνξνπο ηζηνχο, θπξίσο 

ζην κπτθφ ή ζην ιηπψδε ηζηφ. 

 

2.3.1 Σα  λίπη ζηο Γ  

 

Ζ ηδαληθή πνζφηεηα ιίπνπο πνπ πξέπεη λα θαηαλαιίζθεηαη απφ ηα δηαβεηηθά 

άηνκα δελ έρεη απνδεηρζεί κέζα απφ έξεπλεο. Γηα φινπο ηνπο ελήιηθεο έρεη θαζνξηζηεί 

φηη ηα ιίπε ζα πξέπεη λα απνηεινχλ ην 20-35% ησλ εκεξήζησλ ζεξκηδηθψλ αλαγθψλ 

ηνπο. Σν είδνο ησλ ιηπάξσλ πνπ πξνζιακβάλνληαη παίδεη κεγαιχηεξν ξφιν απφ ηελ 

πνζφηεηα φζνλ αλαθνξά ηνλ θίλδπλν γηα θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο (59, 69, 70). 

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο γηα ηα δηαβεηηθά άηνκα πξέπεη λα είλαη ε κείσζε ηνπ 

θνξεζκέλνπ ιίπνπο θαη ηεο ρνιεζηεξφιεο (58). Πνιιέο έξεπλεο απνδεηθλχνπλ 

θαιχηεξν γιπθαηκηθφ έιεγρν θαη/ή θαιχηεξα επίπεδα ιηπηδίσλ ζην αίκα φηαλ νη 

αζζελείο αθνινπζνχλ ηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή πινχζηα ζε κνλναθφξεζηα ιηπαξά 
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νμέα (69-72). Μηα ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα 

ζπκπιεξψκαηα σ-3 ιηπαξψλ νμέσλ δελ βειηίσζε ην γιπθαηκηθφ έιεγρν αιιά κηα πην 

απμεκέλε δφζε απηψλ κείσζε ηα ηξηγιπθεξίδηα ζε αζζελείο κε ΓΣ2 (61). 

 πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, νη αζζελείο κε ΓΣ2 ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ κηα 

δηαηξνθή ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί γηα ην γεληθφ πιεζπζκφ γηα ηηο 

ζπληζηψκελεο πνζφηεηεο ζε θνξεζκέλα ιηπαξά, ρνιεζηεξφιε θαη trans ιηπαξά (58, 

73). Σα άηνκα κε δηαβήηε πξέπεη λα πεξηνξίζνπλ ηα θνξεζκέλα ιηπαξά ζε ιηγφηεξν 

απφ 10% ή αθφκα θαη 7% γηα λα έρνπλ νθέιε ελψ ε ρνιεζηεξφιε κπνξεί λα έρεη 

νθέιε φηαλ γίλεηαη πξφζιεςε θάησ απφ 200 mg ηελ εκέξα (58). 

 

2.4 Αιθνόι θαη Γ 

 

 Γηα ηα δηαβεηηθά άηνκα ηζρχνπλ νη ίδηνη πεξηνξηζκνί πνπ ηζρχνπλ γηα ην 

γεληθφ πιεζπζκφ. Κπξίσο πξέπεη λα απνθεχγεηαη απφ ηηο εγθπκνλνχζεο θαη απφ 

άηνκα κε ηζηνξηθφ παγθξεαηίηηδαο, λεπξνπάζεηαο, ππεξηξηγιπξηδαηκίαο θαη εζηζκνχ 

ζην αιθνφι. Οη άληξεο κπνξνχλ λα πίλνπλ έσο δπν πνηήξηα αιθνφι εκεξεζίσο, ελψ 

νη γπλαίθεο έλα (58).  Σν αιθνφι κπνξεί λα έρεη ηφζν ππεξγιπθαηκηθέο επηδξάζεηο 

φζν θαη ππνγιπθαηκηθέο ζηα δηαβεηηθά άηνκα νη νπνίεο επεξεάδνληαη απφ ηελ 

πνζφηεηα ηνπ νηλνπλεχκαηνο πνπ ζα θαηαλαισζεί, εάλ θαηαλαιψλεηαη κε ή ρσξίο 

θαγεηφ θαη απφ ην αλ ε ρξήζε νηλνπλεχκαηνο είλαη ρξφληα (58). 

 Οη ζπζηάζεηο απφ ηελ ακεξηθαληθή δηαβεηνινγηθή εηαηξεία νξίδνπλ ηε κεξίδα 

360ml κπχξαο, 150ml θξαζηνχ θαη 45ml θαζαξνχ νηλνπλεχκαηνο. Δπίζεο ζπζηήλεηαη 

ε θαηαλάισζε νηλνπλεχκαηνο κε ηε ιήςε ηξνθήο γηα λα κεησζεί ν θίλδπλνο 

ππνγιπθαηκίαο (74). 

 

2.5 Μεηαβνιηζκόο θαη δηαηξνθή 

Γηαηξνθηθνί θαη κεηαβνιηθνί παξάγνληεο δηαδξακαηίδνπλ θάπνην ξφιν ζηελ 

αλάπηπμε θαη πνξεία ηεο λφζνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ Γ είλαη ν ππεξκεηαβνιηζκφο. 

Ο βαζηθφο ξπζκφο κεηαβνιηζκνχ ζε δηαβεηηθνχο αζζελείο βξέζεθε πςειφηεξνο θαηά 

7% απφ φηη ζηνπο κε δηαβεηηθνχο (75). Παξαδφμσο φκσο ελψ ν βαζηθφο ξπζκφο 

κεηαβνιηζκνχ είλαη πςειφο ζηα άηνκα κε ΓΣ2 ηα άηνκα απηά ζπλήζσο είλαη 

παρχζαξθα (ε παρπζαξθία απνηειεί θαη ηελ βαζηθή αηηία ηνπ ΓΣ2). Απηφ κπνξεί λα 
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εμεγεζεί απφ ην ζπλερέο εχξεκα κε αλαθνξάο πξφζιεςεο θαγεηνχ απφ ηνπο 

αζζελείο (76).  

2.6 Ζ δηαηξνθή σο ζεξαπεία 

 

Τπφ ηδαληθέο ζπλζήθεο, έλα άηνκν κε Γ ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεπζεί έλαλ 

δηαηηνιφγν γηα ηε δηαηξνθή ηνπ θαηά ηε δηάγλσζε ή ζχληνκα κεηά απφ απηήλ (77, 

78) θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ κεηέπεηηα παξαθνινχζεζε ηνπ αηφκνπ. Μηα άιιε 

επηινγή είλαη ε έληαμε ηνπ δηαβεηηθνχ αηφκνπ ζε έλα επαξθέο πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο απηνδηαρείξηζεο ηνπ δηαβήηε ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη θαη νδεγίεο γηα 

ηε δηαηξνθή ηνπ (79).  

 

2.6.1 Οπιζμόρ  

 

Ζ Θεξαπεπηηθή Γηαηξνθή (ΘΓ) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ‘ζεξαπεχζνπκε’ κηα αζζέλεηα 

κέζσ ηεο ηξνπνπνίεζεο θάπνησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ή ηξνπνπνίεζεο νιφθιεξεο 

ηεο δηαηξνθήο ηνπ αηφκνπ (79).  Γηα ηνπο αζζελείο κε Γ ρξεηάδνληαη αξθεηέο 

ζπλαληήζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ δηαηηνιφγνπ κε ηνλ αζζελή έηζη ψζηε λα παξέρνληαη 

εληαηηθφηεξεο ζπκβνπιέο δηαηξνθήο θαη έλα ζρήκα ζεξαπείαο πνπ κπνξεί λα 

ρνξεγείηαη κφλν απφ έλαλ εγθεθξηκέλν δηαηηνιφγν (80). 

Δληνχηνηο ε δηαηξνθηθή ζεξαπεία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 Αμηνιφγεζε ηεο δηαηξνθήο ηνπ αζζελνχο 

 Γηαηξνθηθή δηάγλσζε 

 Γηαηξνθηθέο παξεκβάζεηο (εθπαίδεπζε θαη παξνρή ζπκβνπιψλ) 

 Γηαηξνθηθή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο κε ζπλερή επίβιεςε 

γηα λα ππνζηεξηρηνχλ νη καθξνπξφζεζκεο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο 

 Αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

 Σξνπνπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ αζζελή (81). 

 

2.7 ηόρνη ηεο ΘΓ ζην Γ 

1.  Δπίηεπμε θαη δηαηήξεζε ησλ βέιηηζησλ κεηαβνιηθψλ απνηειεζκάησλ 
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 Σα επίπεδα γιπθφδεο λα είλαη ηφζν θνληά ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα φζν 

επηηξέπεηαη γηα λα απνθεπρζνχλ ή λα κεησζνχλ νη θίλδπλνη επηπινθψλ ηνπ 

Γ 

 Ο αζζελήο λα δηαηεξεί θαιφ ιηπηδαηκηθφ πξνθίι ψζηε λα απνθεχγνληαη νη 

θίλδπλνη ησλ καθξναγγεηαθψλ επηπινθψλ 

 Σα επίπεδα πίεζεο ηνπ αζζελή λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κεηψλεηαη ν 

θίλδπλνο θαξδηαγγεηαθψλ επηπινθψλ 

2. Πξφιεςε θαη θαηάιιειε κεηαρείξηζε ησλ ρξφλησλ επηπινθψλ ηνπ Γ (58). 

Σξνπνπνίεζε ηεο δηαηξνθήο θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπ αζζελή γηα 

πξφιεςε/ζεξαπεία ηεο παρπζαξθίαο, ηεο δπζιηπηδαηκίαο, ηεο λεθξνπάζεηαο, 

ησλ θαξδηαγγεηαθψλ θαη ηεο ππέξηαζεο 

3. Βειηίσζε ηεο γεληθήο πγείαο κε πγηεηλή δηαηξνθή θαη θπζηθή δξαζηεξηφηεηα 

4. Σαμηλφκεζε ησλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ηνπ αζζελνχο ιακβάλνληαο ππφςηλ ηηο 

πξνζσπηθέο θαη πνιηηηζηηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ, ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ, ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ λα επηιέγεη πγηεηλέο ηξνθέο, ηελ εθπαίδεπζε ηνπ, ηελ πξνζπκία 

ηνπ γηα ζπκπεξηθνξηζηηθέο αιιαγέο θαζψο θαη ηα πηζαλά εκπφδηα ζηηο 

αιιαγέο απηέο (58, 59, 82).  

5. Ο αζζελήο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη θαη λα αθνινπζεί ην πξφγξακκα πγηεηλήο 

δηαηξνθήο πνπ έρεη ζέζεη θαηαλαιψλνληαο πνηθηιία ζξεπηηθψλ ηξνθίκσλ ζε 

θαηάιιειεο πνζφηεηεο κε ζηφρν λα βειηησζεί ε πγεία ηνπ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

 Να επηηχρεη θαη λα δηαηεξήζεη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη γηα ην 

ζσκαηηθφ βάξνο 

 Να θαζπζηεξήζεη ή λα πξνιάβεη ηηο επηπινθέο ηνπ Γ (59, 82). 

6. ηνλ αζζελή ζα πξέπεη λα παξέρνληα πξαθηηθά εξγαιεία γηα ην ζρεδηαζκφ 

γεπκάησλ κέξα κε ηε κέξα αληί λα εζηηάδεη ν αζζελήο ζε επηκέξνπο ηξφθηκα ή 

ζε καθξνζξεπηηθά θαη κηθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά (59). 

7. Ο αζζελήο ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα θαηαλαιψλεη ηα ηξφθηκα πνπ ηνλ 

επραξηζηνχλ θαη νη πεξηνξηζκνί ζε ηξφθηκα ζα πξέπεη πάληα λα 

ηεθκεξηψλνληαη επηζηεκνληθά (59, 82). 
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2.7.1 Διδικέρ πεπιπηώζειρ  

Οη ζηφρνη γηα ην Γ ηξνπνπνηνχληαη θαηάιιεια αλαιφγσο ην πεξηζηαηηθφ θαη ηηο 

ηπρφλ ηδηαηηεξφηεηεο.  

 Σα λεαξά άηνκα κε ΓΣ1 ζηφρνο είλαη λα παξέρεηαη ηθαλνπνηεηηθή ελέξγεηα 

(ζεξκηδηθά) γηα λα θαηαθέξνπκε θπζηνινγηθή αχμεζε θαη αλάπηπμε θαη ην 

επηιεγκέλν ζρήκα ηλζνπιηλνζεξαπείαο λα ελζσκαησζεί ζηηο δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο θαη ηηο ζπλήζεηο άζθεζεο ηνπ αηφκνπ 

 Οη λένη αζζελείο κε ΓΣ2 ζα πξέπεη λα δηεπθνιπλζνχλ ψζηε νη αιιαγέο ζηνλ 

ηξφπν δηαηξνθήο θαη άζθεζεο λα κεηψζνπλ ηελ αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε θαη 

λα βειηηψζνπλ ην κεηαβνιηθφ ηνπο πξνθίι 

 Γηα ηηο έγθπεο θαη ζειάδνπζεο ζηφρνο είλαη λα ηνπο παξέρεηαη ηθαλνπνηεηηθή 

ελέξγεηα θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηηο 

θαηαζηάζεηο ηνπο  

 Οη αζζελείο ηξίηεο ειηθίαο ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη φρη κφλν ζε ζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά αιιά θαη ζηηο ςπρνθνηλσληθέο αλάγθεο πνπ έρνπλ ηα άηνκα απηήο 

ηεο ειηθίαο 

 Οη αζζελείο πνπ ζεξαπεχνληαη κε ηλζνπιίλε ε εθθξηηαγσγά θάξκαθα ζηφρνο 

είλαη λα ηνπο παξαζρεζεί θαηάιιειε εθπαίδεπζε ψζηε λα κπνξνχλ λα 

απηνδηαρεηξίδνληαη ηε λφζν ηφζν γηα ηελ ζεξαπεία αιιά θαη ηελ πξφιεςε ησλ 

ππνγιπθαηκηψλ, ησλ νμείσλ αζζελεηψλ θαζψο θαη ‘κεηαβνιέο’ ζηα επίπεδα 

γιπθφδεο αίκαηνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε (58). 

 

2.8 Ζ δηαηξνθή ζην ΓΣ1 ζε παηδηά θαη εθήβνπο 

 Ζ δηαηξνθή ζην Γ απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο θξνληίδαο θαη 

εθπαίδεπζεο γηα ην άηνκν πνπ λνζεί. Οη δηαηξνθηθέο ζπζηάζεηο είλαη παξφκνηεο κε 

απηέο πνπ δίλνληαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαιήο πγείαο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ αλ θαη 

πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα δηαηεξνχληαη ζε θαιέο ηηκέο ηα επίπεδα 

γιπθφδεο γηα λα έρνπκε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ρσξίο κεγάιεο ππνγιπθαηκίεο (83-86), 

θπζηνινγηθέο ηηκέο πίεζεο ηνπ αίκαηνο, θαιφ ιηπηδαηκηθφ πξνθίι θαη θπζηθά 

θπζηνινγηθή ζεκαληηθή αχμεζε. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ελφο 

εμαηνκηθεπκέλνπ ζρεδηαζκνχ γεπκάησλ, εππξνζάξκνζηε αγσγή ηλζνπιίλεο, ηελ 

ηθαλφηεηα γηα απηνέιεγρν ηεο γιπθφδεο αίκαηνο θαη θπζηθά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 
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αηφκνπ ψζηε λα απηνδηαρεηξίδεηαη ηε λφζν θαη λα παίξλεη ηηο ζσζηέο απνθάζεηο 

αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε (58).  

 Έρεη απνδεηρζεί φηη ε επηηπρήο εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ λα 

ζπλδπάδεη ηα γεχκαηα κε ηηο θαηάιιειεο δφζεηο ηλζνπιίλεο βειηηψλεη ην γιπθαηκηθφ 

έιεγρν (87, 88). Δπηπιένλ ε ηαθηηθφηεηα ζηνπο ρξφλνπο ησλ γεπκάησλ θαη ε 

θαζεκεξηλή ξνπηίλα φπνπ ην παηδί θαη ε νηθνγέλεηα ηξψλε καδί, βνεζνχλ ζηελ 

θαζηέξσζε ζσζηψλ ζπλεζεηψλ θαηαλάισζεο ηνπ θαγεηνχ θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πξνζιακβαλνκέλσλ ηξνθίκσλ φπνπ έρνπλ απνδεηρζεί φηη ζπκβάιινπλ 

ζε θαιχηεξα γιπθαηκηθά απνηειέζκαηα (89).  

 Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ ή 

ηνπ εθήβνπ θαη ν ηδαληθφηεξνο ηξφπνο είλαη ην ηζηνξηθφ 24ψξνπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

λα θαιχπηνληαη ε αχμεζε θαη αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Ζ αμηνιφγεζε μεθηλά θαηά ηελ 

δηάγλσζε θαηαγξάθνληαο ην χςνο θαη ην βάξνο ηνπ παηδηνχ ζηηο θακπχιεο αλάπηπμεο 

θαη ην ΒΜΗ ζε εθήβνπο ζε ηαθηηθή βάζε (57, 90). Ζ δηαηξνθή ησλ παηδηψλ ζα πξέπεη 

λα εμαηνκηθεχεηαη ψζηε ηα καθξνζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηεο λα θαιχπηνπλ ηνπο 

ζηφρνπο γηα ηα επίπεδα γιπθφδεο θαη ιηπηδίσλ ηνπ αίκαηνο  γηα ηε ζσζηή αλάπηπμε 

ηνπο (58). Πνιιά παηδηά κε ΓΣ1 θαηά ηελ δηάγλσζε έρνπλ ειιηπέο βάξνο θάηη ην 

νπνίν πξέπεη λα απνθαηαζηαζεί κε ηελ εηζαγσγή ηλζνπιίλεο, ηελ ελπδάησζε θαη ηελ 

επαξθή ιήςε ελέξγεηαο (57). 

 χκθσλα κε ηελ ακεξηθαληθή δηαβεηνινγηθή εηαηξεία ζπζηήλεηαη ε 

πξφζιεςε >50% πδαηαλζξάθσλ, <35% ιίπνπο (<10% θνξεζκέλσλ ιηπαξψλ νμέσλ) 

ελψ ε πξσηεΐλε λα θαιχπηεη ην 10-15% ησλ εκεξήζησλ ζεξκηδηθψλ αλαγθψλ (91). 

πζηήλνληαη εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα δηαηξνθήο θαη ηλζνπιηλνζεξαπείαο ηα 

νπνία λα είλαη αξθεηά επέιηθηα ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη εχθνια ζηνπο αθαλφληζηνπο 

ρξφλνπο ησλ γεπκάησλ, ηελ απξφβιεπηε φξεμε θαη ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα θπζηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ παηδηψλ (58). Σέινο ζηξαηεγηθέο παξαθξάηεζεο ηξνθίκσλ θαη 

πίεζε ηνπ παηδηνχ αλεμαξηήησο αλ έρεη φξεμε γηα θαγεηφ ή φρη ζα πξέπεη λα 

απνζαξξχλνληαη (58).  

 

2.9 Ζ θπζηθή δξαζηεξηόηεηα ζηα παηδηά κε ΓΣ1 

 

 Οη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ησλ παηδηψλ αιιά θαη ησλ εθήβσλ είλαη ηδηαίηεξα 

απμεκέλεο ηφζν ιφγσ ηνπ έληνλνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηνπο φζν θαη ιφγσ ηεο έληνλεο 
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ζπλήζσο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρνπλ. Σα νθέιε ηεο άζθεζεο είλαη πνιιά θαη 

πεξηιακβάλνπλ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο, έιεγρν ηνπ βάξνπο, θαιχηεξε θπζηθή 

θαηάζηαζε, βειηησκέλε θαξδηαγγεηαθή ηθαλφηεηα, ρακειφηεξε πίεζε θαη βειηησκέλν 

ιηπηδαηκηθφ πξνθίι (92, 93).  

 Ζ επνρηαθή αιιαγή ησλ αζιεκάησλ πνπ αθνινπζνχλ ηα παηδηά αιιά θαη ην 

είδνο απηψλ απαηηεί ζπρλέο πξνζαξκνγέο ησλ δφζεσλ ηεο ηλζνπιίλεο ψζηε ην παηδί 

λα έρεη ηελ ειεπζεξία λα παίξλεη κέξνο ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ηηο 

εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο (57). Αξρηθά ρξεηάδεηαη ζπρλή κέηξεζε ηεο γιπθφδεο 

αίκαηνο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ηλζνπιίλεο 

θαη θαγεηνχ γηα ηελ εθάζηνηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα. πζηήλεηαη ε κέηξεζε 

γιπθφδεο πξηλ, κεηά θαη αλά κηα ψξα θαηά ηε δηάξθεηα επίκνλεο άζθεζεο (57).  

 Οη γνλείο είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ ηελ επζχλε λα θάλνπλ ηηο κεηξήζεηο ηεο 

γιπθφδεο, λα έρνπλ πάληα καδί ηνπο έλα ρπκφ ή έλαλ εχθνια απνξξνθήζηκν 

πδαηάλζξαθα (πρ έλα αζιεηηθφ πνηφ) αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψζνπλ 

νπνηνλδήπνηε ζα έρεη ηελ επίβιεςε ηνπ παηδηνχ ή θαη ηνπ πεξίγπξνπ (δάζθαινο, 

πξνπνλεηήο, ζπκκαζεηέο) γηα ηα ζπκπηψκαηα θαη ηε ζνβαξφηεηα ελφο 

ππνγιπθαηκηθνχ επεηζνδίνπ (57).  

 Ζ άζθεζε ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ ζπζηήλεηαη γηα ηνπιάρηζηνλ 30-60 

ιεπηά θαζεκεξηλψο θαη πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο ηεο γιπθφδεο πξηλ ηελ άζθεζε θαη 

ιήςε 15 γξ. πδαηάλζξαθα αλ ε ηηκή γιπθφδεο αίκαηνο είλαη <100mg/dl (ή κηθξφηεξε 

πνζφηεηα αλ πξφθεηηαη γηα πην κηθξά παηδηά) (57). ηελ αξρή ηεο αζιεηηθήο ρξνληάο 

νη κεηξήζεηο γιπθφδεο αίκαηνο ζα πξέπεη λα μεθηλνχλ 12 ψξεο πξηλ ηελ επηθείκελε 

άζθεζε ψζηε λα πξνζαξκφζνπκε ηηο δφζεηο ηλζνπιίλεο (57). 

