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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σθνπόο : λα δηεξεπλεζνχλ νη γλψζεηο γνλέσλ ζρεηηθά κε ην ζαθραξψδε δηαβήηε 

πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε , ηηο επηπινθέο θαη ηνπο  παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη έλα 

εθηηκεζεί ε απνηειεζκαηηθφηαηα ηνπ ηξφπνπ παξέκβαζεο ηεο εξεπλήηξηαο 

Μέζνδνο: πξφθεηηαη γηα κειέηε ρξνληθήο ζηηγκήο βαζηζκέλε ζε εξσηεκαηνιφγηα. 

ηε κειέηε έιαβαλ κέξνο ζπλνιηθά  98 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ άλδξεο  20 θαη γπλαίθεο 78. 

Απνηειέζκαηα: ζηελ Α΄ θάζε νη ζσζηέο απαληήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ην Γη1 

ζεκείσζαλ θνξ 8,20 κε κέγηζην  θνξ 15   θαη νη ζσζηέο απαληήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ην 

Γη2 ήηαλ 13,27 κε κέγηζην ην 24. ηε Β΄ θάζε  νη ζσζηέο ήηαλ 14, 21 θαη  8,90 

αληίζηνηρα. 

Σπδήηεζε : νη γλψζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ Γ ήηαλ κέηξηεο , ελψ θαίλεηαη λα 

επεξεάδνληαη απφ παξάγνληεο φπσο ε ειηθία ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ε θνηλσληθν- 

νηθνλνκηθή ζέζε   απνηειέζκαηα πνπ θαίλεηαη θαη ζε άιιεο έξεπλεο. Δπηπιένλ θαίλεηαη 

φηη ε παξέκβαζε ηεο εξεπλήηξηαο δελ ήηαλ αξθεηή γηα λα θαιχςεη ην γλσζηηθφ θελφ. 

Σπκπεξάζκαηα: ε κειέηε έδεημε φηη νη γλψζεηο ησλ γνλέσλ δελ ήηαλ επαξθείο γηα 

ηε δηαρείξηζε ηνπ Γ  θαη ν ηξφπνο εθπαίδεπζεο πνπ επηιέρζεθε ήηαλ πξφρεηξνο θαη 

αλαπνηειεζκαηηθφο. Θα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ θαη λα πξνηαζνχλ άιινη ηξφπνη 

εθπαίδεπζεο. 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: γλψζεηο, ζαθραξψδεο δηαβήηεο, δηαρείξηζε, γνλείο, ζρνιηθή λνζειεπηηθή.  
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ABSTRACT 
 

 

Aim: to examine parents knowledge of diabetes management, complications and 

risk factors, and to evaluate the effectiveness of the researchers intervention . 

Method: is the time study based on questionnaires. A total of 98 individuals were 

included in the study, of which 20 were men and 78 women. 

Results: In Phase 1, the correct answers for DM1 scored a Score of 8.20 with a 

maximum of 15 and the correct answers for DM2 were 13.27 with a maximum of 24. In 

Phase 2, the corrections were 14, 21 and 8.90 respectively. 

 

Discussion: knowledge on the management of DM was modest, and seems to be 

influenced by factors such as age, educational level, and socio-economic status, as shown 

in other surveys. In addition, it seems that the researcher's intervention was not sufficient 

to fill the cognitive gap. 

 

Conclusions: The study showed that parents' knowledge was not sufficient for 

managing DM and the method of education chosen was rough and ineffective. Other ways 

of training should be explored and suggested 

 

Keywords: knowledge, diabetes mellitus, management, parents, school nursing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

 
Ο Γ αλ θαη είλαη γλσζηή σο λφζνο απφ ηελ αξραηφηεηα, ζηηο κέξεο καο έρεη 

ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο θαη εκθαλίδεηαη κε κεγάιε ζπρλφηεηα ζε φιεο ηηο ειηθίεο,   

Οη αλζπγηεηλέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη ην θαζεκεξηλφ stress πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίεο απμάλνπλ ηε ζπρλφηεηα ηεο λφζνπ  θαη ησλ επηπινθψλ ηεο. 