 

2.10 Ζ εθπαίδεπζε ησλ αηόκσλ κε Γ ζε ζέκαηα δηαηξνθήο 

 

2.10.1  Μέθοδορ μέηπηζηρ ςδαηανθπάκων 

 

Οη αζζελείο κε ΓΣ1 πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηλζνπιίλε ηαρείαο δξάζεο είηε ζε 

ελέζηκε κνξθή είηε κέζσ αληιίαο πξέπεη λα ξπζκίδνπλ ηελ ηλζνπιίλε γεχκαηνο 

αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα πδαηαλζξάθσλ πνπ πεξηέρεηαη ζην γεχκα ή ην ζλαθ ελψ 

γηα ηα άηνκα πνπ νη δφζεηο ηλζνπιίλεο είλαη ζηαζεξέο ζα πξέπεη λα θξαηνχλ ζηαζεξή 
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ηελ πνζφηεηα πδαηαλζξάθσλ θαη ηνπο ρξφλνπο γεπκάησλ ζε θαζεκεξηλή βάζε (91). 

Ζ κέζνδνο κέηξεζεο πδαηαλζξάθσλ ζηεξίδεηαη ζηελ εθδνρή φηη ην βαζηθφ 

καθξνζξεπηηθφ ζπζηαηηθφ ησλ ηξνθίκσλ πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο 

κεηαγεπκαηηθήο γιπθφδεο είλαη ν πδαηάλζξαθαο (94).  

Ζ κέζνδνο κέηξεζεο ησλ πδαηαλζξάθσλ είλαη κηα κέζνδνο ζρεδηαζκνχ 

γεπκάησλ πνπ ζηεξίδεηαη ζηα γξακκάξηα πδαηαλζξάθσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε έλα 

ηξφθηκν (95).  Οη πδαηάλζξαθεο πεξηέρνληαη ζηα δεκεηξηαθά, ην ςσκί, ηα θξνχηα θαη 

ηα ακπιψδε ιαραληθά θαζψο θαη ζηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα. Γηα λα είλαη εχθνιε ε 

κέηξεζε ησλ πδαηαλζξάθσλ νξίζηεθαλ ηα ηζνδχλακα. Κάζε ηζνδχλακν πδαηάλζξαθα 

ηζνδπλακεί κε 15 γξακκάξηα πδαηάλζξαθα.  

 

 

Ακπιψδε  1 θέηα ςσκί 

 1/3 θιηηδαληνχ καγεηξεκέλα δπκαξηθά 

¾ θιηηδαληνχ δεκεηξηαθά 

4-6 θξάθεξο  

 

Φξνχηα  1 κηθξφ θνκκάηη θξνχηνπ / ½ θιηηδάλη ρπκφ  

Γαιαθηνθνκηθά  1 θιηηδάλη απνβνπηπξσκέλν γάια 

¾ θιηηδαληνχ γηανχξηη 

Δπηδφξπηα  2 κηθξά κπηζθφηα  

½ θιηηδάλη παγσηφ 

Πίλαθαο 5: Παξαδείγκαηα ηξνθίκσλ πνπ πεξηέρνπλ 15 γξακκάξηα πδαηάλζξαθα (96). 

 

Οη αζζελείο κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ ζηε κέηξεζε ησλ πδαηαλζξάθσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο γηα ‘κεδνχξεο’ θιηηδάληα, θνπηάιηα, δπγαξηέο, ηηο δηαηξνθηθέο 

εηηθέηεο (96), ή αθφκα θαη ηελ παιάκε ή ηε γξνζηά ηνπο.  

Έηζη γλσξίδνληαο πφζα γξακκάξηα πδαηάλζξαθα ζέινπκε λα θαηαλαιψζνπκε 

έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα δηαιέμνπκε έλα ηξφθηκν απφ νηαδήπνηε θαηεγνξία 

ηξνθίκσλ (γαιαθηνθνκηθά, θξνχηα, ιαραληθά, ςσκί-δεκεηξηαθά) ζέινπκε ζχκθσλα 

κε ηα ηζνδχλακα θαζψο θαη λα θάλνπκε ηηο θαηάιιειεο αληαιιαγέο ηξνθίκσλ απφ 

νκάδα ζε νκάδα.  Απηή ε κέζνδνο καο πξνζθέξεη κηα πνηθηιία ηξνθίκσλ (96). 

Άηνκα ηα νπνία έρνπλ θαηαλνήζεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο κεζφδνπ 

ππνινγηζκνχ πδαηαλζξάθσλ θαη ζθνπεχνπλ λα πξνρσξήζνπλ αθφκα έλα επίπεδν 
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ζηελ κέζνδν απηή (γηα παξάδεηγκα άηνκα πνπ ζέινπλ λα βάινπλ αληιία ηλζνπιίλεο) 

ηφηε ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλά  

 Να θαηαλνήζνπλ ηνπο ζηφρνπο επηπέδσλ γιπθφδεο πνπ έρνπλ ηεζεί 

 Να ρξεζηκνπνηήζνπλ κε κεγάιε επθνιία ηελ κέζνδν κέηξεζεο 

πδαηαλζξάθσλ 

 Να έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δηαρεηξηζηνχλ ην πιάλν γεπκάησλ πνπ έρεη 

θαζνξηζηεί (96) 

Δπηπιένλ δεμηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ είλαη : 

 Ζ ηθαλφηεηα λα κπνξνχλ λα ππνινγίζνπλ ηε δφζε ηλζνπιίλεο πνπ ζα 

θάλνπλ κε βάζε ηνπο πδαηάλζξαθεο πνπ θαηαλάισζαλ 

 Ζ ηθαλφηεηα λα θάλνπλ ηε ζσζηή δηνξζσηηθή δφζε ηλζνπιίλεο  

 Να κπνξνχλ λα θάλνπλ ηηο θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο ζε εηδηθέο 

πεξηζηάζεηο (θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, αξξψζηηα) (96). 

Τπάξρνπλ βέβαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ζηε κέζνδν ππνινγηζκνχ πδαηαλζξάθσλ 

φπσο γηα παξάδεηγκα νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ ηα 

ηξφθηκα θαη παξάιιεια λα ππνινγίδνπλ ζπλερψο ηελ πνζφηεηα  πδαηαλζξάθσλ 

θαζψο απηφ ηνπο θαίλεηαη θνπξαζηηθφ (96). Δπίζεο ην λα κεηξνχλ πξηλ θαη κεηά ην 

γεχκα ηα επίπεδα γιπθφδεο αίκαηνο ηνπο θαίλεηαη δχζθνιν αιιά είλαη απαξαίηεην 

ζηελ πξνζαξκνγή ηεο δφζεο (96). Δπίζεο ε ειεπζεξία θαη ε επειημία πνπ έρνπλ νη 

αζζελείο ζηελ θαηαλάισζε ηξνθίκσλ κε απηή ηε κέζνδν κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ 

δίθνπν καραίξη γηα ηνπο αζζελείο πνπ πξνζέρνπλ ην βάξνο ηνπο (96).  

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεζφδνπ κέηξεζεο πδαηαλζξάθσλ πξνζθέξεη ζηνπο 

αζζελείο πεξηζζφηεξε επειημία ζην ζπγρξνληζκφ θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ γεπκάησλ κε 

ηηο δφζεηο ηλζνπιίλεο, ζηελ πνζφηεηα πδαηάλζξαθα πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηα γεχκαηα 

θαη ηα ζλαθ θαη ηέινο ζηε δηαρείξηζε ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (97).  

 

2.10.2 Γιαηποθική εηικέηα  

Ζ δηαηξνθηθή εηηθέηα απνηειεί έλα θαιφ εξγαιείν γηα κηα πην πγεηηλή 

δηαηξνθή (98). Ζ δηαηξνθηθή εηηθέηα είλαη ππνρξεσηηθή ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο 

(99), ελψ ζηελ επξσπατθή έλσζε ε δηαηξνθηθή εηηθέηα ζε φια ηα πξνζπζθεπαζκέλα 

ηξφθηκα έγηλε ππνρξεσηηθή απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2014. Ζ δηαηξνθηθή εηηθέηα πξέπεη 

λα αλαγξάθεη ηελ ελεξγεηαθή αμία αλά 100 gr ή 100 ml ηξνθίκνπ εθθξαζκέλε ζε 

κνλάδεο Kcal θαη KJ, ηελ πνζφηεηα πξσηετλψλ, πδαηαλζξάθσλ θαη ιίπνπο αλά 100 gr 
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ή 100 ml ηξνθίκνπ, ηηο θπηηθέο ίλεο θαη ην λάηξην (εθθξαζκέλα ζε gr θαη mgr 

αληίζηνηρα), ηηο βηηακίλεο θαη ηα αλφξγαλα άιαηα φηαλ απηά ππάξρνπλ ζε ζεκαληηθή 

πνζφηεηα (15% ηεο ζπληζηψκελεο δφζεο ζε 100 gr  ή 100 ml ή θαηά ζπζθεπαζία αλ 

απηή πεξηέρεη κία (1) κφλν κεξίδα. Δπίζεο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη εηδηθέο 

πιεξνθνξίεο φηαλ ν παξαγσγφο ηνπ ηξνθίκνπ θάλεη θάπνην δηαηξνθηθφ ηζρπξηζκφ 

(φηη είλαη θαηάιιειν γηα θάπνηα πάζεζε ή φηη ην πξντφλ ηνπ ππεξηεξεί ζε θάηη απφ 

θάπνην άιιν). 

Ζ δηαηξνθηθή εηηθέηα απνηειεί έλα νηθνλνκηθφ ηξφπν ελεκέξσζεο ησλ 

αλζξψπσλ γηα ηα ζπζηαηηθά ελφο ηξνθίκνπ αθνχ ηα βιέπεη επάλσ ζην ίδην ην 

ηξφθηκν ηελ ψξα πνπ ζα ην αγνξάζεη (99). Παξ’φιν πνπ νη θαηαλαισηέο δίλνπλ 

ζεκαζία ζηε δηαηξνθή θαη ηα ζπζηαηηθά πνπ πεξηέρεη έλα ηξφθηκν φηαλ πξφθεηηαη λα 

ην αγνξάζνπλ (100), ε δηαηξνθηθή εηηθέηα κνηάδεη πεξίπινθε θαη δελ θαηαθέξλεη λα 

ελεκεξψζεη επαξθψο ηνλ θαηαλαισηή (101-104). 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ αζζελψλ πηζηεχεηαη φηη απνηειεί κέξνο ηεο ζεξαπείαο 

αθνχ νη ηξνπνπνηήζεηο ζηε δηαηξνθή βειηηψλνπλ ηνλ έιεγρν ηεο αζζέλεηαο θαη έρεη 

απνδεηρζεί φηη είλαη επεξγεηηθέο γηα αζζέλεηεο φπσο ν ΓΣ2, ε ππέξηαζε θαη ε 

ππεξιηπηδαηκία (91, 105, 106). Ζ γλψζε ηνπ ηη ηξψκε κνηάδεη λα βνεζάεη ζηελ 

πηνζέηεζε πγεηηλνδηαηηηηηθψλ επηινγψλ αθνχ ε δηαηξνθηθή εηηθέηα καο επηηξέπεη λα 

γλσξίδνπκε ηελ ελέξγεηα, ην λάηξην, ηνπο πδαηάλζξαθεο θαη ην ιίπνο ηνπ εθάζηνηε 

ηξνθίκνπ πξηλ ην θάκε (105).  
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3 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ 

ΓΛΤΚΑΗΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

3.1 Ζ ζπκβνιή ηεο ΘΓ ζηε δηαρείξηζε ηνπ Γ 

 ηνηρεία απνδεηθλχνπλ φηη ε ΘΓ είλαη απνηειεζκαηηθή ηφζν ζηελ πξφιεςε 

φζν θαη ζηε ζεξαπεία ηνπ Γ θαζψο θαη έρεη απνδεηρζεί φηη ε ΘΓ είλαη ην θιεηδί γηα 

ηελ δηαρείξηζε ηνπ Γ (107). Ζ Ακεξηθαληθή Γηαβεηνινγηθή Δηαηξεία  ζπζηήλεη φηη 

ηα άηνκα κε πξνδηαβήηε θαη δηαβήηε πξέπεη λα αθνινπζνχλ εμαηνκηθεπκέλν 

δηαηξνθνιφγην πνπ ζα ζπληάζζεηαη απφ εμεηδηθεπκέλν δηαηηνιφγν (59). Ζ 

εθπαίδεπζε ησλ δηαβεηηθψλ ζε ζέκαηα δηαηξνθήο θαη φρη κφλν θαίλεηαη λα έρεη 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ηφζν ζηνλ γιπθαηκηθφ έιεγρν φζν θαη ζηε γεληθφηεξε 

δηαρείξηζε ηεο λφζνπ φπσο θαίλεηαη απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. 

Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ην Γ πνπ εμππεξεηνχλ 

επάισηνπο πιπζεζκνχο πξέπεη πξσηίζησο λα αμηνινγνχλ ηελ παξνπζία εκπνδίσλ ζην 

λα αθνινπζεζεί έλα πγηεηλφο ηξφπνο δσήο (πρ θφζηνο ησλ πγηεηλψλ ηξνθψλ) (108) 

αιιά θαη λα δηεπθνιχλνχλ ηα άηνκα γηα απηήλ ηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο (65). Ζ 

αηνκηθή παξνρή ζπκβνπιψλ είλαη πξνηηκφηεξε ζε αλζξψπνπο ρακειφηεξεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο ηάμεο  (109), ελψ ε νκαδηθή εθπαίδεπζε κνηάδεη λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε ζε ελήιηθεο φηαλ πεξηιακβάλεη ρεηξνλαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

επίιπζε πξνβιεκάησλ, παηρλίδηα ξφισλ θαη νκαδηθέο ζπδεηήζεηο (110).  

  

3.2 Βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αζζελώλ ζε 

ζέκαηα δηαηξνθήο  

Γπζηπρψο έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ δηαβήηε δελ 

ιακβάλνπλ θακία δνκεκέλε εθπαίδεπζε πάλσ ζην δηαβήηε θαη/ή ζε ζέκαηα ΘΓ ηνπ 

Γ (111, 112). ηνηρεία δείρλνπλ φηη πεξίπνπ νη κηζνί απφ ηνπο αλζξψπνπο κε Γ 

ζηελ Ακεξηθή ιακβάλνπλ θάπνηνπ είδνπο εθπαίδεπζε γηα ην Γ ελψ αθφκε ιηγφηεξνη 

είλαη εθείλνη πνπ επηζθέπηνληαη έλα δηαηηνιφγν/ζχκβνπιν δηαηξνθήο (113).  ηε 

κειέηε ησλ Fitzgerald et al θαίλεηαη φηη ζηελ νκάδα ησλ αηφκσλ κε Γ, φζνη 

επηζθέθηεθαλ θάπνην δηαηξνθνιφγν ή θάπνηνλ πνπ λα κπνξεί λα ηνπο εθπαηδεχζεη ζε 

ζέκαηα ηνπ Γ, είραλ πεξηζζφηεξε γλψζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηε δηαηξνθή 

ζπγθξηηηθά κε εθείλνπο πνπ δελ είραλ επηζθεθζεί (114). Έξεπλεο δείρλνπλ φηη 

δηαβεηηθά άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζε νκαδηθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο Γ ή θαη 
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ζε αηνκηθέο ζπλεδξίεο εθπαίδεπζεο έρεη θαλεί κηα κείσζε ηελ HbA1c θαηά 0,3-1% 

γηα ην ΓΣ1 (90, 115-118). 

Πνιιέο είλαη νη έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί γηα ηε ζεκαζία ηεο δηαηξνθηθήο 

εηηθέηαο. ε έξεπλα γηα ηε δηαηξνθηθή εηηθέηα θάλεθε φηη ηα άηνκα κε Γ κπνξνχζαλ 

λα αλαγλσξίζνπλ θαιχηεξα ηα ζάθραξα πνπ πεξηέρεη έλα ηξφθηκν θαη λα επηιέμνπλ 

ην ηξφθηκν κε ηε κηθξφηεξε πεξηεθηηθφηεηα, ελψ νη ππφινηπεο γλψζεηο ζηελ 

αλάγλσζε ηεο δηαηξνθηθήο εηηθέηαο δελ δηέθεξαλ ζηνπο δηαβεηηθνχο θαη κε (114). 

ηε κειέηε ησλ Zweig et al απνδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηεο ρξήζεο ηεο δηαηξνθηθήο 

εηηθέηαο γηα ηνπο δηαβεηηθνχο παξ’φιν πνπ ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε εθπαίδεπζε γηα 

ηελ ρξήζε ηεο (119). ε πξφζθαηε έξεπλα ε κε ρξεζηκνπνίεζε ηεο δηαηξνθηθήο 

εηηθέηαο ζπλδέζεθε κε έιιεηςε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε ζέκαηα ηνπ δηαβήηε 

θαζψο επίζεο βξέζεθε φηη έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ειέγρεη ηε δηαηξνθηθή εηηθέηα γηα 

ην ελεξγεηαθφ πεξηερφκελν ηνπ ηξνθίκνπ (120). 

Ζ κέζνδνο κέηξεζεο πδαηαλζξάθσλ θαίλεηαη λα επηθέξεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηνλ γιπθαηκηθφ έιεγρν αζζελψλ κε ΓΣ1 παξ’φιν πνπ ηα άηνκα πνπ 

αθνινπζνχλ ηέηνηνπ είδνπο δίαηηα είραλ κεγαιχηεξν ΓΜ θαη πεξηθέξεηα κέζεο θάηη 

πνπ ‘δηνξζψζεθε’ φηαλ απηά ηα άηνκα έιαβαλ ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε (121). Ζ 

έξεπλα ησλ Scavone et al έδεημε φηη ε εθπαίδεπζε ζε δηαηξνθηθά δεηήκαηα θαη 

θπξίσο ε εθπαίδεπζε ζηε κέζνδν κέηξεζεο ησλ πδαηαλζξάθσλ επέθεξε κείσζε ηεο 

HbA1c, ιηγφηεξα επεηζφδηα ππνγιπθαηκίαο θαη θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο (118). 

Θεηηθή επίδξαζε ζηελ HbA1c έδεημε θαη ε κειέηε ησλ Bell et al ζε αζζελείο κε ΓΣ1 

κε ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ ησλ πδαηαλζξάθσλ (94).  

Σα δεδνκέλα γηα ηηο δίαηηεο ρακεινχ ΓΓ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο επγιπθαηκίαο 

είλαη αληηθαηηθά κε έξεπλεο λα δείρλνπλ φηη κπνξεί λα βειηηψζεη ηα επίπεδα γιπθφδεο 

ηνπ αίκαηνο (122-124) ελψ άιιεο λα κελ δείρλνπλ βειηίσζε ηνπ γιπθαηκηθνχ έιεγρνπ 

(58). Αληηζέησο έξεπλεο πνπ έγηλαλ γηα ην φθεινο ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο θάλεθε 

φηη ε κεζνγεηαθή δίαηηα βειηηψλεη ην γιπθαηκηθφ έιεγρν θαη ηνπο παξάγνληεο 

θηλδχλνπ γηα θαξδηαγγεηαθά (125). Δπίζεο ζε έξεπλα ησλ Esposito et al θάλεθε φηη 

κηα κεζνγεηαθή δηαηξνθή κε ρακειή ιήςε πδαηαλζξάθσλ κεηψλεη ηελ HbA1c θαη 

επίζεο κεηψλεη ηελ αλάγθε ιήςεο αληηππεξγιπθαηκηθψλ θαξκάθσλ γηα αζζελείο κε 

ΓΣ2 (126). 

Ζ Ακεξηθάληθε Γηαβεηνινγηθή Δηαηξεία αλαζθφπεζε 18 κειέηεο νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ ΘΓ απφ έλαλ δηαηηνιφγν ζαλ έλα απφ ηα κέζα ζεξαπείαο ηφζν 

γηα ην ΓΣ1 φζν θαη γηα ην ΓΣ2 φπνπ θαη απνδείρζεθε ε ζεηηθή  επίδξαζε ηεο ΘΓ 
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ζηελ δηαρείξηζε ηνπ Γ, θάηη πνπ απνδείρζεθε απφ ηε κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο 

HbA1c (107). ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηνπο Pastors et al απνδείρζεθε βειηίσζε 

ηεο HbA1c ηεο ηάμεο ηνπ ~1%  ζηνλ πξφζθαηα δηαγλσζζέληα ΓΣ1 θαη ~2% ζηνλ 

πξφζθαηα δηαγλσζζέληα ΓΣ2 κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ΘΓ (127). Ζ κειέηε ησλ 

Delahanty and Halford έδεημε φηη αζζελείο κε ΓΣ1 πνπ αθνινπζνχζαλ ην 

πξφγξακκα δηαηξνθήο θαηά 90% είραλ κείσζε ηεο Hba1c θαηά 0,9% ζπγθξηηηθά κε 

απηνχο πνπ ην αθνινχζεζαλ γηα ιηγφηεξν απφ 45% (87).  

 πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ ε δηαηξνθή επεξεάδεη πνιχ ηφζν ην γιπθαηκηθφ 

έιεγρν φζν θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ Γ θαη ησλ επηπινθψλ ηνπ Γ. Αζζελείο κε Γ ζα 

πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη πάλσ ζε ζέκαηα δηαηξνθήο. Πνιχ πεξηζζφηεξν ηα παηδηά θαη 

νη έθεβνη κε ΓΣ1 ζα πξέπεη απφ ηε δηάγλσζε ηεο λφζνπ λα εθπαηδεχνληαη ζε 

δηαηξνθηθά δεηήκαηα ηφζν ηα ίδηα φζν θαη νη γνλείο ηνπο αιιά θαη άηνκα απφ ηνλ 

πεξίγπξν ή ην ζρνιηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Ο Γ απνηειεί έλα ρξφλην λφζεκα θάηη πνπ 

θαζηζηά ηελ ζπλερή θαη δηαξθή εθπαίδεπζε απηψλ ησλ αηφκσλ απαξαίηεηε ηφζν γηα 

ηε ξχζκηζε ηνπ Γ φζν θαη γηα λα έρνπλ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. 
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4 ΤΛΗΚΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

4.1 Αζζελείο 
 

Σν εξεπλεηηθφ δείγκα πεξηιάκβαλεη νηθνγέλεηεο κε παηδηά πνπ πάζρνπλ απφ 

ζαθραξψδε δηαβήηε θαη παξαθνινπζνχληαη ηαθηηθά ζην ΠαηδνΓηαβεηνινγηθφ 

Δμσηεξηθφ Ηαηξείν ηεο Α΄ Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Ηππνθξάηεηνπ Ννζνθνκείνπ 

Θεζζαινλίθεο. Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ γνλέσλ ήηαλ ηα αθφινπζα: 

1. Γηάγλσζε ζαθραξψδνπο δηαβήηε ηχπνπ Η ζε έλα παηδί ηνπο 

2. Δπαξθή γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ  

3. Δπηζπκία ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε κειέηε.  

Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ αζζελψλ είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Γηάγλσζε ζαθραξψδνπο δηαβήηε ηχπνπ Η 

2. Ζιηθία > 12 εηψλ 

3. Δπαξθή γλψζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη 

4. Δπηζπκία ηνπ ίδηνπ ηνπ αζζελή θαη ζπγθαηάζεζε ησλ θεδεκφλσλ ηνπ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζηε κειέηε.  

ηε κειέηε δεηήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ φια ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ 

παηδηψλ κε ζαθραξψδε δηαβήηε πνπ πιεξνχζαλ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα θαη 

επηζθέθζεθαλ ην ΠαηδνΓηαβεηνινγηθφ Δμσηεξηθφ Ηαηξείνπ ηεο Α΄ Παηδηαηξηθήο 

Κιηληθήο ηνπ Ηππνθξαηείνπ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

Μάξηηνο 2015 – Ηνχιηνο 2015. ινη νη αζζελείο αιιά θαη νη θεδεκφλεο ηνπο 

ελεκεξψζεθαλ γξαπηψο γηα ηε κειέηε θαη ηνπο δφζεθε ε επθαηξία λα ππνβάινπλ ηηο 

φπνηεο εξσηήζεηο ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο πηζαλέο αληηξξήζεηο πνπ κπνξεί λα 

είραλ. Οη αζζελείο θαη νη θεδεκφλεο πνπ δέρηεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε κειέηε ην 

δήισζαλ κε γξαπηή, ελππφγξαθε ζπγθαηάζεζε.  

 

4.2 Μέζνδνη 
 

Σα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηειάκβαλαλ δχν 

εξσηεκαηνιφγηα.  Σν πξψην εξσηεκαηνιφγην δεκηνπξγήζεθε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε θαη ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο θεδεκφλεο ησλ αζζελψλ. Απηφ ην 

εξσηεκαηνιφγην αθνξνχζε  δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο νηθνγέλεηαο, ειηθίεο γνλέσλ, 

ρψξεο γέλλεζεο, επάγγεικαηα θαη επίπεδα κφξθσζεο θαζψο θαη ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχζαλ ην εηήζην εηζφδεκα ηεο νηθνγέλεηαο θαη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε δηάξθεηα 

ηεο λφζνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην παξνπζηάδεηαη ζην ζχλνιφ ηνπ ζην Παξάξηεκα Α. 

Σν δεχηεξν εξσηεκαηνιφγην απνηέιεζε  κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά μέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ(128) θαη ην νπνίν ζηαληαξίζηεθε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο κειεηεηέο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην εκπεξηέρεη 4 θαηεγνξίεο εξσηήζεσλ θαη νη εξσηψκελνη δηάιεγαλ 

ηελ ζσζηή απάληεζή ηνπο αλάκεζα απφ 4 επηινγέο.  

 Ζ πξψηε θαηεγνξία, κε 6 εξσηήζεηο, αθνξνχζε ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηηο 

γλψζεηο ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ην πνηά ηξφθηκα είλαη πγηεηλά θαη πνηά ηα 

πιενλεθηήκαηα ηνπο. Οη εξσηήζεηο απηέο αθνξνχζαλ ηφζν ηνπο αζζελείο φζν θαη 

ηνπο γνλείο αλεμαξηήησο απφ ην εάλ είραλ ή φρη Γ. ηε δεχηεξε θαηεγνξία νη 

εξσηήζεηο ήηαλ 3 θαη αθνξνχζαλ ην Γιπθαηκηθφ Γείθηε (ΓΓ). Οη εξσηήζεηο εμέηαδαλ 
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ηε γλψζε ησλ αηφκσλ ζηελ γιπθαηκηθή απάληεζε πνπ έρνπλ ηα ηξφθηκα αλαιφγσο 

ηνπ ΓΓ ηνπο. Οη επφκελεο 7 εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα 

δηαβάδνπλ θαη λα θαηαλννχλ ηελ δηαηξνθηθή εηηθέηα ησλ ηξνθίκσλ. ηελ ηειεπηαία 

θαηεγνξία νη επφκελεο 7 εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πδαηαλζξάθσλ. 

Οη γνλείο θαη νη αζζελείο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζην πφζα γξακκάξηα 

πδαηαλζξάθσλ έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηεο ηξνθίκσλ. Ζ ειιεληθή κεηάθξαζε 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα Β. 

 

 

 

 

 

4.3 ηαηηζηηθή Αλάιπζε 
 

Σα δεδνκέλα ηεο κειέηεο θαηαγξάθεθαλ αξρηθά κε ηε ρξήζε ελφο παθέηνπ 

θχιισλ εξγαζίαο θαη θαηφπηλ αλαιχζεθαλ ζηαηηζηηθά κε ηε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ 

παθέησλ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηαηηζηηθά ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα Microsoft
®
 

Excel
®
 for Mac 2011 version 14.0.0 θαη IBM

®
 SPSS

®
 Statistics version 20, ηφζν γηα 

ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε φζν θαη γηα ηε γξαθηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 Ο έιεγρνο ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ παξακέηξσλ ηεο κειέηεο έγηλε κε ηε 

δνθηκαζία Shapiro-Wilk γηα δείγκαηα κηθξφηεξα ησλ 50 θαη ηε δνθηκαζία 

Kolmogorov-Smirnov γηα δείγκαηα κεγαιχηεξα ησλ 50. ηηο παξακέηξνπο πνπ είραλ 

θαλνληθή θαηαλνκή ρξεζηκνπνηήζεθε ε δνθηκαζία Student’s t-test γηα ηε ζχγθξηζε 

ησλ κέζσλ φξσλ δχν δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ θαη ε δνθηκαζία Anova γηα ηο ζχγθξηζε 

ησλ κέζσλ φξσλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 2 νκάδεο. ε πεξηπηψζεηο κε θαλνληθήο 

θαηαλνκήο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε δνθηκαζία Mann-Whitney θαη ε δνθηκαζία Kruskal-

Wallis, αληίζηνηρα. Γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πνζνζηψλ ησλ πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε δνθηκαζία ρ
2
 (chi-square). Γηα ηνλ έιεγρν ησλ γξακκηθψλ 

ζπζρέηηζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ζπλαξηήζεηο Pearson θαη Spearman γηα 

κεηαβιεηέο κε θαλνληθή θαη κε-θαλνληθή θαηαλνκή, αληίζηνηρα. Σέινο, ε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε θαηά Bland-Altman ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ 

ησλ απαληήζεσλ ζε εξσηεκαηνιφγηα κειψλ ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο. Ωο φξην 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ζεσξήζεθε ην 0,05 (P < 0,05).  
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4.4 Απνηειέζκαηα 
 

 Δβδνκήληα-επηά αζζελείο ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηε κειέηε θαη ηελ ηειηθή 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Πξφθεηηαη γηα 36 θνξίηζηα θαη 41 αγφξηα κε κέζν φξν δεθαδηθήο 

ειηθίαο: 10,82 ± 4,43 έηε (δηαθχκαλζε: 1,66 – 18,27 έηε). Ζ θαηαλνκή ησλ αζζελψλ 

ζηηο ειηθίεο θαη αλά θχιν θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.  

 
Δηθόλα 3: Καηαλνκή ησλ ειηθηώλ ησλ αζζελώλ ηεο κειέηεο ζην ζύλνιν θαη αλά θύιν. 

Ο κέζνο φξνο ηεο ειηθίαο θαηά ηε δηάγλσζε είλαη 6,73 ± 3,75 έηε 

(δηαθχκαλζε: 0,35 – 14,58 έηε). Καηαγξάθεηαη κηα ζπκκεηξηθή θαηαλνκή ζηηο 

ειηθίεο δηάγλσζεο ηφζν ζην ζχλνιν ησλ αζζελψλ φζν θαη αλά θχιν φπσο θαίλεηαη 

θαη ζηελ Δηθφλα 4. Ζ ειηθία δηάγλσζεο κε ηελ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα είλαη ηα 5 έηε 

(10 αζζελείο) αθνινπζνχκελε απφ ηα 8 έηε (9 αζζελείο). 
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Δηθόλα 4: Καηαλνκή ησλ ειηθηώλ ησλ αζζελώλ ηεο κειέηεο θαηά ηε δηάγλσζε ζην ζύλνιν θαη 

αλά θύιν.  

Ο κέζνο φξνο ησλ εηψλ απφ ηε δηάγλσζε είλαη: 4,09 ± 3,64 έηε (δηαθχκαλζε: 

0,05 – 16,57 έηε). Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο αζζελείο (53,25%) έρνπλ δηάξθεηα 

λφζνπ κηθξφηεξε απφ 4 έηε, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (84,42%) έρεη δηάξθεηα λφζνπ 

κηθξφηεξε απφ 7 έηε, ελψ ππάξρνπλ θαη 3 αζζελείο (3,90%) κε δηάξθεηα λφζνπ 

κεγαιχηεξε απφ 15 έηε. Ζ θαηαλνκή ησλ εηψλ απφ ηε δηάγλσζε ζην ζχλνιν θαη αλά 

θχιν θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 5. 

 
Δηθόλα 5: Καηαλνκή ησλ εηώλ από ηε δηάγλσζε ηνπ ζαθραξώδε δηαβήηε ζηνπο αζζελείο ηεο 

κειέηεο ζην ζύλνιν θαη αλά θύιν.   
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 Ζ ζχγθξηζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ φηαλ νη αζζελείο 

θαηεγνξηνπνηνχληαη κε βάζε ην θχιν ηνπο δελ θαηαγξάθεη θάπνηα ζηαηηζηηθή 

δηαθνξά (Πίλαθαο 6). εκαληηθά ρακειφηεξα επίπεδα πξφζθαηεο HbA1c εκθάληδνπλ 

ηα θνξίηζηα ζε ζχγθξηζε κε ηα αγφξηα, ελψ θαη ν κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ ηεο ΖbA1c 

ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο είλαη θαη απηφο ρακειφηεξνο ζηα θνξίηζηα κε δηαθνξά πνπ 

πιεζηάδεη ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (p=0,057) (Δηθφλα 6). 

 

 Αγόξηα Κνξίηζηα P 

Ζιηθία 11,58 ± 4,46 

(3,18 - 18,20) 

10,17 ± 4,16 

(1,66 - 18,27) 
0,110 

Ζιηθία δηάγλσζεο 7,03 ± 3,95 

(0,35 - 14,58) 

6,51 ± 3,52 

(0,62 - 12,19) 
0,472 

Έηε λόζνπ 4,55 ± 4,01 

(0,41 - 16,57) 

3,67 ± 3,12 

(0,47 - 15,57) 
0,286 

ΖbA1c (πξόζθαηε) 7,64 ± 1,10 

(5,60 - 11,10) 

7,08 ± 0,90 

(4,80 - 8,90) 
0,018 

ΖbA1c (ηειεπηαίνπ έηνπο) 7,49 ± 0,99 

(5,60 - 9,83) 

7,10 ± 0,75 

(5,00 - 8,53) 
0,057 

Πίλαθαο 6: ύγθξηζε δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ θαη HbA1c κεηαμύ αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ ηεο 

κειέηεο.    

 

 
Δηθφλα 6: ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο πξφζθαηεο HbA1c κεηαμχ 

αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ.   

Ο  κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ ηεο πξφζθαηεο γιπθνδπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο 

(HbA1c) ζην ζχλνιν ησλ αζζελψλ είλαη 7,38 ± 1,34 % (δηαθχκαλζε: 4,80 – 11,10 %) 

θαη ν αληίζηνηρνο ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο: 7,31 ± 1,23 % (δηαθχκαλζε: 5,00 – 9,83 %). 

Ζ πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ (61,04 %) έρεη ηθαλνπνηεηηθή ξχζκηζε (HbA1c < 7,5). Ζ 
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θαηαλνκή ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ηηκψλ HbA1c ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο ζην ζχλνιν θαη 

αλά θχιν θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 7. ηελ αλάιπζε κε βάζε ηε HbA1c κία αζζελήο 

εμαηξέζεθε ιφγσ ηεο κε-ζπκπιήξσζεο 3 κελψλ.  

 
Δηθόλα 7: Καηεγνξηνπνίεζε ησλ αζζελώλ αλάινγα κε ηα επίπεδα HbA1c ζην ζύλνιν θαη αλά 

θύιν. 

Οη 77 αζζελείο αλήθνπλ ζε 76 νηθνγέλεηεο θαζψο 2 αζζελείο είλαη αδέξθηα. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 76 απηψλ νηθνγελεηψλ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: Ο κέζνο 

φξνο ησλ ειηθηψλ ησλ 74 κεηέξσλ πνπ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε είλαη: 41,64 ± 8,33 

έηε (δηαθχκαλζε: 27 – 59 έηε), ελψ ν κέζνο φξνο ησλ ειηθηψλ ησλ 69 παηέξσλ γηα 

ηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ ζηνηρεία είλαη: 45,04 ± 9,00 (δηαθχκαλζε: 29 – 60 έηε). Ζ 

θαηαλνκή ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ ησλ γνλέσλ αλά 5εηίεο 

θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 7.  

 

Ζιηθηαθέο νκάδεο Μεηέξα n(%) Παηέξαο n(%) 

≤30 4 (5,41) 1 (1,45) 

31-50 9 (12,16) 8 (11,59) 

36-40 18 (24,32) 7 (10,14) 

41-45 22 (29,73) 19 (27,53) 

45-50 13 (17,57) 19 (27,53) 

51-55 7 (9,46) 9 (13,04) 

56-60 1 (1,35) 6 (8,90) 

Πίλαθαο 7: Καηαλνκή ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ ησλ ειηθηώλ ησλ γνλέσλ. 

 Απφ πιεπξάο κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, παξαηεξνχκε φηη ην 53,43% ησλ 

κεηέξσλ είλαη απφθνηηεο πξσηνβάζκηαο-δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (δεκνηηθφ, 

γπκλάζην, ιχθεην), θαη ην 46,57% έρεη ιάβεη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ΣΔΗ, ΑΔΗ, 

κεηαπηπρηαθφ δίπισκα, δηδαθηνξηθφ δίπισκα). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην 68,12% ησλ 

παηέξσλ δειψλνπλ απφθνηηνη πξσηνβάζκηαο-δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ην 

31,88% δειψλνπλ απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Αλαιπηηθά ε θαηαλνκή ησλ 

κεηέξσλ θαη ησλ παηέξσλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο θαίλνληαη ζηηο Δηθφλεο 8 θαη 9 

αληίζηνηρα. 
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Δηθόλα 8: Ραβδόγξακκα ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ησλ κεηέξσλ. 

 

 
Δηθόλα 9: Ραβδόγξακκα ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ησλ παηέξσλ. 
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 Μεηέξα (n, %) Παηέξαο (n, %) P 

Γεκνηηθό 4 (5,48) 5 (7,25) 0,666 

Γπκλάζην 7 (9,59) 9 (13,04) 0,515 

Λύθεην 28 (38,36) 33 (47,83) 0,255 

ΣΔΗ 10 (13,70) 8 (11,59) 0,706 

ΑΔΗ 19 (26,03) 10 (14,49) 0,088 

Άιιν 5 (6,84) 4 (5,80) 0,797 
Πίλαθαο 8: ύγθξηζε κνξθσηηθνύ επηπέδνπ κεηέξαο θαη παηέξα ζηνπο αζζελείο. 

 

Γελ θαηαγξάθεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ πνζνζηψλ αλά 

βαζκίδα κνξθσηηθνχ επηπέδνπ κεηαμχ κεηέξσλ θαη παηέξσλ. Πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

κηζέο νηθνγέλεηεο (n=34, 50,75%) έρνπλ ίδην κνξθσηηθφ επίπεδν κεηέξαο θαη παηέξα. 

ηηο ππφινηπεο, νη κεηέξεο ππεξηεξνχλ ζε κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ παηέξσλ ζε 24 

νηθνγέλεηεο (35,82%), ελψ ζε 9 νηθνγέλεηο (13,43%) ππεξηεξνχλ νη παηέξεο (Πίλαθαο 

9).  

 

 

 πρλόηεηα (ρεηηθή ζπλρόηεηα) 

Ίδην κνξθσηηθφ επίπεδν 34 (50,75) 

Μεηέξα > Παηέξαο 24 (35,82) 

+1 11 (45,83) 

+2 10 (41,67) 

+3 3 (12,50) 

Παηέξαο > Μεηέξα 9 (13,43) 

+1 4 (44,44) 

+2 4 (44,44) 

+3 1 (11,12) 
Πίλαθαο 9: ύγθξηζε κνξθσηηθνύ επηπέδνπ κεηέξαο θαη παηέξα ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα. 

ζνλ αθνξά ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, ην 52,77% δειψλεη έλα εηήζην 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κηθξφηεξν ησλ €15.000, έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 47,23% 

δειψλεη εηήζην εηζφδεκα κεγαιχηεξν ησλ €15.000. Αλαιπηηθά, ε θαηαλνκή ηνπ 

εηήζηνπ εηζνδήκαηνο ησλ νηθνγελεηψλ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 10.  
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Δηθόλα 10: Ραβδόγξακκα ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ ηνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο ησλ νηθνγελεηώλ. 

 

ρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα, ε πιεηνςεθία ησλ 

αζζελψλ είρε επηπιένλ 1 αδ εξθάθη (65,33%). ε 11 νηθνγέλεηεο (14,67%), ν αζζελήο 

ήηαλ ην κνλαδηθφ παηδί, ελψ ππήξραλ θαη 15 πνιχηεθλεο νηθνγέλεηο, 8 κε  3 παηδηά 

(10,67%) θαη 7 νηθνγέλεηεο κε 4 παηδηά (9,33%). Ζ θαηαλνκή ησλ αξηζκνχ ησλ 

επηπιένλ αδεξθψλ ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ αζζελψλ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 11.  

 
Δηθόλα 11: Ραβδόγξακκα ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ ηνπ αξηζκνύ ησλ επηπιένλ αδεξθώλ ησλ 

νηθνγελεηώλ ησλ αζζελώλ. 
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Ζ κεηέξα ήηαλ ζηελ επίζθεςε θαη απάληεζε ζην εξσηεκαηνιφγην ζην 90,90% 

ησλ αζζελψλ είηε κφλν καδί κε ηνλ παηέξα (28,57%), είηε κφλν καδί κε ηνλ αζζελή 

(27,27%), είηε καδί θαη κε ηνπο δχν (9,09%), είηε κφλε ηεο (25,97%). Ο παηέξαο 

ζπλφδεπε κφλνο ηνπ ην παηδί ζε 6 πεξηπηψζεηο: ζε 3 απάληεζε ην εξσηεκαηνιφγην 

καδί κε ην παηδί (3,90%) θαη ζε άιιεο 3 ην απάληεζε κφλνο ηνπ (3,90%). Σέινο, 1 

αζζελήο (1,30%) ήξζε κφλνο ηνπ θαη απάληεζε ζην εξσηεκαηνιφγην. Γηα θάζε 

αζζελή, ην πνηνί απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 12.  

 
Δηθόλα 12: Ραβδόγξακκα ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ ηνπ πνηνί απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιόγην. 

πλνιηθά ζπκπιεξψζεθαλ 136 έγθαηξα εξσηεκαηνιφγηα: 70 απφ κεηέξεο, 34 

απφ παηέξεο θαη 32 απφ αζζελείο. Οη απαληήζεηο ελφο παηέξα αληηζηνηρνχλ ζε 2 

αζζελείο θαζψο επξφθεηην γηα κία νηθνγέλεηα κε 2 αζζελείο. Ο κέζνο φξνο ηνπ 

εθαηνζηηαίνπ πνζνζηνχ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ζην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ είλαη: 

60,36 ± 16,29 (17,39 - 86,96). Οη κεηέξεο ζεκείσζαλ ην πςειφηεξν κέζν φξν 

ζσζηψλ απαληήζεσλ θαη αθνινπζνχζαλ νη παηέξεο κε ηειεπηαίνπο ηνπο αζζελείο θαη 

κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά πνπ θαηαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα 10 θαη 

απεηθνλίδεηαη ζρεκαηηθά ζηελ Δηθφλα 13.   

 

 

 Μεηέξεο Παηέξεο Αζζελείο 

P Δξσηεκαηνιφγηα n=70 n=34 n=32 

Πνζνζηφ ζσζηψλ 

απαληήζεσλ 

64,66 ± 14,37 

(21,74 - 86,96) 

58,57 ± 16,90 

(26,09 - 86,61) 

52,85 ± 16,97 

(17,39 - 82,61) 
0,004 

Πίλαθαο 10: ύγθξηζε πνζνζηνύ ζσζηώλ απαληήζεσλ ζην ζύλνιν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε 

κεηέξεο, παηέξεο θαη αζζελείο.  
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Δηθόλα 13: εκαληηθά πςειόηεξν πνζνζηό ζσζηώλ απαληήζεσλ ζην ζύλνιν ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζε κεηέξεο ζπγθξηηηθά κε παηέξεο θαη αζζελείο. 

 

Ζ αλάιπζε αλά εξψηεζε μερσξηζηά αλέδεημε ηελ εξψηεζε 13 πνπ αλήθεη 

ζηελ ππνθαηαγνξία ησλ εξσηήζεσλ ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ πδαηαλζξάθσλ σο ηελ πην 

δχζθνιε αθνχ ζπγθέληξσζε κφιηο 22 ζσζηέο απαληήζεηο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ (10 κεηέξεο, 6 παηέξεο θαη 6 αζζελείο). Πην εχθνιε εξψηεζε, κε 

πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ ζην 92,65% αλαδείρζεθε ε εξψηεζε 17 πνπ αλήθεη 

ζηελ ππνθαηεγνξία ηνπ δηαβάζκαηνο εηηθέηαο (Δηθφλα 14). 
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Δηθόλα 14: Πνζνζηό ζσζηώλ απαληήζεσλ αλά εξώηεζε μερσξηζηά.   