Πιήζνο  θιηληθψλ κειεηψλ επηβεβαηψλνπλ ηελ επλντθή επίδξαζε ηεο δηαηξνθήο, 

ηεο ηαθηηθήο άζθεζεο θαη ηεο απψιεηαο ζσκαηηθνχ βάξνπο ζηελ πξφιεςε ή ζηελ 

θαζπζηέξεζε εκθάληζεο ηνπ δηαβήηε. Δπηπιένλ ε ζσζηή εθαξκνγή ηεο θαξκαθεπηηθήο 

λφζνπ κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ εκθάληζε επηπινθψλ. 

 Χζηφζν, παξά ην κεγάιν επηπνιαζκφ ηνπ δηαβήηε  νη γλψζεηο γηα ηελ πξφιεςε 

θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ  ζην γεληθφ πιεζπζκφ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο γηα λα αλαραηηίζνπλ 

ηελ έθηαζε ηεο λφζνπ.  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 
Ο ζαθραξψδεο δηαβήηεο (Γ)είλαη κία λφζνο πνπ πξνθαιεί πνιιέο θαη ζνβαξέο 

αλαπεξίεο, κεγάια πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο θαη πςειφ θφζηνο αληηκεηψπηζεο. Δμαπιψλεηαη 

κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη νθείιεηαη ζε αιιειεπίδξαζε 

πεξηβαιινληηθψλ θαη γελεηηθψλ παξαγφλησλ. Ο Γ εθδειψλεηαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

κε θπξηφηεξνπο ην ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 1 θαη ην ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 2, πνπ 

απνηειεί ην 90% φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ Γ.[1,2]. 

ήκεξα, ππνινγίδεηαη φηη 1 ζηα 11 άηνκα πάζρεη απφ Γ κεηαμχ ηνπ ελήιηθνπ 

πιεζπζκνχ, ελψ 1 ζηνπο 2 ελήιηθεο κε δηαβήηε δελ έρεη δηαγλσζζεί. Ζ IDF εθηίκεζε  φηη 

πεξίπνπ  4,2 εθαηνκκχξηα  ζάλαηνη ζα είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαβήηε θαη ησλ 

επηπινθψλ ηνπ γηα ην 2019, πνπ ηζνδπλακεί κε 1 ζάλαην θάζε 8 δεπηεξφιεπηα. Σεξάζηην 

είλαη θαη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ηνπ δηαβήηε. Τπνινγίδεηαη φηη  10% ην ζπλνιηθψλ 

δαπαλψλ γηα ηελ πγεία μνδεχνληαη γηα ην δηαβήηε. [3] 

Ο Γ είλαη κία ζχλζεηε θαη πεξίπινθε λφζνο σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζή ηεο πνπ 

απαηηεί ζχλνιν γλψζεσλ γηα ηε δηαρείξηζή ηεο. Οη γλψζεηο γηα ην δηαβήηε αθνξνχλ θπξίσο 

ζην γιπθαηκηθφ έιεγρν, ζηε δηαηξνθή θαη ηελ άζθεζε. Ζ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ 

δηαβήηε ζπλδέεηαη κε κείσζε ησλ επηπινθψλ θαη ηεο ζλεζηκφηεηαο θαη βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ηνπ αζζελνχο. Ζ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ ζηε δηαρείξηζε ηεο λφζνπ είλαη 

απαξαίηεηε, σζηφζν πξέπεη λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν ηα άηνκα εθπαηδεχνληαη θαη απφ 

πνηνπο παξάγνληεο πξνθαλψο επεξεάδεηαη ε απφθηεζε ηεο δηαβεηηθήο γλψζεο. 

Ζ παξνχζα κειέηε πξνζπαζεί λα δηεξεπλήζεη θαηά πφζν ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, 

ην ηξφπνο  παξέκβαζεο θαη χπαξμε αηφκνπ κε Γ ζηελ νηθνγέλεηα  επεξεάδνπλ ηηο 

γλψζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο λφζνπ. 
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1. ΑΚΥΑΡΏΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ 
 

1.1 Οξηζκόο ηνπ ζαθραξώδε δηαβήηε  

  
Δίλαη έλα πνιππαξαγνληηθφ θαη εηεξνγελέο ζχλδξνκν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

δηαηαξαρή ηνπ  κεηαβνιηζκνχ ησλ πδαηαλζξάθσλ, ησλ ιηπηδίσλ θαη ησλ πξσηετλψλ ιφγσ 