 

 Ζ ζχγθξηζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ αλά εξψηεζε κεηαμχ 

κεηέξσλ, παηέξσλ θαη αζζελψλ απεηθνλίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 11. ηηο πεξηζζφηεξεο 

εξσηήζεηο, νη κεηέξεο θαηέγξαςαλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά θαη κάιηζηα ζηηο 

εξσηήζεηο 1, 8, 17 θαη 19 ε δηαθνξά απηή ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. ηηο εξσηήζεηο 

7, 9, 10, 13 θαη 20, νη παηέξεο ζπγθέληξσζαλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζσζηψλ 

απαληήζεσλ, ελψ νη εξψηεζεηο 11 θαη 23 απαληήζεθαλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ζσζηά απφ ηνπο αζζελείο.  
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 Μεηέξεο Παηέξεο Αζζελείο 

P 

ύλνιν 

 n=70 n=34 n=32 n=137 

Δξσηήζεηο πγηεηλήο δηαηξνθήο (n=6) 

Δ1 78,57 52,94 71,88 0,026 70,59 

Δ2 40,00 32,35 31,25 0,608 36,03 

Δ3 70,00 61,76 46,88 0,081 62,50 

Δ5 67,14 44,12 53,13 0,067 58,09 

Δ6 88,57 88,24 81,25 0,574 88,76 

Δ7 67,14 76,47 59,38 0,330 67,65 

Δξσηήζεηο ππνινγηζκνύ πδαηαλζξάθσλ (n=7) 

Δ4 61,43 52,94 46,88 0,360 55,88 

Δ11 14,92 17,65 18,75 0,821 16,18 

Δ19 61,43 44,12 37,50 0,049 51,47 

Δ20 30,00 35,29 25,00 0,660 30,15 

Δ21 34,29 26,47 25,00 0,552 30,15 

Δ22 70,00 50,00 56,26 0,110 61,76 

Δ23 22,86 26,47 31,25 0,663 25,75 

Δξσηήζεηο γιπθαηκηθνύ δείθηε (n=3) 

Δ8 78,57 61,76 46,88 0,005 66,91 

Δ9 85,71 94,12 78,13 0,172 86,03 

Δ10 60,00 61,76 56,25 0,896 59,56 

Δξσηήζεηο δηαβάζκαηνο εηηθέηαο (n=7) 

Δ12 70,00 64,71 46,88 0,078 63,24 

Δ13 75,71 76,47 59,38 0,187 72,06 

Δ14 91,43 85,29 78,13 0,176 86,76 

Δ15 81,43 79,41 68,75 0,348 77,94 

Δ16 91,43 82,35 84,38 0,350 87,50 

Δ17 97,14 94,12 81,25 0,016 92,65 

Δ18 50,00 38,24 31,25 0,172 42,65 
Πίλαθαο 11: ύγθξηζε πνζνζηνύ ζσζηώλ απαληήζεσλ αλά εξώηεζε μερσξηζηά ζε κεηέξεο, 

παηέξεο θαη αζζελείο. 

 Ζ αλάιπζε αλά νκάδεο εξσηήζεσλ ζην ζχλνιν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αιιά 

θαη μερσξηζηά ζε κεηέξεο, παηέξεο θαη αζζελείο έδεημε φηη ε νκάδα κε ην ρακειφηεξν 

πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ ήηαλ ε νκάδα εξσηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ πδαηαλζξάθσλ, ελψ ε θαηεγνξία κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά 

ζσζηψλ απαληήζεσλ είλαη ε νκάδα ησλ εξσηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην δηάβαζκα 

εηηθέηαο θαη ζηελ νπνία, φκσο, θαηαγξάθεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ απαληήζεσλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο (Πίλαθαο 12, Δηθφλα 15). Οη κεηέξεο 

θαηαγξάθνπλ πςειφηεξα πνζνζηά ζσζηψλ απαληήζεσλ ζπγθξηηηθά κε ηνπο αζζελείο 

πνπ πιεζηάδνπλ ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζε φιεο ηηο ππνθαηεγνξίεο ησλ 

εξσηήζεσλ θαη κάιηζηα ηελ μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ζηελ ππνθαηεγνξία ηνπ 

δηαβάζκαηνο εηηθέηαο (P=0,001). Δπηπιένλ, νη απαληήζεηο ησλ κεηέξσλ θαηαγξάθνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζπγθξηηηθά κε ηηο απαληήζεηο ησλ παηέξσλ ζηελ 

θαηεγνξία ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο (P=0,043). 
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Τπνθαηεγνξία 

εξσηήζεσλ 

Μεηέξεο Παηέξεο Αζζελείο 

P n=70 n=34 n=32 

Τγηεηλή δηαηξνθή 
68,57 ± 23,49 

(0,00 - 100,00) 

59,31 ± 21,78 

(0,00 - 83,33) 

57,29 ± 28,36 

(0,00 - 100,00) 
0,060 

Τπνινγηζκφο 

πδαηαλζξάθσλ 

42,04 ± 17,35 

(0,00 - 100,00) 

36,13 ± 22,31 

(0,00 - 85,71) 

34,36 ± 18,45 

(0,00 - 71,43) 
0,134 

Γιπθαηκηθφο δείθηεο 
74,76 ± 25,65 

(0,00 - 100,00) 

72,55 ± 30,12 

(0,00 - 100,00) 

60,42 ± 35,36 

(0,00 - 100,00) 
0,158 

Γηάβαζκα εηηθέηαο 
79,59 ± 19,08 

(28,57 - 100,00) 

74,37 ± 21,90 

(28,57 - 100,00) 

64,29 ± 22,66 

(0,00 - 100,00) 
0,004 

Πίλαθαο 12: ύγθξηζε πνζνζηώλ ζσζηώλ απαληήζεσλ αλά νκάδα εξσηήζεσλ ζε κεηέξεο, 

παηέξεο θαη αζζελείο. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 15: ύγθξηζε πνζνζηνύ ζσζηώλ απαληήζεσλ αλά θαηεγνξία κεηαμύ κεηέξσλ, παηέξσλ 

θαη αζζελώλ. 
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ε 29 νηθνγέλεηεο απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην θαη ε κεηέξα θαη ν 

παηέξαο. Ζ ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν γνλέσλ επί ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζσζηψλ 

απαληήζεσλ ζην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ θαη αλά θαηεγνξία εξσηήζεσλ εθθξαζκέλε 

σο εμίζσζε Bland-Altman θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 13 θαη ζηελ Δηθφλα 16. Καιχηεξε 

ζπκθσλία θαηαγξάθεθε ζηελ ππνθαηεγνξία ησλ εξσηήζεσλ ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο.  
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Μέζε ηηκή 9,00 10,34 8,87 6,90 8,87 

95% C.I. (-22,39 – 

40,38) 

(-27,31 - 

48,00) 

(-49,12 – 

57,85) 

(-59,65 – 

73,45) 

(-41,26 – 

58,99) 
Πίλαθαο 13: Μέζε ηηκή θαη 95% δηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο ηεο εμίζσζεο Bland-Altman ηεο 

ζπκθσλίαο κεηαμύ ηνπ πνζνζηνύ ζσζηώλ απαληήζεσλ κεηέξα θαη παηέξα ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο 

ζην ζύλνιν θαη αλά θαηεγνξία εξσηήζεσλ. 

 

 
Δηθόλα 16: Γηάγξακκα Bland-Altman ζπκθσλίαο κεηαμύ ηνπ πνζνζηνύ ζσζηώλ απαληήζεσλ 

κεηέξα θαη παηέξα ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο ζην ζύλνιν θαη αλά θαηεγνξία εξσηήζεσλ 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νηθνγελεηψλ ζε 2 νκάδεο ζε ζρέζε κε ην επίπεδν 

ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ 2 γνλέσλ θαηαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα 14. Γελ παξαηεξείηαη 

θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 2 νκάδσλ, κε εμαίξεζε ην γεγνλφο 

ηεο παξνπζίαο πεξηζζφηεξσλ νηθνγελεηψλ κε 2 παηδηά ζηελ θαηεγνξία κε ην πςειφ 

πνζνζηφ ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ 2 γνλέσλ. πσο ήηαλ αλακελφκελν, ε νκάδα κε ηε 
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κεγαιχηεξε δηαθνξά θαηαγξάθεη κεγαιχηεξνπο κέζνπο φξνπο απφιπηεο δηαθνξάο 

πνζνζηψλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ζε φιεο ηηο ππνθαηεγνξίεο εξσηήζεσλ, θηάλνληαο ηε 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα, φκσο, κφλν ζηελ θαηεγνξία ησλ εξσηήζεσλ ηνπ 

ππνινγηζκνχ ησλ πδαηαλζξάθσλ.  

   

 

Παξάκεηξνο 

Τςειό επίπεδν 

ζπκθσλίαο 

(Γηαθνξά < 10%) 

Υακειό επίπεδν 

ζπκθσλίαο 

(Γηαθνξά >=10%) P 

n (%) 17 (58,62) 12 (41,28)  

Αγόξηα (n, %) 10 (58,82) 6 (50,00) 0,078 

Μεηέξα > Παηέξα 

(n,%) 
13 (76,47) 10 (83,33) 0,585 

Ζιηθία 
8,81 ± 4,56 

(1,66 - 17,35) 

8,85 ± 5,12 

(3,18 - 18,27) 
0,983 

Ζιηθία δηάγλσζεο 
5,76 ±  3,37 

(0,62 - 11,32) 

5,48 ±  4,27 

(0,35 - 12,45) 
0,843 

Έηε λόζνπ 
3,04 ± 3,28 

(0,05 - 10,29) 

3,37 ±  2,10 

(0,96 - 8,61) 
0,140 

ΖbΑ1c πξόζθαηε 
7,15 ± 0,82 

(6,00 - 8,50) 

7,30 ± 0,71 

(6,10 - 8,30) 
0,611 

HbA1c έηνπο 
7,06 ± 0,67 

(6,10 - 8,10) 

7,31 ± 0,59 

(6,56 - 8,20) 
0,316 

Αδέξθηα (n=17)             (n=12) 

Μνλαρνπαίδη 2 (11,76) 3 (25,00) 0,233 

1 αδεξθφο/ή 12 (70,59) 4 (33,33) 0,047 

Πνιχηεθλε νηθνγέλεηα 3 (17,65) 5 (41,67) 0,154 

Ζιηθία κεηέξαο 
38,59 ± 6,82 

(27,00 - 52,00) 

42,33 ± 6,65 

(27,00 - 51,00) 
0,153 

Μόξθσζε κεηέξαο                         (n=16)             (n=12) 

Γεκνηηθφ 0 (0,00) 1 (8,33) 0,240 

Γπκλάζην 0 (0,00) 1 (8,33) 0,240 

Λχθεην 8 (50,00) 4 (33,34) 0,378 

ΣΔΗ 3 (18,75) 1 (8,33) 0,436 

ΑΔΗ 4 (25,00) 4 (33,34) 0,629 

Άιιν 1 (6,25) 1 (8,33) 0,832 

Ζιηθία παηέξα 
43,29 ± 7,26 

(31,00 - 56,00) 

45,64 ± 5,66 

(35,00 - 53,00) 
0,374 

Μόξθσζε παηέξα (n=17) (n=11)  

Γπκλάζην 4 (23,53) 0 (0,00) 0,082 

Λχθεην 9 (52,95) 9 (81,82) 0,119 

ΣΔΗ 2 (11,76) 0 (0,00) 0,238 

ΑΔΗ 1 (5,88) 1 (9,09) 0,747 

Άιιν 1 (5,88) 1 (9,09) 0,747 

Οηθνγελεηαθό εηζόδεκα                 (n=17)        (n=11)  

<5.000 1 (5,88) 0 (0,00) 0,413 

5.000-10.000 3 (17,65) 4 (36,36) 0,264 

10.000-15.000 4 (23,53) 0 (0,00) 0,082 

15.000-25.000 6 (35,29) 4 (36,36) 0,954 

>25.000 3 (17,65) 3 (27,28) 0,544 

Γηαθνξά score πγηεηλήο 15,67 ± 14,99 16,67 ± 14,21 0,778 
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δηαηξνθή (0,00 - 50,00) (0,00 - 33,33) 

Γηαθνξά score 

ππνινγηζκνύ πδαη. 

10,09 ± 13,14 

(0,00 - 42,86) 

33,33 ± 12,68 

(14,29 - 57,14) 
<0,001 

Γηαθνξά score 

γιπθαηκηθνύ δείθηε 

17,65 ± 20,81 

(0,00 - 66,67) 

30,55 ± 30,01 

(0,00 - 100,00) 
0,231 

Γηαθνξά score 

δηάβαζκαηνο εηηθέηαο 

12,61 ± 11,16 

(0,00 - 28,57) 

27,38 ± 24,71 

(0,00 - 71,43) 
0,113 

Πίλαθαο 14: Καηεγνξηνπνίεζε αζζελώλ ζε 2 νκάδεο βάζε ηνπ επηπέδνπ ζπκθσλίαο ή κε-

ζπκθσλίαο ζηα εξσηεκαηνιόγηα ησλ 2 γνλέσλ. 

 Αθαηξψληαο ηηο 5 νηθνγέλεηεο φπνπ κεηέξα θαη παηέξαο εκθάληζαλ ην ίδην 

πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ, ζηηο ππφινηπεο νηθνγέλεηεο, νη κεηέξεο απάληεζαλ κε 

πςειφηεξν πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ ζε 18 νηθνγέλεηεο, ελψ νη παηέξεο ζε 6. Ζ 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο ζε 2 νκάδεο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 15.  

 

Παξάκεηξνο Μεηέξα > Παηέξα 

Παηέξαο > 

Μεηέξα P 

n (%) 18 (75,00) 6 (25,00)  

Αγόξηα (n, %) 13 (72,22) 1 (16,67) 0,017 

Ζιηθία 
8,52 ± 4,78 

(1,66 - 18,27) 

7,86 ± 5,54 

(2,36 - 17,35) 
0,780 

Ζιηθία δηάγλσζεο 
5,15 ± 3,85 

(0,35 - 12,45) 

4,17 ± 1,99 

(2,31 - 7,07) 
0,561 

Έηε λόζνπ 
3,38 ± 2,77 

(0,41 - 9,60) 

3,70 ± 3,69 

(0,05 - 10,29) 
0,947 

ΖbΑ1c πξόζθαηε 
7,23 ± 0,73 

(6,00 - 8,30) 

7,40 ± 0,83 

(6,50 - 8,30) 
0,660 

HbA1c έηνπο 
7,24 ± 0,64 

(6,10 - 8,20) 

7,22 ± 0,55 

(6,68 - 7,98) 
0,954 

Αδέξθηα (n=18)             (n=6) 

Μνλαρνπαίδη 4 (22,22) 0 (0,00) 0,206 

1 αδεξθφο/ή 8 (44,45) 5 (83,33) 0,098 

Πνιχηεθλε νηθνγέλεηα 6 (33,33) 1 (16,67) 0,437 

Ζιηθία κεηέξαο 
40,50 ± 7,00 

(27,00 - 51,00) 

36,71 ± 5,34 

(28,00 - 43,00) 
0,181 

Μόξθσζε κεηέξαο                         (n=17)             (n=6) 

Γεκνηηθφ 0 (0,00) 1 (16,67) 0,085 

Γπκλάζην 0 (0,00) 1 (16,67) 0,085 

Λχθεην 7 (41,19) 2 (33,32) 0,735 

ΣΔΗ 2 (11,76) 1 (16,67) 0,759 

ΑΔΗ 6 (35,29) 1 (16,67) 0,394 

Άιιν 2 (11,76) 0 (0,00) 0,379 

Ζιηθία παηέξα 
43,18 ± 7,00 

(31,00 - 53,00) 

42,50 ± 5,17 

(34,00 - 49,00) 
0,831 

Μόξθσζε παηέξα (n=16) (n=6)  

Γπκλάζην 1 (6,25) 2 (33,33) 0,099 

Λχθεην 12 (75,00) 3 (50,00) 0,262 

ΣΔΗ 0 (0,00) 1 (16,67) 0,095 

ΑΔΗ 2 (12,50) 0 (0,00) 0,364 

Άιιν 1 (6,25) 0 (0,00) 0,531 

Οηθνγελεηαθό εηζόδεκα                 (n=17)          (n=6)  

<5.000 0 (0,00) 1 (16,67) 0,085 
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5.000-10.000 3 (17,65) 3 (50,00) 0,121 

10.000-15.000 2 (11,75) 1 (16,67) 0,759 

15.000-25.000 7 (41,19) 0 (0,00) 0,054 

>25.000 5 (29,41) 1 (16,66) 0,541 

Γηαθνξά score πγηεηλήο 

δηαηξνθή 

18,51 ± 15,00 

(0,00 - 50,00) 

-2,78 ± 19,48 

(-33,33 - 16,67) 
0,026 

Γηαθνξά score 

ππνινγηζκνύ πδαη. 

18,25 ± 25,84 

(-28,57 - 57,14) 

-14,29 ± 12,78 

(-28,57 - 0,00) 
0,010 

Γηαθνξά score 

γιπθαηκηθνύ δείθηε 

18,52 ± 32,78 

(-33,33 - 100,00) 

-22,22 ± 27,22 

(-66,67 - 0,00) 
0,013 

Γηαθνξά score 

δηάβαζκαηνο εηηθέηαο 

17,46 ± 25,72 

(-14,29 - 71,43) 

-9,52 ± 17,30 

(-28,57 - 14,29) 
0,027 

Πίλαθαο 15: Καηεγνξηνπνίεζε αζζελώλ ζε 2 νκάδεο βάζε ηνπ γνλέα κε ηε θαιύηεξε επίδνζε 

(κεηέξα ή παηέξαο).  

 Έλα ζηαηηζηηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ αγνξηψλ αζζελψλ θαηαγξάθεθε ζηηο 

νηθνγέλεηεο φπνπ νη κεηέξεο απάληεζαλ θαιχηεξα απφ ηνπο παηέξεο (P=0,017), ελψ 

κηα ηάζε πξνο πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν, πνπ φκσο δελ θηάλεη ηε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα, θαηαγξάθεηαη ζηελ νκάδα φπνπ νη κεηέξεο απάληεζαλ θαιχηεξα απφ 

ηελ νκάδα φπνπ νη παηέξεο απάληεζαλ θαιχηεξα. Σέινο, κηα ηάζε γηα πςειφηεξν 

νηθνγελεηαθφ εηήζην εηζφδεκα θαηαγξάθεηαη ζηελ νκάδα φπνπ ε κεηέξα απάληεζε 

θαιχηεξα απφ ηνλ παηέξα. πσο ήηαλ αλακελφκελν, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

θαηαγξάθεθαλ ζηηο δηαθνξέο ησλ πνζνζηψλ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ αλά θαηεγνξία 

εξσηήζεσλ, κε ηηο πην κεγάιεο λα θαηαγξάθνληαη ζηηο θαηεγνξίεο ησλ εξσηήζεσλ 

ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ πδαηαλζξάθσλ θαη ηνπ γιπθαηκηθνχ δείθηε.  

 

Γηα λα ειεγζεί ε ζπκθσλία κεηαμχ αζζελή θαη γνλέα, εληνπίζζεθαλ 31 δεχγε. 

ε πεξηπηψζεηο πνπ ππήξραλ απαληεκέλα εξσηεκαηνιφγηα θαη απφ ηνπο 2 γνλείο, 

θξαηήζεθαλ νη απαληήζεηο ηνπ γνλέα πνπ ζπγθέληξσζε ην πςειφηεξν πνζνζηφ 

ζσζηψλ απαληήζεσλ. ε 4 απφ ηα 31 δεχγε ην εξσηεκαηνιφγην είλαη ηνπ παηέξα: ζε 

3 απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε κεηέξα δελ πξνζήιζε, ελψ ζε 1 πεξίπησζε ν παηέξαο 

απάληεζε θαιχηεξα απφ ηε κεηέξα. ε 1 πεξίπησζε ππήξμε ηζνβαζκία παηέξα θαη 

κεηέξαο, ελψ ζηηο ππφινηπεο 26 πεξηπηψζεηο ην εξσηεκαηνιφγην ηεο κεηέξαο 

επηιέρζεθε γηαηί ήηαλ ην κνλαδηθφ ζε 21 πεξηπηψζεηο θαη ην θαιχηεξν ζε 5 

πεξηπηψζεηο. Ζ ζπκθσλία κεηαμχ γνλέα θαη αζζελή επί ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζσζηψλ 

απαληήζεσλ ζην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ θαη αλά θαηεγνξία εξσηήζεσλ εθθξαζκέλε 

σο εμίζσζε Bland-Altman θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 16 θαη ζηελ Δηθφλα 17. 

 
Πίλαθαο 16: Μέζε ηηκή θαη 95% δηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο ηεο εμίζσζεο Bland-Altman ηεο 

ζπκθσλίαο κεηαμύ ηνπ πνζνζηνύ ζσζηώλ απαληήζεσλ γνλέα κε ηηο θαιύηεξεο απαληήζεηο θαη 

αζζελή ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο ζην ζύλνιν θαη αλά θαηεγνξία εξσηήζεσλ. 
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Μέζε ηηκή 9,63 11,31 4,59 15,48 10,71 

95% C.I. (-25,60 – 

44,85) 

(-48,00 - 

70,02) 

(-43,27 – 

52,46) 

(-52,54 – 

83,49) 

(-44,85 – 

66,28) 
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Καιχηεξε ζπκθσλία θαηαγξάθεθε ζηελ ππνθαηεγνξία ησλ εξσηήζεσλ ηoπ 

ππνινγηζκνχ ησλ πδαηαλζξάθσλ, ελψ ε ρεηξφηεξε ήηαλ ζηελ ππνθαηεγνξία ηνπ 

γιπθαηκηθνχ δείθηε, φπσο θαη κεηαμχ ησλ γνλέσλ ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο. Γεληθά, ε 

ζχγθξηζε ηνπ επηπέδνπ ζπκθσλίαο κεηαμχ κεηέξαο-παηέξα θαη γνλέα-αζζελή, 

θαηέδεημε πςειφηεξα πνζνζηά ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ 2 γνλέσλ ζην γεληθφ ζχλνιν, 

αιιά θαη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο θαηεγνξίεο ησλ εξσηήζεσλ, κε εμαίξεζε κφλν ηελ 

θαηεγνξία ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ πδαηαλζξάθσλ.  

 
Δηθόλα 17: Γηάγξακκα Bland-Altman ζπκθσλίαο κεηαμύ ηνπ πνζνζηνύ ζσζηώλ απαληήζεσλ 

γνλέα κε πςειόηεξν πνζνζηό ζσζηώλ απαληήζεσλ θαη αζζελή ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο ζην 

ζύλνιν θαη αλά θαηεγνξία εξσηήζεσλ 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νηθνγελεηψλ ζε 2 νκάδεο ζε ζρέζε κε ην επίπεδν 

ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ θαιχηεξνπ γνλέα θαη ηνπ αζζελή θαηαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα 

17. ηελ νκάδα κε ηε κεγαιχηεξε δηαθνξά, θαηαγξάθεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφηεξν 

πνζνζηφ γνλέσλ πνπ απάληεζαλ θαιχηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα κε ηε 

κηθξφηεξε δηαθνξά (P=0,030). Eπηπιένλ, ε ειηθία ησλ παηέξσλ ήηαλ ζηαηηζηηθά 

ρακειφηεξε ζηε νκάδα πνπ εκθάληδε κεγαιχηεξε δηαθνξά ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα 

κε ηε κηθξφηεξε δηαθνξά. Γελ παξαηεξείηαη θάπνηα άιιε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ παξακέηξσλ ησλ 2 νκάδσλ θαζψο θαη ησλ 

παξακέηξσλ γιπθαηκηθνχ ειέγρνπ. Σέινο, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, ε νκάδα κε ηε 

κεγαιχηεξε δηαθνξά θαηαγξάθεη κεγαιχηεξνπο κέζνπο φξνπο απφιπηεο δηαθνξάο 

πνζνζηψλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ζε φιεο ηηο ππνθαηεγνξίεο εξσηήζεσλ, θηάλνληαο ηε 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα, ζηηο θαηεγνξίεο ησλ εξσηήζεσλ ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο 

θαη ηνπ δηαβάζκαηνο ηεο εηηθέηαο (Πίλαθαο 17).  

Με εμαίξεζε 3 νηθνγέλεηεο φπνπ γνλέαο θαη αζζελήο θαηέγξαςαλ ην ίδην 

πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ, ζηηο ππφινηπεο νηθνγέλεηεο, νη γνλείο απάληεζαλ κε 

πςειφηεξν πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ ζε 20 νηθνγέλεηεο, ελψ νη αζζελείο ζε 

κφιηο 8. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο ζε 2 νκάδεο θαη ε κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζε θαίλεηαη 
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ζηνλ Πίλαθα 18. Γελ παξαηεξείηαη θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ δεκνγξαθηθψλ παξακέηξσλ αιιά θαη ησλ παξακέηξσλ ξχζκηζεο ηνπ δηαβήηε 

κεηαμχ ησλ 2 νκάδσλ. πσο ήηαλ αλακελφκελν, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

θαηαγξάθεθαλ ζηηο δηαθνξέο ησλ πνζνζηψλ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ αλά θαηεγνξία 

εξσηήζεσλ, ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ππνθαηεγνξίεο ησλ εξσηήζεσλ κε εμαίξεζε ηελ 

θαηεγνξία ησλ εξσηήζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ γιπθαηκηθφ δείθηε (Πίλαθαο 18). 

 
Πίλαθαο 17: Καηεγνξηνπνίεζε αζζελώλ ζε 2 νκάδεο βάζε ηνπ επηπέδνπ ζπκθσλίαο ή κε-

ζπκθσλίαο ζηα εξσηεκαηνιόγηα θαιύηεξνπ γνλέα θαη αζζελή.  

 

Παξάκεηξνο 

Τςειό επίπεδν 

ζπκθσλίαο 

(Γηαθνξά < 10%) 

Υακειό επίπεδν 

ζπκθσλίαο 

(Γηαθνξά >=10%) P 

n (%) 12 (38,71) 19 (61,29)  

Αγόξηα (n, %) 6 (50,00) 13 (68,42) 0,305 

Γνλέαο > Αζζελή (n,%) 4/9 (44,44) 16/19 (83,33) 0,030 

Ζιηθία 
15,35 ± 1,98 

(12,65 - 18,27) 

14,70 ± 1,88 

(12,03 - 18,20) 
0,367 

Ζιηθία δηάγλσζεο 
9,73 ± 3,04 

(2,18 - 14,58) 

8,66 ± 4,08 

(0,62 - 12,81) 
0,823 

Έηε λόζνπ 
5,62 ± 4,18 

(1,32 - 15,57) 

6,04 ± 4,71 

(0,86 - 16,57) 
0,903 

ΖbΑ1c πξόζθαηε 
7,18 ± 0,85 

(6,30 - 8,80) 

7,45 ± 1,29 

(4,80 - 9,84) 
0,524 

HbA1c έηνπο 
7,07 ± 0,80 

(6,25 - 8,53) 

7,38 ± 1,19 

(5,00 - 9,83) 
0,429 

Αδέξθηα (n=12)             (n=19) 

Μνλαρνπαίδη 3 (25,00) 2 (10,53) 0,286 

1 αδεξθφο/ή 6 (50,00) 14 (73,68) 0,179 

Πνιχηεθλε νηθνγέλεηα 3 (25,00) 3 (15,79) 0,527 

Ζιηθία κεηέξαο 
46,67 ± 5,85 

(34,00 - 55,00) 

45,17 ± 5,17 

(39,00 - 59,00) 
0,466 

Μόξθσζε κεηέξαο                         (n=12)             (n=18) 

Γεκνηηθφ 1 (8,33) 2 (11,11) 0,804 

Γπκλάζην 0 (0,00) 4 (22,22) 0,079 

Λχθεην 6 (50,00) 4 (22,22) 0,114 

ΣΔΗ 1 (8,33) 2 (11,11) 0,919 

ΑΔΗ 4 (33,34) 5 (27,78) 0,745 

Άιιν 0 (0,00) 1 (5,56) 0,406 

Ζιηθία παηέξα 
52,33 ± 6,46 

(36,00 - 59,00) 

47,73 ± 4,70 

(41,00 - 60,00) 
0,017 

Μόξθσζε παηέξα (n=12) (n=15)  

Γεκνηηθφ 1 (8,33) 3 (20,00) 0,396 

Γπκλάζην 2 (16,67) 2 (13,33) 0,809 

Λχθεην 6 (50,00) 3 (20,00) 0,100 

ΣΔΗ 1 (8,33) 2 (13,33) 0,681 

ΑΔΗ 2 (16,67) 3 (20,00) 0,747 

Άιιν 0 (0,00) 2 (13,34) 0,189 

Οηθνγελεηαθό εηζόδεκα                 (n=10)        (n=17)  

<5.000 2 (20,00) 3 (17,65) 0,879 
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5.000-10.000 1 (10,00) 3 (17,65) 0,589 

10.000-15.000 2 (20,00) 3 (17,65) 0,879 

15.000-25.000 3 (30,00) 4 (23,52) 0,711 

>25.000 2 (20,00) 4 (23,53) 0,831 

Γηαθνξά score πγηεηλήο 

δηαηξνθή 

12,50 ± 12,56 

(0,00 - 33,33) 

29,83 ± 23,95 

(0,00 - 83,33) 
0,005 

Γηαθνξά score 

ππνινγηζκνύ πδαη. 

13,10 ± 14,23 

(0,00 - 28,57) 

21,81 ± 16,57 

(0,00 - 57,14) 
0,110 

Γηαθνξά score 

γιπθαηκηθνύ δείθηε 

25,00 ± 25,13 

(0,00 - 66,67) 

28,07 ± 25,49 

(0,00 - 100,00) 
0,795 

Γηαθνξά score 

δηάβαζκαηνο εηηθέηαο 

11,91 ± 10,25 

(0,00 - 28,57) 

27,07 ± 22,28 

(0,00 - 71,43) 
0,032 

 
 

 

Πίλαθαο 18: Καηεγνξηνπνίεζε αζζελψλ ζε 2 νκάδεο κε βάζε αλ ν γνλέαο ή ν αζζελήο είραλ 

θαιχηεξν πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ.  

 

Παξάκεηξνο Γνληόο > Αζζελή Αζζελήο > Γνληό P 

n (%) 20 (71,43) 8 (28,57)  

Αγόξηα (n, %) 12 (60,00) 3 (37,50) 0,281 

Ζιηθία 
14,64 ± 1,86 

(12,03 - 18,27) 

15,52 ± 1,94 

(13,32 - 18,20) 
0,271 

Ζιηθία δηάγλσζεο 
9,60 ± 2,87 

(1,67 - 12,81) 

7,02 ± 4,98 

(0,62 - 11,70) 
0,178 

Έηε λόζνπ 
5,03 ± 3,54 

(0,86 - 15,37) 

8,50 ± 5,74 

(2,37 - 16,57) 
0,140 

ΖbΑ1c πξόζθαηε 
7,46 ± 1,18 

(4,80 - 9,84) 

7,38 ± 1,17 

(6,30 - 9,80) 
0,873 

HbA1c έηνπο 
7,34 ± 1,03 

(5,00 - 9,70) 

7,38 ± 1,23 

(6,25 - 9,83) 
0,918 

Αδέξθηα (n=20)             (n=8) 

Μνλαρνπαίδη 3 (15,00) 1 (12,50) 0,864 

1 αδεξθφο/ή 12 (60,00) 7 (87,50) 0,159 

Πνιχηεθλε νηθνγέλεηα 5 (25,00) 0 (0,00) 0,119 

Ζιηθία κεηέξαο 
46,16 ± 5,18 

(39,00 - 59,00) 

44,88 ± 6,83 

(34,00 - 55,00) 
0,597 

Μόξθσζε κεηέξαο                         (n=19)             (n=8) 

Γεκνηηθφ 1 (5,26) 2 (25,00) 0,136 

Γπκλάζην 3 (15,80) 1 (12,50) 0,826 

Λχθεην 6 (31,58) 1 (12,50) 0,302 

ΣΔΗ 1 (5,26) 2 (25,00) 0,136 

ΑΔΗ 7 (36,84) 2 (25,00) 0,551 

Άιιν 1 (5,26) 0 (0,00) 0,508 

Ζιηθία παηέξα 
49,18 ± 4,62 

(41,00 - 61,00) 

49,50 ± 8,05 

(36,00 - 58,00) 
0,874 

Μόξθσζε παηέξα (n=16) (n=6)  

Γεκνηηθφ 2 (12,50) 2 (25,00) 0,259 

Γπκλάζην 1 (6,25) 2 (25,00) 0,099 
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Λχθεην 5 (31,25) 2 (25,00) 0,926 

ΣΔΗ 1 (6,25) 2 (25,00) 0,099 

ΑΔΗ 5 (31,25) 0 (0,00) 0,119 

Άιιν 2 (12,50) 0 (0,00) 0,363 

Οηθνγελεηαθό εηζόδεκα                 (n=17)          (n=7)  

<5.000 2 (11,76) 3 (42,85) 0,088 

5.000-10.000 3 (17,65) 1 (14,29) 0,841 

10.000-15.000 3 (17,65) 0 (25,00) 0,235 

15.000-25.000 4 (23,153) 2 (28,57) 0,795 

>25.000 5 (29,41) 1 (14,29) 0,437 

Γηαθνξά score πγηεηλήο 

δηαηξνθή 

22,50 ± 29,75 

(-33,33 - 83,33) 

-8,33 ± 19,92 

(-33,33 - 16,67) 
0,012 

Γηαθνξά score 

ππνινγηζκνύ πδαη. 

13,57 ± 22,46 

(-42,86 - 57,14) 

-19,64 ± 13,09 

(-28,57 - 0,00) 
0,001 

Γηαθνξά score 

γιπθαηκηθνύ δείθηε 

26,67 ± 31,72 

(-33,33 - 100,00) 

0,00 ± 30,86 

(-33,33 - 33,33) 
0,073 

Γηαθνξά score 

δηάβαζκαηνο εηηθέηαο 

22,14 ± 23,39 

(-14,29 - 71,43) 

-14,29 ± 22,91 

(-57,14 - 14,29) 
0,001 

 

Δπί ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε έιεγρνο ησλ γξακκηθψλ 

ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ θαη ησλ δεκνγξαθηθψλ 

παξακέηξσλ αιιά θαη ησλ παξακέηξσλ ηνπ γιπθαηκηθνχ ειέγρνπ. Σα απνηειέζκαηα 

θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 19.  

 
Πίλαθαο 19: Γξακκηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ηνπ πνζνηνύ ησλ ζσζηώλ απαληήζεσλ ζην ζύλνιν 

αιιά θαη αλά θαηεγνξία εξσηήζεσλ θαη δεκνγξαθηθώλ παξακέηξσλ αιιά θαη παξακέηξσλ 

γιπθαηκηθνύ ειέγρνπ επί ηνπ ζπλόινπ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ.   

 

Παξάκεηξνο πλνιηθό 

score 

ΖβΑ1c 

πξόζθαηε 

HbA1c 

έηνπο 

Ζιηθία 

κεηέξα 

Ζιηθία 

παηέξα 

Ζιηθία 

γνλέσλ 

πλνιηθό 

score 

 -0,161 

0,064 

-0,168 

0,052 

0,092 

0,292 

0,066 

0,549 

0,099 

0,277 

Yγηεηλή 

δηαηξνθή 

0,708 

<0,001 

-0,090 

0,299 

-0,063 

0,472 
0,193 

0,026 

0,188 

0,037 

0,217 

0,016 

Yπνινγηζκόο 

πδαηαλζξάθσλ 

0,737 

<0,001 

-0,156 

 0,073 

-0,153 

0,078 

0,008 

0,923 

0,013 

0,883 

0,028 

0,757 

Γιπθαηκηθόο 

δείθηεο 

0,521 

<0,001 

-0,116 

0,182 

-0,151 

0,082 

0,133 

0,126 

0,039 

0,669 

0,103 

0,258 

Γηάβαζκα 

εηηθέηαο 

0,784 

<0,001 

-0,091 

0,297 

-0,116 

0,183 

0,003 

0,969 

-0,015 

0,865 

0,007 

0,940 

πσο ήηαλ αλακελφκελν, θαηαγξάθεθε κηα ηζρπξή ζεηηθή γξακκηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ αλά θαηεγνξία 

εξσηήζεσλ θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ (Δηθφλα 18). Τςειφηεξε 

ζπζρέηηζε θαηέγξαςαλ νη θαηεγνξίεο «πγηεηλή δηαηξνθή» θαη «δηάβαζκα εηηθέηαο» 

θαζψο απνηεινχληαη απφ 7 εξσηήζεηο, κεηά ε θαηεγνξία «ππνινγηζκφο 

πδαηαλζξάθσλ» θαζψο θαη απηή απνηειείηαη απφ 6 εξσηήζεηο, ελψ ηε κηθξφηεξε, 

αιιά θαη πάιη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε, παξνπζίαζε ε θαηεγνξία «γιπθαηκηθφο δείθηεο» 

αθνχ ε θαηεγνξία ζπκκεηέρεη κε 3 κφλν εξσηήζεηο ζην ζχλνιν. 
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Δηθόλα 18: Γξακκηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ππνθαηεγνξίσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηνπ 

ζπλνιηθνύ πνζνζηνύ ζσζηώλ απαληήζεσλ. 

Δπηπιένλ, ηζρπξή ζεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε θαηαγξάθεθε κεηαμχ ησλ 

ειηθηψλ ησλ γνλέσλ θαη ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ αιιά κνλν ζηελ 

ππνθαηεγνξία ησλ εξσηήζεσλ ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο (Δηθφλα 19).  
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Δηθόλα 19: Γξακκηθή ζπζρεηίζε κεηαμύ πνζνζηνύ ζσζηώλ απαληήζεσλ ζηελ θαηεγνξία 

«πγηεηλή δηαηξνθή» θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο ειηθίαο ησλ γνλέσλ. 

 

  

Δπί ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δελ θαηαγξάθεθε θάπνηα ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηεο ξχζκηζεο ηνπ ζαθραξψδε δηαβήηε θαη ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζσζηψλ 

απαληήζεσλ ηφζν ζην ζχλνιν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ φζν θαη ζε θάζε νκάδα 

εξσηήζεσλ μερσξηζηά (Πίλαθαο 19), παξ΄ φηη ε ζπζρέηηζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εξσηήζεσλ θαη ηεο HbA1c έηνπο έρεη αξλεηηθφ πξφζηκν θαη πιεζηάδεη 

ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (P=0,052, Δηθφλα 20).  

Με ηε ζθέςε, φκσο, φηη ζε θάζε νηθνγέλεηα ζπλήζσο έλαο επηθνξηίδεηαη κε ηε 

δηαρείξηζε ηνπ δηαβήηε ζην παηδί, αλαδεηήζεθε ε πςειφηεξε βαζκνινγία, ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ππήξραλ πνιιαπιέο απαληήζεηο. Έηζη, κε εμαίξεζε 24 νηθνγέλεηεο 

φπνπ ππήξραλ κνλαδηθέο απαληήζεηο (20 απφ κεηέξεο, 3 απφ παηέξεο θαη 1 απφ 

αζζελή), ζε 7 νηθνγέλεηεο ππήξμε δηπιή αλψηεξε βαζκνινγία (ζε 4 απφ κεηέξα θαη 

παηέξα θαη απφ 1 γηα κεηέξα θαη αζζελή, παηέξα θαη αζζελή θαη παηέξα, κεηέξα θαη 

αζζελή) ελψ ζηηο ππφινηπεο 45 νηθνγέλεηεο, νη κεηέξεο επηθξάηεζαλ ζε 32 

πεξηπηψζεηο, νη αζζελείο ζε 7 πεξηπηψζεηο θαη νη παηέξεο ζε 6 πεξηπηψζεηο. Οη 

γξακκηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο 

ξχζκηζεο ηνπ δηαβήηε θαη ησλ score ζην εξσηεκαηνιφγην κεηά ηελ επηινγή ηνπ 

κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ζεκείσζε ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ 

θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 20. 
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Δηθόλα 20: Γξακκηθή ζπζρεηίζε κεηαμύ πνζνζηνύ ζσζηώλ απαληήζεσλ ζην ζύλνιν ησλ 

εξσηήζεσλ θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο HbA1c ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο. 

 

 

 Καη εδψ θαηαγξάθεθε κηα ηζρπξή ζεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ αλά θαηεγνξία εξσηήζεσλ θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζσζηψλ απαληήζεσλ (Πίλαθαο 20) κε κηα αλαινγηθή ζρέζε κεηαμχ αξηζκνχ 

εξσηήζεσλ αλά θαηεγνξίσλ θαη παξακέηξνπ r ηεο ζπλάξηεζεο Spearman. Καη εδψ 

παξαηεξήζεθε ζεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ πνζνζηνχ ζσζηψλ 

απαληήζεσλ ζηελ ππνθαηεγνξία εξσηήζεσλ γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηεο ειηθίαο 

ηεο κεηέξαο αιιά θαη ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ειηθίαο ησλ δχν γνλέσλ (Πίλαθαο 20). 
Πίλαθαο 20: Γξακκηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ηνπ πνζνηνύ ησλ ζσζηώλ απαληήζεσλ ζην ζύλνιν 

αιιά θαη αλά θαηεγνξία εξσηήζεσλ θαη δεκνγξαθηθώλ παξακέηξσλ αιιά θαη παξακέηξσλ 

γιπθαηκηθνύ ειέγρνπ κόλν επί ησλ πην επηηπρεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ γηα θάζε νηθνγέλεηα.   

Παξάκεηξνο πλνιηθό 

score 

ΖβΑ1c 

πξόζθαηε 

HbA1c 

έηνπο 

Ζιηθία 

κεηέξα 

Ζιηθία 

παηέξα 

Ζιηθία 

γνλέσλ 

πλνιηθό 

score 

 -0,209 

0,070 

-0,199 

0,084 

0,197 

0,092 

0,094 

0,442 

0,160 

0,193 

Yγηεηλή 

δηαηξνθή 

0,696 

<0,001 

-0,080 

0,491 

-0,050 

0,669 
0,281 

0,015 

0,230 

0,057 
0,288 

0,017 

Yπνινγηζκόο 

πδαηαλζξάθσλ 

0,672 

<0,001 

-0,275 

 0,016 

-0,276 

0,016 

0,117 

0,321 

0,072 

0,555 

0,091 

0,461 

Γιπθαηκηθόο 

δείθηεο 

0,488 

<0,001 

-0,081 

0,486 

-0,107 

0,359 

0,130 

0,271 

0,026 

0,830 

0,096 

0,437 

Γηάβαζκα 

εηηθέηαο 

0,704 

<0,001 

-0,127 

0,275 

-0,118 

0,309 

0,095 

0,421 

0,047 

0,704 

0,003 

0,608 
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Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα ήηαλ ε αξλεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηηκψλ 

HbA1c (ηφζν πξφζθαηεο, φζν θαη ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο) θαη ηνπ  

πνζνζηνχ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ηεο ππνθαηεγνξίαο ηνπ ππνινγηζκνχ  ησλ 

πδαηαλζξάθσλ (Δηθφλα 21). ζν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ 

θαηέγξαςε ην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο κε ην κεγαιχηεξν score ηφζν ρακειφηεξε 

HbA1c είρε ν αζζελήο. Παξφκνηα ζπζρέηηζε δελ θαηαγξάθεθε κεηαμχ ηεο HbA1c 

θαη ησλ ππνινίπσλ θαηεγνξηψλ ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 
Δηθόλα 21: Γξακκηθή ζπζρεηίζε κεηαμύ πνζνζηνύ ζσζηώλ απαληήζεσλ ζηελ θαηεγνξία 

«ππνινγηζκόο πδαηαλζξάθσλ» θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ ηηκώλ ηεο HbA1c ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο.   

 

 Οη γξακκηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ παξακέηξσλ θαη ησλ 

παξακέηξσλ ξχζκηζεο ηνπ ζαθραξψδε δηαβήηε θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 21 θαη 

θαηαδεηθλχνπλ, φπσο αλακέλεηαη, ζεκαληηθέο ζεηηθέο γξακκηθέο ζπζρεηίζεηο ηεο 

ειηθίαο ησλ αζζελψλ κε ηελ ειηθία δηάγλσζεο, ηε δηάξθεηα ηεο λφζνπ, ηελ ειηθία ηεο 

κεηέξαο θαη ηελ ειηθία ηνπ παηέξα (Δηθφλα 22), κεηαμχ ηεο ειηθίαο δηάγλσζεο θαη 

ηεο ειηθίαο κεηέξα θαη παηέξα (Δηθφλα 23), ηεο δηάξθεηαο λφζνπ θαη    
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Πίλαθαο 21: Γξακκηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ δεκνγξαθηθώλ παξακέηξσλ θαη παξακέηξσλ 

ξύζκηζεο ηνπ ζαθραξώδε δηαβήηε. 