έιιεηςεο   ηλζνπιίλεο. Ζ έιιεηςε κπνξεί λα είλαη ζρεηηθή, κεξηθή ή πιήξεο. Χο ζρεηηθή 

νξίδεηαη ε έιιεηςε ηλζνπιίλεο, πνπ ελψ ππάξρεη ζε απμεκέλα επίπεδα ζην αίκα, δελ 

επαξθεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ κεηαβνιηζκνχ, ιφγσ αληίζηαζε ηεο δξάζεο ηεο ζηνπο 

πεξηθεξηθνχο ηζηνχο, κε ζπλέπεηα ηα απμεκέλα επίπεδα γιπθφδεο ζην αίκα.[2] 

  

1.2 Σαμηλόκεζε ηνπ ζαθραξώδε δηαβήηε 
 

Ζ πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ κε ζαθραξψδε δηαβήηε ηαμηλνκείηαη ζε δχν θχξηεο 

θαηεγνξίεο: ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 1, πνπ νθείιεηαη ζε απηνάλνζε θαηαζηξνθή ησλ 

λεζίδσλ Langerhans ηνπ παγθξέαηνο θαη ηελ πιήξε έιιεηςε ηλζνπιίλεο θαη ζαθραξψδε 

δηαβήηε ηχπνπ 2 πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαηαξαρή ηεο έθθξηζεο ηλζνπιίλεο θαη  ηελ 

παξνπζία αληίζηαζεο ζηελ ηλζνπιίλε. Γπλαίθεο πνπ αλαπηχζζνπλ ζαθραξψδε δηαβήηε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο, αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ ζαθραξψδε δηαβήηε θχεζεο 

(ΓΚ).  Δθηφο απφ ηνπο ηξεηο απηνχο θχξηνπο ηχπνπο, ππάξρεη κηα πνηθηιία ζπάλησλ ηχπσλ 

δηαβήηε πνπ νθείινληαη ζε θάξκαθα, ινηκψμεηο, γελεηηθέο αλσκαιίεο , παγθξεαηηθή 

θαηαζηξνθή, ελδνθξηλνπάζεηεο.[4] 

 

Πξωηνπαζήο  

 αθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ 1 (10%) 

 Απηνάλανζεο αηηηνινγίαο )95%) 

 Ηδηνπνζήο(5%) 

 αθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ 2(90%) 

 ΓΚ 

 

 

 

 

Γεπηεξνπαζήο 
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 Παγθξεαηηθή λφζνο 

 Υξφληα παγθξεαηίηηδα  

 Βαξηά νμεία παγθξεαηίηηδα 

 Όγθνη παγθξέαηνο 

 αηκνρξσκάησζε 

 Οιηθή παγθξεαηεθηνκή  

 Παζήζεηο ελδνθξηλψλ αδέσλ 

 χλδξνκν cushing 

 Φαηνρξσκνθχησκα 

 Μαγαιαθξία 

 Γινπθαγφλσκα 

 Πξσηνπαζήο αιδνζηεξνιηζκφο 

 Ιαηξνγελήο – θαξκαθεπηηθόο 

 Κνξηηθνζηεξνεηδή 

 Αληηζπιιεπηηθά 

 Αλνζνθαηαζηαιηηθά 

 Θεηαδηδηθά δηνπηεηηθά 

 σκαηνζηαηίλε 

 Ηληεξθεξφλε 

 δηαδεπνμίδε 

 ζπάληα γελεηηθά ζχλδξνκα 

 

1.3 Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα 

 
χκθσλα κε ηα λεφηεξα δεδνκέλα ηεο American Diabetes Association (ADA)  ε 

δηάγλσζε ηνπ  ζαθραξψδε δηαβήηε ηίζεηαη φηαλ  ηθαλνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα 

παξαθάησ θξηηήξηα: 

 

 Ζ γιπθφδε πιάζκαηνο λεζηείαο είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε  απφ 126mg/dl 

(7,0mmol/l). 

Χο λεζηεία νξίδεηαη ε απνρή απφ γεχκα ηνπιάρηζηνλ γηα 8 ψξεο 

 Ζ γιπθφδε πιάζκαηνο δχν ψξεο κεηά ηε δνθηκαζία αλνρήο ζηε γιπθφδε είλαη ίζε ή 

κεγαιχηεξε  απφ 200mg/dl (11,1mmol/l). Ζ δνθηκαζία γίλεηαη κε ρνξήγεζε 75 

γξακκαξίσλ άλπδξεο γιπθφδεο δηαιπκέλεο ζε λεξφ.  