 

Παξάκεηξνο Ζιηθία 

δηάγλσζεο 

Γηάξθεηα 

λόζνπ 

HbA1c 

πξόζθαηε 

HbA1c 

έηνπο 

Ζιηθία 

κεηέξα 

Ζιηθία 

παηέξα 

Ζιηθία 
0,616 

<0,001 

0,575 

<0,001 

0,034 

0,767 

0,062 

0,544 
0,582 

<0,001 

0,583 

<0,001 

Ζιηθία 

δηάγλσζεο 

 -0,181 

0,116 
-0,255 

0,026 

-0,325 

0,002 

0,361 

0,002 

0,463 

<0,001 

Γηάξθεηα 

λόζνπ 

  0,483 

<0,001 

0,375 

<0,001 

0,265 

0,028 

0,325 

0,007 

HbA1c 

πξόζθαηε 

   0,906 

<0,001 

-0,058 

0,627 

-0,146 

0,235 

HbA1c έηνπο 
    -0,057 

0,632 

-0,136 

0,270 

Ζιηθία 

κεηέξαο 

     

 
0,834 

<0,001 

ηεο ειηθίαο ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηέξα (Δηθφλα 23), ηεο πξφζθαηεο HbA1c θαη ηνπ 

κέζνπ φξνπ HbA1c ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο (Δηθφλα 24) θαζψο θαη κεηαμχ ηεο ειηθίαο 

ηεο κεηέξαο θαη ηεο ειηθίαο ηνπ παηέξα (Δηθφλα 25).  

 

 
Δηθόλα 22: Γξακκηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ηεο ειηθίαο κε ηελ ειηθία δηάγλσζεο (Α), ηε δηάξθεηα 

λόζνπ (Β), ηελ ειηθία ηεο κεηέξαο (Γ) θαη ηελ ειηθία ηνπ παηέξα (Γ). 
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Δηθόλα 23: Γξακκηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ηεο ειηθίαο δηάγλσζεο κε ηελ ειηθία ηεο κεηέξαο (Α) 

θαη ηελ ειηθία ηνπ παηέξα (Β) θαη ηεο δηάξθεηαο λόζνπ κε ηελ ειηθία ηεο κεηέξαο (Γ) θαη ηελ 

ειηθία ηνπ παηέξα (Γ). 
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Δηθόλα 24: Γξακκηθή ζπζρεηίζε κεηαμύ πξόζθαηεο HbA1c θαη κέζνπ όξνπ ηηκώλ ΗbA1c 

ηειεπηαίνπ έηνπο. 

 

 
Δηθόλα 25: Γξακκηθή ζπζρεηίζε κεηαμύ ειηθία κεηέξαο θαη ειηθία παηέξα. 
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Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα ήηαλ ε αξλεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηηκψλ 

HbA1c (ηφζν πξφζθαηεο, φζν θαη ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο) θαη ηεο 

ειηθίαο δηάγλσζεο θαη αληίζηνηρα νη ζεηηθέο γξακκηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηφζν ηεο 

πξφζθαηεο HbA1c φζνπ θαη ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ηηκψλ HbA1c ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο  

κε ηε δηάξθεηα ηεο λφζνπ (Δηθφλα 26). ζν κεγαιχηεξε ε δηάξθεηα λφζνπ ηφζν 

πςειφηεξε ηηκή HbA1c θαη αληίζηξνθα φζν πςειφηεξε ε ειηθία δηάγλσζεο ηφζν 

ρακειφηεξε ε ηηκή ηεο  HbA1c.  

 

 
Δηθόλα 26: Γξακκηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ηεο πξόζθαηεο HbA1c κε ηελ ειηθία δηάγλσζεο (Α) 

θαη ηε δηάξθεηα λόζνπ (β) θαζώο θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ ηηκώλ HbA1c ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο κε 

ηελ ειηθία δηάγλσζεο (Γ) θαη ηε δηάξθεηα ηεο λόζνπ (Γ).   

 

Σέινο, νη γξακκηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ πνζνζηψλ ησλ ζσζηψλ 

απαληήζεσλ ζην ζχλνιν αιιά θαη ζε θάζε θαηεγνξία εξσηήζεσλ κε δεκνγξαθηθέο 

παξακέηξνπο θαη παξακέηξνπο ξχζκηζεο δηαβήηε κφλν ζηνπο 32 αζζελείο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 22. Καη εδψ θαηαγξάθεηαη κηα ηζρπξή ζεηηθή γξακκηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ αλά θαηεγνξία 

εξσηήζεσλ θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ θαζψο θαη κηα ζεηηθή 

γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ πνζνζηνχ ζσζηψλ απαληήζεσλ ζηελ ππνθαηεγνξία 

εξσηήζεσλ γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηεο ειηθίαο ηεο κεηέξαο, ηνπ παηέξα θαη ηνπ 

κέζνπ φξνπ ηεο ειηθίαο ησλ δχν γνλέσλ (Πίλαθαο 22). 
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Πίλαθαο 22: Γξακκηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ηνπ πνζνηνύ ησλ ζσζηώλ απαληήζεσλ ζην ζύλνιν 

αιιά θαη αλά θαηεγνξία εξσηήζεσλ θαη δεκνγξαθηθώλ παξακέηξσλ αιιά θαη παξακέηξσλ 

γιπθαηκηθνύ ειέγρνπ κόλν επί ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ αζζελώλ. 

Παξάκεηξνο πλνιηθό 

score 

ΖβΑ1c 

πξόζθαηε 

HbA1c 

έηνπο 

Ζιηθία 

κεηέξα 

Ζιηθία 

παηέξα 

Ζιηθία 

γνλέσλ 

πλνιηθό 

score 

 -0,300 

0,095 

-0,267 

0,139 

0,147 

0,430 

0,304 

0,115 

0,310 

0,109 

Yγηεηλή 

δηαηξνθή 

0,742 

<0,001 

-0,071 

0,700 

-0,111 

0,546 
0,447 

0,012 

0,436 

0,020 

0,482 

0,009 

Yπνινγηζκόο 

πδαηαλζξάθσλ 

0,640 

<0,001 

-0,392 

 0,027 

-0,232 

0,202 

0,010 

0,959 

0,196 

0,319 

0,191 

0,330 

Γιπθαηκηθόο 

δείθηεο 

0,456 

0,009 

0,019 

0,917 

-0,139 

0,448 

0,141 

0,449 

0,033 

0,866 

0,085 

0,668 

Γηάβαζκα 

εηηθέηαο 

0,838 

<0,001 

-0,285 

0,113 

-0,264 

0,145 

-0,028 

0,880 

0,196 

0,318 

0,113 

0,568 

 

Αξλεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα, θαηαγξάθεηαη 

ζηνπο αζζελείο κεηαμχ ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ζηελ θαηεγνξία 

«ππνινγηζκφο πδαηαλζξάθσλ» θαη ηεο πξφζθαηεο HbA1c (Δηθφλα 27). 

 

 
Δηθόλα 27: Γξακκηθή ζπζρεηίζε κεηαμύ πνζνζηνύ ζσζηώλ απαληήζεσλ ζηελ θαηεγνξία 

«ππνινγηζκόο πδαηαλζξάθσλ» θαη ηεο πξόζθαηεο HbA1c ζε αζζελείο.   

ηαλ νη 76 αζζελείο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ αλάινγα κε ηε ξχζκηζε ηνπ 

ζαθραξψδε δηαβήηε ηνπο, ζρεκαηίζηεθαλ 3 νκάδεο (ζε έλαλ αζζελή δελ ππήξραλ 

ζηνηρεία HbA1c ιφγσ ηεο πξφζθαηεο δηάγλσζεο). Ζ ζχγθξηζε ησλ παξακέηξσλ ηεο 

κειέηεο ζηηο 3 απηέο νκάδεο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 23. Σα πνζνζηά ζσζηψλ 

απαληήζεσλ κεηξήζεθαλ κφλν ζην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο κε ην πςειφηεξν score. 
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Πίλαθαο 23: Καηεγνξηνπνίεζε αζζελώλ κε βάζε ηε ξύζκηζε ηνπ δηαβήηε.  

 

Παξάκεηξνο 

Καιή ξύζκηζε 

(HbA1c<7,5) 

Μέηξηα ξύζκηζε 

(HbA1c:7,5-9) 

Καθή ξύζκηζε 

(HbA1c>9) P 

n (%) 47 (61,85) 25 (32,89) 4 (5,26)  

Αγόξηα (n, %) 23 (48,94%) 14 (56,00%) 4 (100,00%) 0,140 

Ζιηθία 
10,95 ± 4,13 

(3,18 - 18,20) 

10,83 ± 4,85 

(1,66 - 18,27) 

11,32 ± 4,87 

(6,57 - 17,04) 
0,978 

Ζιηθία 

δηάγλσζεο 

7,82 ±  3,63 

(0,62 - 14,58) 

5,43 ±  3,39 

(0,35 - 12,40) 

3,14 ±  2,37 

(0,65 - 5,70) 
0,004 

Έηε λόζνπ 
3,13 ± 3,04 

(0,41 - 16,57) 

5,40 ±  3,30 

(1,04 - 15,57) 

8,17 ±  7,05 

(0,87 - 15,37) 
0,002 

Αδέξθηα (n=45) (n=25)           (n=4) 

Μνλαρνπαίδη 7 (15,56) 4 (16,00) 0 (0,00) 0,690 

1 αδεξθφο/ή 29 (64,44) 16 (64,00) 3 (75,00) 0,908 

Πνιχηεθλε 

νηθνγέλεηα 
9 (20,00) 5 (20,00) 1 (25,00) 0,971 

Ζιηθία κεηέξαο 
41,84 ± 6,23 

(27,00 - 55,00) 

42,44 ± 7,82 

(27,00 - 59,00) 

36,75 ± 5,19 

(32,00 - 43,00) 
0,301 

Μόξθσζε κεηέξαο            (n=44) (n=24)          (n=4) 

Γεκνηηθφ 1 (2,72) 2 (8,33) 1 (25,00) 0,126 

Γπκλάζην 3 (6,82) 2 (8,33) 2 (50,00) 0,020 

Λχθεην 17 (38,64) 10 (41,67) 1 (25,00) 0,817 

ΣΔΗ 9 (20,45) 1 (4,17) 0 (00,00) 0,127 

ΑΔΗ 13 (29,55) 5 (20,83) 0 (00,00) 0,361 

Άιιν 1 (2,72) 4 (16,67) 0 (00,00) 0,071 

Ζιηθία παηέξα 
54,52 ± 7,72 

(29,00 - 60,00) 

44,83 ± 6,75 

(31,00 - 57,00) 

41,00 ± 6,00 

(35,00 - 47,00) 
0,579 

Μόξθσζε 

παηέξα 
(n=42) (n=23) (n=3)  

Γεκνηηθφ 2 (4,76) 1 (4,35) 2 (66,67) <0,001 

Γπκλάζην 4 (9,53) 4 (17,39) 0 (9,09) 0,521 

Λχθεην 22 (52,38) 10 (43,48) 1 (33,33) 0,683 

ΣΔΗ 6 (14,29) 2 (8,70) 0 (0,00) 0,649 

ΑΔΗ 7 (16,67) 3 (13,04) 0 (0,00) 0,706 

Άιιν 1 (4,17) 3 (13,04) 0 (0,00) 0,197 

Οηθνγελεηαθό εηζόδεκα      (n=42) (n=23)  (n=4)  

<5.000 5 (11,90) 3 (13,04) 2 (50,00) 0,114 

5.000-10.000 6 (14,29) 6 (26,09) 1 (25,00) 0,482 

10.000-15.000 9 (21,43) 4 (17,39) 1 (25,00) 0,901 

15.000-25.000 15 (35,71) 6 (26,09) 0 (00,00) 0,285 

>25.000 6 (14,29) 4 (17,39) 0 (00,00) 0,659 

Άιιν 1 (2,38) 0 (0,00) 0 (00,00) 0,721 

πλνιηθό score 
68,73 ± 12,58 

(30,43 - 86,96) 

63,13 ± 14,10 

(30,43 - 86,96) 

54,35 ± 14,85 

(34,78 - 69,57) 
0,050 

Yγηεηλή δηαηξνθή 
69,86 ± 23,48 

(0,00 - 100,00) 

70,00 ± 23,57 

(16,67 - 100,00) 

54,17 ± 15,96 

(33,33 - 66,67) 
0,277 

Yπνινγηζκόο 

πδαηαλζξάθσλ 

48,33 ± 16,73 

(0,00 - 85,71) 

39,43 ± 17,14 

(0,00 - 71,43) 

32,14 ± 7,15 

(28,57 - 42,86) 
0,016 

Γιπθαηκηθόο 78,72 ± 26,40 73,33 ± 23,57 58,33 ± 31,92 0,229 
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δείθηεο (0,00 - 100,00) (33,33 - 100,00) (33,33 - 

100,00) 

Γηάβαζκα 

εηηθέηαο 

83,89 ± 15,93 

(42,86 - 100,00) 

76,57 ± 20,57 

(28,57 - 100,00) 

75,00 ± 24,40 

(42,86 - 

100,00) 

0,317 

Ζ ζχγθξηζε ησλ 3 νκάδσλ δείρλεη κηα πςειφηεξε ειηθία δηάγλσζεο ζηελ 

νκάδα ησλ αζζελψλ κε ηελ ηθαλνπνηεηηθή ξχζκηζε ζπγθξηηηθά ηφζν κε ηελ νκάδα ηεο 

κέηξηαο φζν θαη κε ηελ νκάδα ηεο θαθήο ξχζκηζεο θαη αληίζηνηρα κηα ζηαηηζηηθά 

κηθξφηεξε δηάξθεηα λφζνπ ζηνπο αζζελείο κε ηθαλνπνηεηηθή ξχζκηζε ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο αζζελείο κε κέηξηα ξχζκηζε (Δηθφλα 28). 

 

 
Δηθόλα 28: πγθξηηηθή απεηθόληζε ηεο ειηθίαο δηάγλσζεο θαη ησλ εηώλ από ηε δηάγλσζε ζε 

αζζελείο κε ηθαλνπνηεηηθή, κέηξηα θαη θαθή ξύζκηζε ηνπ δηαβήηε. 

 Αλαθνξηθά κε ην πνζνζηφ ησλ  ζσζηψλ απαληήζεσλ, θαηαγξάθεηαη κηα 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κε ηελ νκάδα κε ηελ ηθαλνπνηεηηθή ξχζκηζε λα 

παξνπζηάδεη ην θαιχηεξν πνζνζηφ αθνινπζνχκελε απφ ηελ νκάδα κε ηελ κέηξηα 

ξχζκηζε θαη ηειεπηαία ηελ νκάδα κε ηελ θαθή ξχζκηζε (Δηθφλα 29).  
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Δηθόλα 29: ύγθξηζε πνζνζηνύ ζσζηώλ απαληήζεσλ ζην ζύλνιν θαη αλά θαηεγνξία 

εξσηήζεσλ αλάινγα κε ηε ξύζκηζε ηνπ δηαβήηε.  

Σε κεγαιχηεξε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά θαηέγξαςε ε θαηεγνξία ησλ 

εξσηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ πδαηαλζξάθσλ κε ηελ νκάδα κε 

ηελ θαιή ξχζκηζε λα θαηαγξάθεη ζηαηηζηηθά πςειφηεξν πνζνζηφ ζσζηψλ 

απάληεζεσλ ζε ζχγθξηζε θαη κε ηελ νκάδα κε ηε κέηξηα (P=0,026) θαη κε ηελ νκάδα 

κε ηελ θαθή ξχζκηζε (P=0,023).  

 Σέινο, ε νκάδα κε ηελ θαθή ξχζκηζε θαηέγξαςε πςειφηεξα πνζνζηά 

ρακειφηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηφζν ζηηο κεηέξεο φζν θαη ζηνπο παηέξεο, ελψ 

θακκηά δηαθνξά ζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ θαηαγξάθεηαη.   

ηαλ νη αζζελείο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ αλάινγα κε ηo πνζνζηφ ησλ ζσζηψλ 

απαληήζεσλ ηνπ θαιχηεξνπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο κε φξην ην 65 ζρεκαηίζηεθαλ 2 

νκάδεο απφ 30 θαη 47 αζζελείο. Ζ ζχγθξηζε ησλ παξακέηξσλ ηεο κειέηεο ζηηο 3 

απηέο νκάδεο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 24. Ζ νκάδα κε ηηο θαιχηεξεο απαληήζεηο 

πξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ρακειφηεξεο ηηκέο ηφζν πξφζθαηεο HbA1c φζν θαη κέζνπ 

φξνπ ηηκψλ HbA1c ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο (Δηθφλα 30). Οη ειηθίεο ηφζν ησλ κεηέξσλ 

φζν θαη ησλ παηέξσλ ζηελ νκάδα πνπ απάληεζε θαιχηεξα είλαη πςειφηεξεο ρσξίο 

φκσο λα θηάλνπλ ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα, θάηη πνπ επηηπγράλεηαη φηαλ 

ππνινγίδνπκε ην κέζν φξν ησλ ειηθηψλ ησλ δχν γνλέσλ γηα θάζε νηθνγέλεηα (Δηθφλα 

31). Καηαγξάθεηαη επίζεο έλα ζηαηηζηηθά πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν ηφζν ζηηο 

κεηέξεο φζν θαη ζηνπο παηέξεο ησλ νηθνγελεηψλ πνπ απάληεζαλ θαιχηεξα ζην 

εξσηεκαηνιφγην ελψ επίζεο θαη ην εηήζην εηζφδεκα απηήο ηεο νκάδαο απηήο είλαη 

πςειφηεξν.  

 

 



 

80 
 

 
Δικόνα 30: ηαηιζηικά ζημανηική διαθοπά ηηρ ππόζθαηηρ HbA1c αλλά και ηος μέζος 

όπος ηων ηιμών ηηρ HbA1c ηος ηελεςηαίος έηοςρ μεηαξύ ηηρ ομάδαρ με ποζοζηό ζωζηών 

απανηήζεων ≥ 65 ζε ζύγκπιζη με ηην ομάδα με ποζοζηό ζωζηών απανηήζεων < 65.  

 

 
Πίλαθαο 24: Καηεγνξηνπνίεζε αζζελώλ κε βάζε ην πνζνζηό ζσζηώλ απαληήζεσλ επί ηνπ 

ζπλόινπ ησλ εξσηήζεσλ. 

 

Παξάκεηξνο 

Πνζνζηό ζσζηώλ 

απαληήζεσλ < 65 

Πνζνζηό ζσζηώλ 

απαληήζεσλ ≥ 65 P 

n (%) 30 (38,96) 47 (61,04)  

Αγόξηα (n, %) 15 (50,00) 26 (55,32) 0,648 

Πνηόο απάληεζε                          (n=28)                                     (n=42)      

Μεηέξα 20 (71,43) 31 (73,81) 0,826 

Παηέξαο 3 (10,71) 7 (16,67) 0,486 

Αζζελήο 5 (17,86) 4 (9,52) 0,308 

Ζιηθία 
11,03 ± 4,39 

(1,66 - 18,20) 

10,69 ± 4,50 

(2,36 - 18,27) 
0,745 

Ζιηθία δηάγλσζεο 
6,76 ± 3,44 

(0,62 - 12,79) 

6,71 ±  3,97 

(0,35 - 14,58) 
0,956 

Έηε λόζνπ 
4,27 ± 3,93 

(0,47 - 15,57) 

3,98 ±  3,48 

(0,05 - 16,57) 
0,967 

ΖbΑ1c πξόζθαηε 
7,75 ± 1,10 

(5,60 - 11,10) 

7,15 ± 0,95 

(4,80 - 9,84) 
0,014 

HbA1c έηνπο 
7,60 ± 0,98 

(5,60 - 9,83) 

7,12 ± 0,81 

(5,00 - 9,70) 
0,022 

Αδέξθηα               (n=46) 
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Μνλαρνπαίδη 5 (16,67) 6 (13,04) 0,661 

1 αδεξθφο/ή 22 (73,33) 28 (60,87) 0,263 

Πνιχηεθλε 

νηθνγέλεηα 
3 (10,00) 12 (26,09) 0,085 

Ζιηθία κεηέξαο 
39,90 ± 7,93 

(27,00 - 59,00) 

42,82 ± 5,80 

(27,00 - 55,00) 
0,072 

Μόξθσζε κεηέξαο                      (n=29)              (n=45) 

Γεκνηηθφ 4 (13,79) 0 (0,00) 0,010 

Γπκλάζην 3 (10,35) 4 (8,89) 0,835 

Λχθεην 15 (51,72) 14 (31,11) 0,076 

ΣΔΗ 4 (13,79) 6 (13,33) 0,955 

ΑΔΗ 2 (6,90) 17 (37,78) 0,003 

Άιιν 1 (3,45) 4 (8,89) 0,363 

Ζιηθία παηέξα 
43,04 ± 7,34 

(29,00 - 57,00) 

46,18 ± 7,05 

(31,00 - 60,00) 
0,084 

Μόξθσζε παηέξα (n=25) (n=45)  

Γεκνηηθφ 3 (12,00) 2 (4,44) 0,240 

Γπκλάζην 6 (24,00) 3 (6,67) 0,038 

Λχθεην 13 (52,00) 20 (44,44) 0,544 

ΣΔΗ 1 (4,00) 7 (15,56) 0,145 

ΑΔΗ 2 (8,00) 9 (20,00) 0,186 

Άιιν 0 (0,00) 4 (8,89) 0,125 

Μ.Ό. Ζιηθίαο 

γνλέσλ 

40,90 ± 7,08 

(29,00 - 56,00) 

44,50 ± 6,14 

(31,00 - 55,50) 
0,031 

Οηθνγελεηαθό εηζόδεκα                (n=27)            (n=43)  

<5.000 8 (29,63) 3 (6,98) 0,011 

5.000-10.000 9 (33,33) 5 (11,63) 0,027 

10.000-15.000 6 (22,22) 7 (16,28) 0,534 

15.000-25.000 2 (7,41) 19 (44,18) 0,001 

>25.000 2 (7,41) 9 (20,93) 0,130 
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Δηθόλα 31: ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ ειηθηώλ ησλ δύν γνλέσλ ηεο 

ίδηαο νηθνγέλεηαο κεηαμύ ηεο νκάδαο κε πνζνζηό ζσζηώλ απαληήζεσλ ≥ 65 ζε ζύγθξηζε κε ηελ 

νκάδα κε πνζνζηό ζσζηώλ απαληήζεσλ < 65. 

 



 

83 
 

4.5 πδήηεζε 

 

Παξ' φιεο ηηο ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζρεηηθά κε ηελ 

ηλζνπιηλνζεξαπεία, ε δηαηηεηηθή πξνζέγγηζε παξακέλεη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο 

ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ Γ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιια ζηνηρεία ηεο 

θξνληίδαο ηνπ Γ  κπνξεί λα απνθέξεη ζπνπδαία θιηληθά θαη κεηαβνιηθά 

απνηειέζκαηα (91, 129). Ζ ηθαλφηεηα ελφο αζζελή, αιιά θαη ηνπ πεξίγπξνχ ηνπ φηαλ 

πξφθεηηαη γηα παηδηά, ζηελ θαζεκεξηλή δηαρείξηζε ηνπ Γ ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε 

θαιχηεξνπ γιπθαηκηθνχ ειέγρνπ.  

 Ζ παξνχζα έξεπλα είλαη ρξνληθήο ζηηγκήο θαη βαζίζηεθε ζε εξσηεκαηνιφγην 

ην νπνίν πεξηείρε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε δηαηξνθή αιιά θαη ηε δηαηξνθή πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην Γ θαη ρσξηδφηαλ ζε 4 θαηεγνξίεο (πγηεηλή δηαηξνθή, γιπθαηκηθφο 

δείθηεο, δηάβαζκα εηηθέηαο θαη ππνινγηζκφο πδαηαλζξάθσλ). ηελ έξεπλα έιαβαλ 

κέξνο ζπλνιηθά 77 αζζελείο, εθ ησλ νπνίσλ 36 ήηαλ θνξίηζηα θαη 41 αγφξηα. Σν 

εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε θαη απφ ηνπο γνλείο κε 74 κεηέξεο θαη 69 παηέξεο. 

Οη νηθνγέλεηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα επηζθέθζεθαλ ην ΠαηδνΓηαβεηνινγηθφ 

εμσηεξηθφ ηαηξείν ηεο Α’ Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Ηππνθξαηείνπ Ννζνθνκείνπ 

Θεζζαινλίθεο  θαηά ην δηάζηεκα Μάξηηνο 2015- Ηνχιηνο 2015.  

ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ θαίλεηαη, θαη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, φηη ε 

νκάδα πνπ είρε ην πςειφηεξν ζθνξ απαληήζεσλ εκθαλίδεη θαη ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο 

HbA1c  ελψ φζν κεηψλεηαη ην εθαηνζηηαίν πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ αλάινγε 

είλαη θαη ε πησηηθή πνξεία ηεο θαιήο ξχζκηζεο ηνπ Γ φπσο απηή απνηππψλεηαη 

ζηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ηεο  HbA1c. Απηφ ην απνηέιεζκα πεξηζζφηεξν θαίλεηαη λα 

επεξεάδεηαη απφ ηελ θαηεγνξία ησλ εξσηήζεσλ ππνινγηζκνχ ησλ πδαηαλζξάθσλ 

φπνπ θαη εκθαλίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ θαη ηεο HbA1c. ζν κεηψλεηαη ην ζθνξ 

απαληήζεσλ ζηελ θαηεγνξία ππνινγηζκνχ πδαηαλζξάθσλ ηφζν απμάλνληαη νη ηηκέο 

ηεο HbA1c. Σα ίδηα απνηειέζκαηα έδεημε θαη ε έξεπλα ησλ Rovner et al, απφ φπνπ 

πξνήιζε θαη ην εξσηεκαηνιφγην καο, κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ηελ αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε ηνπ ζθνξ απαληήζεσλ ηεο θαηεγνξίαο ηνπ ππνινγηζκνχ πδαηαλζξάθσλ κε 

ηηο ηηκέο ηεο HbA1c (128). ηελ ίδηα έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη φζν πεξηζζφηεξεο ήηαλ 

νη γλψζεηο ησλ γνλέσλ ζε ζέκαηα δηαηξνθήο ηφζν θαιχηεξνο ήηαλ ν γιπθαηκηθφο 

έιεγρνο ησλ παηδηψλ θαη ε πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ πνπ θαηαλαιψλνπλ θάηη πνπ δελ 

απνηππψζεθε μεθάζαξα ζηε δηθή καο κειέηε. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί 

φηη θαη επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ε αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ  

HbA1c πιεζίαζε αιιά δελ έθηαζε ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζε αληίζεζε κε ηε 

κειέηε απφ ην εμσηεξηθφ. Καηεγνξηνπνηψληαο ηνπο αζζελείο ζε δχν νκάδεο αλάινγα 

κε ηo πνζνζηφ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ηνπ θαιχηεξνπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο κε 

φξην ην 65, ε νκάδα πνπ έρεη ζηαηηζηηθά ρακειφηεξεο ηηκέο ηεο πξφζθαηεο HbA1c 

φζν θαη ηνπ κέζνπ φξνπ ηηκψλ HbA1c ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο έρεη θαη ην πην πςειφ 

εθαηνζηηαίν πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ. 

Σν ζπλνιηθφ ζθνξ ζσζηψλ απαληήζεσλ ζηελ έξεπλά καο ήηαλ 60,36% κε ηηο 

κεηέξεο λα θαηαγξάθνπλ ηνλ θαιχηεξν κέζν φξν, λα αθνινπζνχλ νη παηέξεο θαη 

ηειεπηαία ηα παηδηά θαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. Σν ζπλνιηθφ ζθνξ 

απαληήζεσλ γηα ηελ έξεπλα ησλ Rovner et al ήηαλ πςειφηεξν (73,4%), ελψ 

κεγαιχηεξα πνζνζηά ζσζηψλ απαληήζεσλ γηα ηνπο γνλείο θαηέγξαςε ε ππννκάδα 

ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο (90,5%), ακέζσο κεηά ε ππννκάδα ηνπ δηαβάζκαηνο εηηθέηαο 

(83,0%), αθνινχζεζε ε θαηεγνξία ηνπ γιπθαηκηθνχ δείθηε (60,3%) θαη ε ππννκάδα 

κε ην πην κηθξφ πνζνζηφ ζσζηψλ απαληήζεσλ ήηαλ ν ππνινγηζκφο πδαηαλζξάθσλ 



 

84 
 

(53,9%) (128). Σα απνηειέζκαηα ηεο δηθήο καο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε νκάδα κε ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά ζσζηψλ απαληήζεσλ γηα ηνπο γνλείο αθνξνχζε ην δηάβαζκα 

εηηθέηαο (εδψ κάιηζηα θαηαγξάθεθε θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

απαληήζεσλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο), αθνινχζεζε ε θαηεγνξία ηνπ γιπθαηκηθνχ 

δείθηε, έπεηηα ε ππννκάδα ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο ελψ ρακειφηεξν πνζνζηφ ζσζηψλ 

απαληήζεσλ βξέζεθε ζηελ νκάδα εξσηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

πδαηαλζξάθσλ. Ζ εξψηεζε πνπ δπζθφιεςε πεξηζζφηεξν, κε πνζνζηφ ζσζηψλ 

απαληήζεσλ κφιηο 16,18% αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ππνινγηζκνχ πδαηαλζξάθσλ, ελψ 

ε πην εχθνιε κε πνζνζηφ νξζψλ απαληήζεσλ 92,65% αλήθε ζηελ θαηεγνξία 

δηαβάζκαηνο εηηθέηαο. Ζ δηαθνξά ζηελ θαηεγνξία ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο  πνπ 

παξνπζηάδεηαη αλάκεζα ζηελ δηθή καο έξεπλα θαη ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηελ Ακεξηθή είλαη πηζαλφ λα νθείιεηαη ζηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε πνπ παξέρεηαη 

ζην θνηλφ ηεο Ακεξηθήο ζε ζέκαηα πγηεηλήο δηαηξνθήο. Απηφ κπνξεί λα γίλεηαη κέζσ 

πεξηνδηθψλ, δηαθεκίζεσλ ή δηάθνξσλ ζεκηλαξίσλ πνπ κπνξεί λα γίλνληαη. Φπζηθά ε 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ γνλέσλ πάλσ ζε ηέηνηα δεηήκαηα παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα 

ηελ ελεκέξσζε ηνπο. Πηζαλφλ ε Διιάδα λα πζηεξεί ζε ηέηνηνπ είδνπο πξσηνβνπιίεο 

πνπ αθνξνχλ ηελ πγηεηλή δηαηξνθή ζπγθξηηηθά κε ην εμσηεξηθφ. Αμίδεη βέβαηα λα 

αλαθεξζεί φηη ηα παηδηά ηεο δηθήο καο έξεπλαο είραλ θαιχηεξν ζθνξ ζσζηψλ 

απαληήζεσλ φζσλ αλαθνξά ηελ πγηεηλή δηαηξνθή απφ ηα παηδηά ηεο κειέηεο ησλ 

Rovner et al (128). 

Οη γνλείο απάληεζαλ θαιχηεξα απφ ηα παηδηά ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο 

εξσηήζεσλ θάηη πνπ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηελ έξεπλα ησλ Rovner et al (128). Ζ 

κέζε ειηθία ησλ παηδηψλ πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην είλαη ηα 15,05 έηε 

νπφηε εθεί κπνξεί λα έγθεηηαη ε  θαιχηεξε δηαηξνθηθή γλψζε ησλ γνλέσλ κηαο θαη 

εθείλνη είλαη πνπ ςσλίδνπλ γηα ην ζπίηη, πξνεηνηκάδνπλ ηα γεχκαηα θαη ππνινγίδνπλ 

ηνπο πδαηάλζξαθεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην 

εξσηεκαηνιφγην ήηαλ κεηέξεο, νη νπνίεο θαη απάληεζαλ θαιχηεξα ηφζν απφ ηνπο 

παηέξεο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ ππνθαηεγνξία ηεο πγηεηλήο 

δηαηξνθήο (P=0,043), φζν θαη απφ ηα παηδηά κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζε 

φιεο ηηο θαηεγνξίεο. Ίζσο ην κνληέιν νηθνγέλεηαο πνπ θαζηζηά ηε κεηέξα ππεχζπλε 

γηα ηελ θξνληίδα ησλ πξνβιεκάησλ ηεο νηθνγέλεηαο λα είλαη ε αηηία πνπ ε 

πιεηνςεθία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απαληήζεθαλ απφ κεηέξεο. ηελ έξεπλα ησλ 

Rovner et al πάιη νη γνλείο είραλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζσζηψλ απαληήζεσλ, 

σζηφζν, δελ έγηλε δηαρσξηζκφο θαη ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ κεηαμχ κεηέξσλ θαη 

παηέξσλ. Δπηπιεφλ, ε κεηέξα επηθνξηίδεηαη θαη κε ηε θπζηθή ηεο παξνπζία θαηά ηελ 

επίζθεςε ζην Γηαβεηνινγηθφ Ηαηξείν θαζψο  ζε πνζνζηφ 90,90%  ζπλφδεπε ην παηδί 

θαη απάληεζε ζην εξσηεκαηνιφγην ελψ κφλν ζε 6 πεξηπηψζεηο ε κεηέξα απνπζίαδε 

θαη ην ξφιν απηφ είρε απνθιεηζηηθά αλαιάβεη ν παηέξαο. Ίζσο ε κεηέξεο λα κελ 

εξγάδνληαη ή λα έρνπλ αλαιάβεη εθείλεο ηελ επίβιεςε ηνπ παηδηνχ ζε απηφ ην 

θνκκάηη. 

ε 29 νηθνγέλεηεο ην εξσηεκαηνιφγην απάληεζαλ θαη νη δπν  γνλείο νπφηε θαη 

αλαιχζεθαλ ζηαηηζηηθά γηα λα βξεζεί ε κεηαμχ ηνπο ζπκθσλία ζηηο απαληήζεηο. 

Μεγαιχηεξεο απνθιίζεηο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ πνζνζηνχ ζσζηψλ απαληήζεσλ 

κεηέξα θαη παηέξα ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο ζην ζχλνιν θαη αλά θαηεγνξία εξσηήζεσλ 

βξέζεθαλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ γιπθαηκηθνχ δείθηε κε δηαθνξέο απφ -59,65 έσο 73,45. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε θάπνηεο νηθνγέλεηεο ε κεηέξα πζηεξνχζε θαηά 59,65 θαη ζε 

θάπνηεο άιιεο ήηαλ θαιχηεξε απφ ηνλ παηέξα θαηά 73,45. Δλψ ε θαιχηεξε 

ζχκπησζε απαληήζεσλ ππήξμε ζηελ θαηεγνξία ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο. Ζ 

θαηεγνξηνπνίεζε ζε 2 νκάδεο κε βάζε ην επίπεδν ζπκθσλίαο ή κε-ζπκθσλίαο ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα ησλ 2 γνλέσλ έδεημε φηη ε νκάδα κε ηε κηθξφηεξε ζπκθσλία έρεη 

κεγαιχηεξνπο κέζνπο φξνπο δηαθνξάο πνζνζηψλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ζε φιεο ηηο 
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ππνθαηεγνξίεο εξσηήζεσλ άιια είλαη  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ κφλν γηα ηελ θαηεγνξία 

ησλ εξσηήζεσλ ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ πδαηαλζξάθσλ. 

Ο κέζνο φξνο ηεο HbA1c ησλ παηδηψλ ηεο κειέηεο καο είλαη 7,38% ελψ ην 

61% απηψλ είραλ άξηζην γιπθαηκηθφ έιεγρν κε ηηκέο HbA1c θάησ απφ 7,5. ηε 

κειέηε ησλ Rovner et al ν κέζνο φξνο ηεο HbA1c ήηαλ 8,6%. ε άιιε πνιπθεληξηθή 

κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θέληξα ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Απζηξίαο (130) ν 

κέζνο φξνο ηεο HbA1c ήηαλ 7,8% , ζε έξεπλα ησλ Danne et al 8,0% (131) θαη 8,6% 

ζε έξεπλα ησλ Mehta et al (132).  πγθξίλνληαο ην δηθφ καο κέζν φξν HbA1c κε 

απηφλ ησλ άιισλ θέληξσλ δηαθαίλεηαη φηη ε ξχζκηζε ησλ αζζελψλ καο ήηαλ αξθεηά 

θαιχηεξε. Ζ ηηκή ηεο HbA1c θάλεθε λα είλαη ρακειφηεξε φηαλ ε ειηθία δηάγλσζεο 

ηνπ Γ είλαη κεγαιχηεξε θαη φηαλ ε δηάξθεηα ηεο λφζνπ είλαη ζπληνκφηεξε θαη απηφ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ. Γελ παξαηεξήζεθαλ ίδηα απνηειέζκαηα ζησλ έξεπλα 

ησλ Schoenle et al αθνχ δελ έδεημε θάπνηα δηαθνξά ζηηο ηίκεο ηεο HbA1c ζε ζρέζε 

κε ηελ ειηθία δηάγλσζεο θαη ηε δηάξθεηα δηαβήηε ησλ παηδηψλ (133). ηελ κειέηε 

ησλ Gerstl et al θάλεθε κηα δηαθνξά ζηελ HbA1c κε κηα αχμεζε απφ 7,1% ζε 7,9% 

κεηά απφ δχν ρξφληα απφ ηε δηάγλσζε ηεο λφζνπ (130).  

Οη θνηλσληθν-νηθνλνκηθνί παξάγνληεο επεξέαζαλ θαηά πνιχ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο. Φάλεθε φηη φζν πςειφηεξν ήηαλ ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν ησλ γνλέσλ ηφζν θαιχηεξα ήηαλ ηα επίπεδα ηεο HbA1c. Τπάξρεη κηα ηάζε ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ λα είλαη πςειφηεξν ζηελ θαιή θαη ζηε κέηξηα  

ξχζκηζε, ελψ παξνπζηάδεηαη θαθή ξχζκηζε κε πςειφηεξε ηηκή ηεο HbA1c φηαλ ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν είλαη ρακειφ. ηαλ ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο ήηαλ 

πςειφ, ε κεηέξα παξνπζίαδε θαιχηεξν ζθνξ απαληήζεσλ απφ ηνλ παηέξα, ελψ φηαλ 

ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο ήηαλ πην ρακειφ (γπκλαζίνπ-ιπθείνπ) ηφηε ν 

παηέξαο είρε θαιχηεξν ζθνξ, αλ θαη δελ έθηαλε ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. Δπίζεο 

ε ειηθία δηαδξακαηίδεη θάπνην ξφιν ζηηο γξακκηθέο ζπζρεηίζεηο ηεο έξεπλαο. 

Γηαπηζηψζεθε κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά φηη φζν απμάλεηαη ε ειηθία 

κεηέξαο-παηέξα αιιά θαη αληίζηνηρα ε κεζνγνλετθή ειηθία, ηφζν απμάλεηαη θαη ην 

πνζνζηφ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ζηελ ππνθαηεγνξία ησλ εξσηήζεσλ ηεο πγηεηλήο 

δηαηξνθήο. Ζ κεγαιχηεξε ειηθία ησλ γνλέσλ θαη ε ζπζρέηηζε ηεο κε πςειφ ζθνξ 

απαληήζεσλ κπνξεί λα αμηνινγεζεί φηη νη γνλείο έρνπλ κεγαιχηεξε σξηκφηεηα θαη 

πεηζαξρία ζην λα εθπαηδεπηνχλ θαη λα εθπαηδεχζνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην Γ.  Σν 

νηθνλνκηθφ εηζφδεκα φηαλ ήηαλ απμεκέλν ηφηε νη κεηέξεο απάληεζαλ θαιχηεξα ελψ 

φηαλ ην νηθνλνκηθφ εηζφδεκα ήηαλ ρακειφ ηφηε ηηο θαιχηεξεο απαληήζεηο έδσζαλ νη 

παηέξεο. Απηφ κπνξεί πηζαλφλ λα κεηαθξαζηεί φηη φηαλ ππάξρεη ρακειφ εηζφδεκα 

ηφηε ν παηέξαο ίζσο λα κελ δνπιεχεη θαη λα αζρνιείηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ 

αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ζην ζπίηη.  Βέβαηα δελ παξαηεξείηαη θάπνηα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ παξακέηξσλ θαη ησλ παξακέηξσλ 

ξχζκηζεο ηνπ Γ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην 15,28% δήισζε φηη ην εηήζην εηζφδεκά 

ηνπ δελ μεπεξλάεη ηηο 5.000 επξψ, φηαλ ην φξην ηεο θηψρεηαο γηα ην 2014 ζηελ 

Διιάδα είλαη 4.608 επξψ. Απηφ ην πνζνζηφ είλαη αξθεηα πςειφ αλ αλαινγηζηνχκε 

φηη είλαη νηθνγέλεηεο θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο θαη έρνπλ έλα κέινο ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπο πνπ λνζεί θαη νη αλάγθεο ηνπ είλαη πεξηζζφηεξεο.  

Απφ ην ζχλνιν ησλ νηθνγελεηψλ ηεο κειέηεο καο ζην 65,33%  ππήξρε ζηελ 

νηθνγέλεηα έλα αθφκε αδεξθάθη, ην 14,67% ν αζζελήο ήηαλ ην  κνλαδηθφ παηδί ηεο 

νηθνγέλεηαο ελψ έλα 20% ήηαλ πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο, νη 8 κε ηξία παηδηά θαη 7 κε 

ηέζζεξα παηδηά. Σν πνζνζηφ ησλ πνιπηέθλσλ είλαη κεγάιν θαη απηφ κπνξεί λα 

ζεκαίλεη φηη νη γνλείο κε έλα παηδάθη πνπ δηαγηγλψζθεηαη κε ΓΣ1 κπνξεί λα 

πξνηηκνχλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξα παηδηά νπηψο ψζηε λα έρνπλ επηπιένλ βνήζεηα κε 

ηε δηαρείξηζε ηνπ Γ. Ίζσο ηα πεξηζζφηεξα παηδηά ηνπο βνεζνχλ λα μεπεξάζνπλ 

πξνζσπηθνχο θφβνπο, αλαζθάιεηεο θαη αβεβαηφηεηα πνπ κπνξεί λα έρνπλ 

mailto:eva.gerstl@gmx.de


 

86 
 

δεκηνπξγεζεί απφ ηελ λφζν ηνπ Γ. Παξαηεξήζεθε δε φηη φηαλ ζηελ νηθνγέλεηα 

ππήξραλ πνιιά παηδηά νη γνλείο κεηαμχ ηνπο είραλ ρακειφ πνζνζηφ ζπκθσλίαο, ελψ 

ην πνζνζηφ ζπκθσλίαο ησλ γνλέσλ αλέβαηλε φηαλ ν αζζελήο είρε επηπιένλ κφλν έλα 

αδειθάθη.  

Ζ ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ θαιχηεξνπ γνλέα κε ην παηδί ζηελ ίδηα 

νηθνγέλεηα θαηέδεημε κεγάιεο δηαθνξέο κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζηελ θαηεγνξία 

εξσηήζεσλ ηνπ ππνινγηζκνχ πδαηαλζξάθσλ θαη εθεί θαίλεηαη φηη πζηεξνχλ 

πεξηζζφηεξνη νη αζζελείο θαη ίζσο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ε πξνζπάζεηα 

εληαηηθνπνίεζεο ηεο δηαηξνθηθήο εθπαίδεπζεο. 

Έλα αθφκε ελδηαθέξνλ εχξεκα ηεο κειέηεο καο ήηαλ ε δηαθνξνπνίεζε ζηηο 

απαληήζεηο ησλ γνλέσλ αλάινγα κε ην θχιν ηνπ παηδηνχ. ηαλ νη αζζελείο 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε 2 νκάδεο κε βάζε ηνλ γνλέα κε ηελ θαιχηεξε επίδνζε 

(κεηέξα-παηέξαο), νη απαληήζεηο ησλ κεηέξσλ ήηαλ θαιχηεξεο φηαλ ν αζζελήο ήηαλ 

αγφξη ζε πνζνζηφ 72% ελψ νη παηέξεο έδηλαλ θαιχηεξεο απαληήζεηο φηαλ ν αζζελήο 

ήηαλ θνξίηζη. Δπίζεο νη ηηκέο HbA1c ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο ησλ θνξηηζηψλ είλαη 

θαιχηεξεο απφ ησλ αγνξηψλ πιεζηάδνληαο ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ελψ ε 

πξφζθαηε HbA1c ήηαλ πάιη θαιχηεξε ζηα θνξίηζηα μεπεξλψληαο ηα φξηα ηεο 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο. Βέβαηα, δελ θαηαγξάθεθαλ ίδηα απνηειέζκαηα ζηελ 

έξεπλα ησλ Akesson et al (134) κηαο θαη ζε εθείλε ηελ έξεπλα βξέζεθαλ πςειφηεξεο 

ηηκέο HbA1c ζηα θνξίηζηα ηφζν θαηά ηελ δηάγλσζε φζν θαη ζηελ κεηέπεηηα 

παξαθνινχζεζε ηνπο, ελψ ζε έξεπλα ησλ Schoenle et al (133) δε βξέζεθε δηαθνξά 

ζηηο ηηκέο ηεο HbA1c κεηαμχ ησλ δπν θχισλ. Σέινο, ελψ παιαηφηεξα ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ πεξηζηαηηθψλ ε δηάγλσζε ηνπ δηαβήηε γηλφηαλ κεηαμχ ησλ ειηθηψλ 

4-6 εηψλ θαη ηεο εθεβηθήο ειηθίαο, ζήκεξα, φπσο θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ηε κειέηε 

καο θαηαγξάθεηαη κηα πην ηζνκεξήο θαηαλνκή ησλ ειηθηψλ δηάγλσζεο ζηηο νπνίεο 

κπνξεί λα δηαγλσζζεί ν ΓΣ1 κε πεξηζηαηηθά δηάγλσζεο αθφκα θαη απφ ηε βξεθηθή 

ειηθία δειαδή θαηά ηνλ πξψην ρξφλν δσήο. 