 Ζ παξνπζία  ζπκπησκάησλ ππεξγιπθαηκίαο ή θξίζεο ππεξγιπθαηκίαο κε ηπραία 

ηηκή γιπθφδεο πιάζκαηνο  ίζε ή κεγαιχηεξε απφ 200mg/dl (11,1mmol/l).  

  Ζ γιπθνδπιησκέλε αηκνζθαηξίλε (HbA1c)  είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε απφ 6,5%.  

 

 

  Σα επίπεδα γιπθφδεο αίκαηνο πνπ είλαη πςειφηεξα απφ ηα θπζηνινγηθά θαη 

ρακειφηεξα  γηα λα ηεζεί ε δηάγλσζε ηνπ δηαβήηε  νξίδνπλ ηελ  δηαηαξαγκέλε γιπθφδε 

λεζηείαο (IFG) ή δηαηαξαγκέλε αλνρή ζηε γιπθφδε (IGT). Καη δχν θαηαζηάζεηο απμάλνπλ 

ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο Γη2 (πξνδηαβήηεο). Σα παξαπάλσ δηαγλσζηηθά 

θξηηήξηα ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο ηχπνπο δηαβήηε εθηφο απφ ην δηαβήηε θχεζεο 

Σα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα ην ΓΚ είλαη: 

 Γιπθφδε πιάζκαηνο λεζηείαο ≥ 92 mg/dl 

 Γιπθφδε πιάζκαηνο ≥ 180 mg/dl, κία ψξα κεηά ηε ιήςε δηαιχκαηνο 75 

γξακκαξίσλ γιπθφδεο απφ ην ζηφκα 
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 Γιπθφδε πιάζκαηνο ≥ 153 mg/dl, δχν ψξεο κεηά ηε ιήςε δηαιχκαηνο 75 

γξακκαξίσλ γιπθφδεο απφ ην ζηφκα.[2] 

 

 

1.4 Δπηδεκηνινγία 

 
 Ο Γ ζε φινπο ηνπο ηχπνπο απνηειεί παγθφζκην πξφβιεκα πγείαο κε απμεηηθέο 

ηάζεηο. 

χκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ εθηηκάηαη φηη ην 1980 ππήξραλ 108 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη κε 

δηαβήηε παγθνζκίσο θαη ν αξηζκφο απηφο απμήζεθε ηέζζεξηο θνξέο ην 2014, ελψ 

 ε Γηεζλήο Οκνζπνλδία Γηαβήηε (IDF) εθηηκά φηη ν παγθφζκηνο επηπνιαζκφο αλεξρφηαλ 

ζε 151 εθαηνκκχξηα ην 2000, 285 εθαηνκκχξηα ην 2009, 415 εθαηνκκχξηα ην 2015.  

    Σν 2017 ππνινγίδεηαη φηη ππήξραλ 451 εθαηνκκχξηα (ειηθίαο 18-99 εηψλ) άηνκα 

κε δηαβήηε παγθνζκίσο θαη αλακέλεηαη λα απμεζεί ζε 693 εθαηνκκχξηα ην 2045.  Σν 

49,7% ηνπ δηαβεηηθνχ πιεζπζκνχ δελ είρε δηαγλσζζεί, 374 εθαηνκκχξηα άηνκα εκθάληδαλ 

κεησκέλε αλνρή ζηε γιπθφδε (IGT), 243 εθαηνκκχξηα δηαηαξαγκέλε γιπθφδε λεζηείαο  

θαη πεξίπνπ 21,3 εθαηνκκχξηα γπλαίθεο επεξεάζηεθαλ απφ θάπνηα κνξθή ππεξγιπθαηκίαο 

θαηά ηελ εγθπκνζχλε. Πεξίπνπ 1 ζηνπο 11 ελήιηθεο πάζρεη απφ ζαθραξψδε δηαβήηε, ην 

90% ησλ πεξηπηψζεσλ έρεη Γη2. Σν 2017, πεξίπνπ 5 εθαηνκκχξηα ζάλαηνη παγθνζκίσο 

νθεηιφηαλ ζηνλ δηαβήηε ειηθίαο 20-99 εηψλ. Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο γηα ηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε γηα ηα άηνκα κε δηαβήηε ππνινγίζηεθαλ ζε  673 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα 

ΖΠΑ ην 2015 θαη ζε 850 ην 2017.[3,5].  