 Ζ έξεπλα καο είρε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο. Έλαο απφ απηνχο ήηαλ  ε 

δηαθνξεηηθή κέζνδνο ππνινγηζκνχ ησλ πδαηαλζξάθσλ ησλ ηξνθίκσλ ζε ζχγθξηζε κε 

ηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλαθνξάο. Λφγσ ηνπ φηη ην 

εξσηεκαηνιφγην πξνήιζε απν κεηάθξαζε μέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ν ηξφπνο 

κέηξεζεο ησλ ηξνθίκσλ ζηελ Ακεξηθή είλαη δηαθνξεηηθφο απφ απηφλ πνπ πξνηείλεηε 

ζηελ Διιάδα. Σν εξσηεκαηνιφγην αλαθεξφηαλ ζε θιηηδάληα θάηη πνπ δπζθφιεςε 

ηνπο αζζελείο καο. ηνπο γνλείο θαη αζζελείο καο ζπζηήλεηαη λα δπγίδνπλ ηα ηξφθηκα 

πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζνπλ ηνπο πδαηάλζξαθεο θάηη πνπ ζεσξείηε πην αθξηβέο θαη 

ζχγρξνλν. Έηζη, ζπρλά γνλείο καο αλέθεξαλ φηη δπζθνιεχνληαλ λα ππνινγίζνπλ 

πφζα γξακκάξηα ηξνθίκνπ πεξηέρεη ε θνχπα ε νπνία αλαθεξφηαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην θαζψο νη ίδηνη είραλ ζπλεζίζεη λα δπγίδνπλ ηα ηξφθηκα φπσο ηνπο 

πξνηείλεηαη γηα επαξθέζηεξν θαη αθξηβφηεξν ππνινγηζκφ. Έλαο αθφκε πεξηνξηζκφο 

πνπ αληηκεησπίζακε ήηαλ φηη νη γνλείο απάληεζαλ κφλνη ηνπο ην εξσηεκαηνιφγην ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ θαη δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε θαηά πφζν νη απαληήζεηο 

ηνπο ήηαλ αληηθεηκεληθέο ή αλ γηα θάπνηνπο πξνζσπηθνχο ιφγνπο πξνηίκεζαλ λα 

δψζνπλ δηαθνξεηηθή απάληεζε.  

 

 

4.6 πκπεξάζκαηα 

 
χκθσλα  κε ηα επξήκαηα καο απφ ηελ έξεπλα δηαπηζηψζακε φηη ε θαιή 

ξχζκηζε ζε αζζελείο κε ΓΣ1 επεξεάδεηαη απφ ηηο γλψζεηο ησλ αζζελψλ θαη γνλέσλ 

γχξσ απφ ηε δηαηξνθή. Σφζν νη γνλείο φζν θαη νη αζζελείο θαίλεηαη λα 
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αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηνλ ζσζηφ ππνινγηζκφ πδαηαλζξάθσλ θάηη πνπ έρεη 

άκεζν αληίθηππν ζηελ ζσζηή ξχζκηζε ηνπο. Με ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 

απνδεηθλχεηαη φηη φζν ιηγφηεξεο είλαη νη γλψζεηο ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ πδαηαλζξάθσλ ηφζν πςειφηεξεο είλαη νη ηηκέο ηεο  HbA1c, ζπλεπψο 

θαη επεξεάδεηαη ν θαιφο γιπθαηκηθφο έιεγρνο. Αθφκε ε έξεπλα θαηέδεημε κηα 

έιιεηςε γλψζεσλ θαη ελεκέξσζεο ησλ γνλέσλ ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ 

πγηεηλή δηαηξνθή ζε ζχγθξηζε κε θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ, δηαθνξά πνπ δελ 

θαηαγξάθεθε νκνίσο θαη ζηνπο αζζελείο. Σν επίπεδν γλψζεσλ ζε ζέκαηα δηαηξνθήο 

θάλεθε λα επεξεάδεηαη απφ δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο φπσο ην κνξθσηηθφ επίπεδν 

ησλ γνλέσλ θαη ην εηήζην εηζφδεκά ηνπο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα βξεζνχλ ηξφπνη θαη κέζα ελεκέξσζεο ησλ γνλέσλ θαη 

ησλ αζζελψλ γηα ηε δηαηξνθή. Με νκηιίεο θαη ζεκηλάξηα νη γνλείο ζα κπνξνχζαλ λα 

εθπαηδεπηνχλ πάλσ ζε ζέκαηα δηαηξνθήο αιιά θαη ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνπλ ηε 

δηαηξνθή κε ην Γ, φπσο είλαη ν ππνινγηζκφο ησλ πδαηαλζξάθσλ. Αθφκε ηα παηδηά 

ζα κπνξνχζαλ λα εθπαηδεπηνχλ κέζσ δηαδξαζηηθψλ παηρληδηψλ, βηβιίσλ θαη εηδηθά 

δηακνξθσκέλσλ ηζηνζειίδσλ πάλσ ζηε δηαηξνθηθή απηνδηαρείξηζε ηεο λφζνπ. Θα 

πξέπεη ν θαζέλαο απφ ηε δηθή ηνπ ζθνπηά λα ζπκβάιιεη ψζηε ε λφζνο ηνπ Γ λα είλαη 

εχθνια (απηφ-)δηαρεηξίζηκε απφ γνλείο θαη παηδηά. 
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TYPE 1 DIABETES NUTRITION KNOWLEDGE SURVEY 
 

The following questions are about general nutrition and nutrition related to diabetes. 
For each question, choose what you think is the best answer. Select only ONE answer for each question. 

 

 

 
1. Which of the following are benefits 
 of eating fruits and vegetables? 
 
 

 
 

Good source 
of fiber 

 
 

Low in fat 
 

 

Good source of 
vitamins and 

minerals 

 
 

All of these 

 

 
2. Which of the following foods is high 
 in fiber? 
 

 
 

Corn flakes 
 

 

Kidney 
beans 

 
 

Pretzels 
 

 

White bread 

 

 
3. Which of the following foods 
 contains heart healthy fats? 
 

 
 

Beef 
 

 

Nuts 
 

 

Cheese 
 

 

Butter 

 

 
4. Which of the following contains more
  than 15 grams of carbohydrate? 
 

 
 

1 small (4 oz) 
apple 

 
 

12-15 
grapes 

 
 

1 cup fresh 
strawberries 

 
 

1 cup (8 oz) 
orange juice 

 

 
5. Which of the following foods provides 
 the most vitamins and minerals? 
 

 
 

French fries 
 

 

Baked sweet 
potato 

 
 

White rice 
 

 

Potato chips 

 

 
6. Which of the following is NOT a 
 whole grain food? 
 

 
 

Brown rice 
 

 

White bread 
 

 

Whole wheat 
bread 

 
 

Oatmeal 

 

 
7. Whole grains are healthier than 
 processed or refined grains 
because: 
 
 
 
 

 
 

They are  
higher in 

fiber 

 
 

They are 
naturally richer 

in nutrients 

 
 

Blood sugars rise 
more slowly after 

eating them 

 
 

All of these 

 

 
8. If you ate 15 grams carbohydrate of 
 each of the following foods, which 
 would cause your blood sugar to 
 rise the slowest? 
 

 
 

Oatmeal 
 

 

Plain bagel 
 

 

Graham 
crackers 

 
 

All the same 

 

 
9. If you ate 15 grams carbohydrate of 
 each of the following foods, which 
 would cause your blood sugar to 
 rise the fastest? 
 

 
 

Apple 
 

 

Apple juice 
 

 

Applesauce 
 

 

All the same 

 

 
10. A juice labeled “No added sugar”: 
 
 
 
 

 
 

Is a “free” food 
 

 

Contains 
no sugar 

 
 

Contains 
carbohydrate 

 
 

None of these 
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11. Which of the following is NOT
 an example of a “free” food? 
 

 
 

3 slices of 
American cheese 

 
 

12 oz can of 
diet soda 

 
 

½ cup 
broccoli 

 
 

½ cup sugar-free 
gelatin (Jell-O) 

 

 

 

Use the Nutrition Facts label (right) for AMY’S KITCHEN CHILI to 
answer questions 12-15. 

 
 

Nutrition Facts 
 

 

Serving Size 1 cup 
Servings Per Container 2  

 
 

     

 Amount Per Serving   
 

Calories 190 Calories from Fat 50 
 

     

   % Daily Value*  
 

Total Fat 6g 9% 
 

 

 Saturated Fat 0.5g 3% 
 

 

 Trans Fat 0g  
 

 

Cholesterol 0mg 0% 
 

 

Sodium 680mg 31% 
 

 

Total Carbohydrate 30g 10% 
 

 

 Dietary Fiber 8g 30% 
 

 

 Sugars 6g  
 

 

Protein 13g  
 

     
 

Vitamin A  70%  Vitamin C  30% 
 

 

Calcium  4% Iron  10% 
 

 

*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.  

  
 

 

 

 
12. How many cups are in this can of chili? 
 

 
 

½ cup 
 

 

1 cup 
 

 

2 cups 
 

 

4 cups 
 

 
13. How many grams of  fiber are in 1 cup of 
 chili? 
 

 
 

6 grams 
 

 

8 grams 
 

 

16 grams 
 

 

30 grams 

 

 
14. How many total grams of carbohydrate 
 are in 1 serving of chili? 
 

 
 

14 grams 
 

 

22 grams 
 

 

30 grams 
 

 

60 grams 

 

 
15. How many grams of carbohydrate would 
 you use to calculate an insulin dose for 
 1 serving of chili? 
 

 
 

6 grams 
 

 

14 grams 
 

 

22 grams 
 

 

30 grams 
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Use the Nutrition Facts label (right) for GATORADE to answer 
questions 16-18.  

 

Nutrition Facts 
 

 

Serving Size 8 oz (250 ml) 
Servings Per Container 2.5  

 
 

     

 Amount Per Serving   
 

Calories 50 Calories from Fat 0 
 

     

   % Daily Value*  
 

Total Fat 0g 0% 
 

 

Cholesterol 0mg 0% 
 

 

Sodium 110mg 5% 
 

 

Potassium 30mg 1% 
 

 

Total Carbohydrate 14g 5% 
 

 

 Sugars 14g  
 

 

Protein 0g  
 

     
 

Not a significant source of calories from fat, saturated fat, 
cholesterol, dietary fiber, vitamin A, vitamin C, calcium, iron. 

 

 

*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.  

  
 

 

 

 
16. How many servings are in this bottle of 
 Gatorade? 
 

 
 

1 serving 
 

 

2.5 servings 
 

 

5 servings 
 

 

8 servings 

 

 
17. How many grams of carbohydrate are in 
 1 serving of Gatorade? 
 

 
 

14 grams 
 

 

28 grams 
 

 

35 grams 
 

 

70 grams 

 

 
18. How many grams of carbohydrate are in 
 this bottle of Gatorade? 
 

 
 

14 grams 
 

 

28 grams 
 

 

35 grams 
 

 

70 grams 

 

Questions 18-23 are about the number of carbohydrate in different foods. For the food listed in each 
question, choose the ONE answer that best matches or is closest to the number of carbohydrate in that 
food. 

 

 

 
19. 1 cup (8 oz) low-fat milk 
 

 
 

6 grams 
 

 

8 grams 
 

 

12 grams 
 

 

20 grams 
 

 
20. 1 cup cooked spaghetti (white, not 
 whole wheat) 
 

 
 

20 grams 
 

 

30 grams 
 

 

45 grams 
 

 

65 grams 

 

 
21. ½ cup corn 
 
 
 

 
 

Less than 
5 grams 

 
 

5 grams 
 

 

20 grams 
 

 

30 grams 
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22. Small lettuce salad (¾ cup) with carrots, 
 cucumbers, tomatoes, onion  (no 
dressing) 
 

 
 

Less than 
5 grams 

 
 

10 grams 
 

 

20 grams 
 

 

30 grams 

 

 
23. 1 cup cooked green beans 
 
 
 

 
 

Less than 
5 grams 

 
 

5 grams 
 

 

10 grams 
 

 

15 grams 
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1.  Ποιά	  από	  τα	  παρακάτω	  είναι	  τα	  
πλεονεκτήματα	  του	  να	  τρώμε	  
φρούτα	  και	  λαχανικά;	  	   Πηγή	  φυτικών	  

ινών	  	  
Χαμηλά	  σε	  
λιπαρά	  	  

	  
	  

Πηγή	  βιταμινών	  	  
και	  μετάλλων	  	  

Όλα	  τα	  
παραπάνω	  	  

2.  Ποιό	  από	  τα	  παρακάτω	  τρόφιμα	  έχει	  
υψηλή	  περιεκτικότητα	  σε	  φυτικές	  
ίνες;	  	   Δημητριακά	  

καλαμποκιού	  	   Φασόλια	  	  

	  
	  

Κουλούρι	  
Θεσσαλονίκης	  	   Λευκό	  ψωμί	  	  

3.  Ποιό	  από	  τα	  παρακάτω	  τρόφιμα	  
περιέχει	  λιπαρά	  με	  καλή	  επίδραση	  
στην	  καρδιά;	   Μοσχάρι	   Καρύδια	   Τυρί	   Βούτυρο	  

4.  Ποιό	  από	  τα	  παρακάτω	  περιέχει	  
περισσότερο	  από	  15	  γραμμάρια	  
υδατάνθρακα;	  

1	  μικρό	  μήλο	  

	  
	  

12-‐15	  ρώγες	  
σταφυλιού	  

1	  φλιτζάνι	  
φράουλες	   1	  μπανάνα	  

5.  Ποιό	  από	  τα	  παρακάτω	  τρόφιμα	  μας	  
παρέχει	  τις	  περισσότερες	  βιταμίνες	  
και	  μέταλλα;	  

	  
	  

Τηγανιτές	  
πατάτες	  

Ψητή	  
γλυκοπατάτα	   Λευκό	  ρύζι	   Πατατάκια	  	  

6.  Ποιό	  από	  τα	  παρακάτω	  τρόφιμα	  ΔΕΝ	  
είναι	  ολικής	  άλεσης;	  

Καστανό	  ρύζι	   Λευκό	  ψωμί	  

	  
	  

Ψωμί	  ολικής	  
άλεσης	  	   Βρώμη	  

7.  Τα	  τρόφιμα	  ολικής	  άλεσης	  είναι	  πιο	  
υγιεινά	  από	  τα	  επεξεργασμένα	  
επειδή:	  

	  
	  

	  Έχουν	  
υψηλότερη	  

περιεκτικότητα	  
σε	  φυτικές	  ίνες	  

Είναι	  
πλουσιότερα	  
σε	  θρεπτικά	  
συστατικά	  

Ανεβάζουν	  πιο	  
ομαλά	  τη	  
γλυκόζη	  
αίματος	  

Όλα	  τα	  
παραπάνω	  

8.  Αν	  καταναλώσετε	  15	  γραμμάρια	  
υδατάνθρακα	  από	  κάθε	  ένα	  από	  τα	  
παρακάτω	  τρόφιμα	  ποιό	  θα	  αυξήσει	  
τη	  γλυκόζη	  αίματος	  πιο	  αργά;	   Βρώμη	   Κουλούρι	  

Κράκερς	  τύπου	  
cream	  crackers	   Όλα	  το	  ίδιο	  

9.  Αν	  καταναλώσετε	  15	  γραμμάρια	  
υδατάνθρακα	  από	  κάθε	  ένα	  από	  τα	  
παρακάτω	  τρόφιμα	  θα	  αυξήσει	  την	  
γλυκόζη	  αίματος	  πιο	  γρήγορα;	   Μήλο	   Χυμός	  μήλου	  	   Άλεσμα	  μήλου	   Όλα	  το	  ίδιο	  

10.  Ένας	  χυμός	  χαρακτηρίζεται	  ως	  
‘’χωρίς	  πρόσθετη	  ζάχαρη’’	  

	  
	  

Είναι	  ένα	  
τρόφιμο	  που	  
καταναλώνεται	  

ελεύθερα	  

Δεν	  περιέχει	  
καθόλου	  
ζάχαρη	  

Δεν	  περιέχει	  
υδατάνθρακες	  

Κανένα	  από	  
αυτά	  

ΕΡΕΥΝΑ	  ΓΝΩΣΕΩΝ	  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ	  ΣΤΟ	  ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ	  ΔΙΑΒΗΤΗ	  ΤΥΠΟΥ	  1	  

Οι	  ακόλουθες	  ερωτήσεις	  αφορούν	  τη	  διατροφή	  γενικά	  αλλά	  και	  τη	  διατροφή	  που	  σχετίζεται	  με	  τον	  διαβήτη.	  	  

Για	  κάθε	  ερώτηση	  επιλέξτε	  όποια	  απάντηση	  θεωρείτε	  ότι	  ταιριάζει	  καλύτερα.	  Μπορείτε	  να	  επιλέξετε	  μόνο	  
μια	  απάντηση	  για	  κάθε	  ερώτηση.	  

Α	   B	   Γ	   Δ	  

Α	   B	   Γ	   Δ	  

Α	   B	   Γ	   Δ	  

Α	   B	   Γ	   Δ	  

Α	   B	   Γ	   Δ	  

Α	   B	   Γ	   Δ	  

Α	   B	   Γ	   Δ	  

Α	   B	   Γ	   Δ	  

Α	   B	   Γ	   Δ	  

Α	   B	   Γ	   Δ	  

Σελίδα	  1	  



11.  Ποιό	  από	  τα	  παρακάτω	  ΔΕΝ	  είναι	  
ελεύθερο	  από	  υδατάνθρακες	  
τρόφιμο;	   3	  φέτες	  κίτρινο	  

τυρί	  

	  
	  

350	  ml	  
αναψυκτικό	  
διαίτης	  

½	  φλιτζάνι	  
μπρόκολο	  

½	  φλιτζάνι	  
ζελεδάκια	  

χωρίς	  ζάχαρη	  

Α	   B	   Γ	   Δ	  

Σελίδα	  2	  

Χρησιμοποιήστε	  τα	  διατροφικά	  δεδομένα	  της	  
ετικέτας	  τροφίμου	  του	  παρακάτω	  προϊόντος	  για	  
να	  απαντήσετε	  στις	  ερωτήσεις	  12-‐15.	  	  

12.  Πόσες	  μερίδες	  (σερβιρίσματα)	  
περιέχει	  η	  κονσέρβα;	   ½	   1	   2,4	   4	  

13.  Πόσα	  γραμμάρια	  φυτικών	  ινών	  
περιέχονται	  σε	  μία	  μερίδα	  (100gr)	   2,2	   6,5	   8	   12,6	  

14.  Πόσα	  γραμμάρια	  υδατάνθρακα	  
περιέχονται	  σε	  μια	  μερίδα	  τροφίμου	  
(100gr);	  	   6,5	   8	   12,6	   240	  

15.  Πόσα	  γραμμάρια	  υδατάνθρακα	  
περιέχονται	  σε	  ολόκληρη	  την	  
κονσέρβα;	  

	  
	  

5,28	   12,6	   30,24	   240	  

Α	   B	   Γ	   Δ	  

Α	   B	   Γ	   Δ	  

Α	   B	   Γ	   Δ	  

Α	   B	   Γ	   Δ	  



Χρησιμοποιήστε	  τα	  διατροφικά	  δεδομένα	  της	  
ετικέτας	  τροφίμου	  του	  παρακάτω	  προϊόντος	  για	  
να	  απαντήσετε	  στις	  ερωτήσεις	  16-‐18.	  	  

16.  Πόσες	  μερίδες	  (ποτήρια)	  βρίσκονται	  
στο	  μπουκάλι;	   1	   2	   4	   10	  

17.  Πόσα	  γραμμάρια	  υδατάνθρακα	  
περιέχονται	  σε	  100	  ml;	   4,6	   12	   24	   100	  

18.  Πόσα	  γραμμάρια	  υδατάνθρακα	  
περιέχονται	  σε	  ολόκληρο	  το	  
μπουκάλι;	  	   4,6	   12	   24	   100	  

Α	   B	   Γ	   Δ	  

Α	   B	   Γ	   Δ	  

Α	   B	   Γ	   Δ	  

Οι	  ερωτήσεις	  19-‐23	  αφορούν	  την	  ποσότητα	  υδατανθράκων	  που	  υπάρχουν	  σε	  διαφορετικά	  τρόφιμα.	  Για	  τα	  
τρόφιμα	  που	  αναφέρονται	  παρακάτω,	  διαλέξτε	  ΜΙΑ	  απάντηση	  που	  θεωρείται	  ότι	  ταιριάζει	  καλύτερα	  ή	  είναι	  πιο	  
κοντά	  στην	  ποσότητα	  υδατανθράκων	  που	  υπάρχουν	  στο	  τρόφιμο.	  

19.  1	  φλιτζάνι	  γάλα	  χαμηλών	  λιπαρών	  
6	   8	   12	   20	  

20.  1	  φλιτζάνι	  βρασμένα	  ζυμαρικά	  
(λευκά,	  όχι	  ολικής	  άλεσης)	   20	   30	   45	   65	  

21.  ½	  φλιτζάνι	  καλαμπόκι	  
<5	   5	   20	   30	  

22. Μια	  μαρουλοσαλάτα	  με	  καρότα,	  
αγγούρι,	  ντομάτες	  (στο	  σύνολό	  της	  
¾	  του	  φλιτζανιού	  χωρίς	  σώς)	   <5	   10	   20	   30	  

23.  1	  φλιτζάνι	  μαγειρεμένα	  φασολάκια	  
<5	   5	   10	   15	  

Α	   B	   Γ	   Δ	  

Α	   B	   Γ	   Δ	  

Α	   B	   Γ	   Δ	  

Α	   B	   Γ	   Δ	  

Α	   B	   Γ	   Δ	  

Σελίδα	  3	  
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