Τπνινγίδεηαη φηη ην 80% ησλ πεξηπηψζεσλ δνπλ ζε ρψξεο κε ρακειφ ή κεζαίν 

εηζφδεκα, ελψ ην 70-90% ησλ ζαλάησλ, θάησ απφ ηελ ειηθία ησλ 70 εηψλ  ζε απηέο ηηο  

ρψξεο εθηηκάηαη φηη νθείιεηαη ζην Γ θαη πξνβιέπεηαη αχμεζε θαηά 20% ζηηο 

αλαπηπγκέλεο  θαη 69% ζηηο αλαπηπζζφκελεο κεηαμχ ηνπ 2010 -2030.[5] 

Ζ Κίλα θαη Ηλδία νη νπνίεο απνηεινχλ ηηο πην ππθλνθαηνηθεκέλεο θαη ηηο ηαρχηεξα 

αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο  ηνπ θφζκνπ, παξνπζηάδνπλ ηαπηφρξνλα ηεξάζηηα απμεκέλε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο Γ. Ο επηπνιαζκφο ηεο λφζνπ ζηελ Κίλα πνπ ηξηπιαζηάζηεθε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, ππνινγίδεηαη ζε 109,6 εθαηνκκχξηα ελήιηθσλ αηφκσλ κε Γ (11%) 

θαηέρνληαο ηελ πξψηε ζέζε παγθνζκίσο, ελψ ε Ηλδία βξίζθεηαη ζηε δεχηεξε ζέζε κε 

πεξίπνπ 69,2 εθαηνκκχξηα (9%). Πξνβιέπεηαη φηη ην 2040 ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ κε 

δηαβήηε ζηελ Κίλα ζα θηάζεη ηα 150,7 εθαηνκκχξηα θαη ζηελ Ηλδία ην 123,5 εθαηνκκχξηα.     

ηελ ππνζαράξηα Αθξηθή ν επηπνιαζκφο ηνπ ζαθραξψδε δηαβήηε ην 2013 ήηαλ 19,8 

εθαηνκκχξηα θαη αλακέλεηαη  φηη ζα αλέιζεη ζηα 40 εθαηνκκχξηα ην 2035. Ζ Μέζε 

Αλαηνιή είλαη έλα αθφκα ζεκείν πνπ απεηιείηαη απφ ηε παγθφζκηα επηδεκία ηνπ 

ζαθραξψδνπο δηαβήηε, κε ηελ επηθξάηεζε ηεο λφζνπ ζηνπο ελήιηθεο λα θπκαίλεηαη απφ 

9,5% ζην Οκάλ  έσο 25,4% ζηε ανπδηθή Αξαβία. 

Οη ΖΠΑ θαηέρνπλ ηελ ηξίηε ζέζε, κε 1 ζηνπο 10 ελήιηθεο λα εκθαλίδεη 

ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 2 κε ηνπο κε ηζπαλφθσλνπο καχξνπο θαη ηνπο κεμηθάλνπο 

Ακεξηθαλνχο λα δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν απφ ηνπο κε ηζπαλφθσλνπο ιεπθνχο 

νκφινγνχο ηνπο.   Σα έζλε ηνπ Δηξεληθνχ έρνπλ επίζεο, ηδηαίηεξα πςειφ επηπνιαζκφ ηνπ 

ζαθραξψδνπο δηαβήηε, ζε νξηζκέλα λεζηά ηεο Πνιπλεζίαο μεπεξλά ην 25% θαη ζηελ 

ακεξηθαληθή ακφα ην 30%. Ζ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

ζεκείν ηεο επηθξάηεζεο ην δηαβήηε κε επηπνιαζκφ πνπ θπκαίλεηαη απφ 9,5% ζην Οκάλ 

κέρξη 25,4% ζηε ανπδηθή Αξαβία. ηελ Λαηηληθή Ακεξηθή ην 25% ησλ ζπλνιηθψλ 

δαπαλψλ γηα ηελ πγεία μνδεχεηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δηαβήηε θαη ησλ ζπλνδψλ 

επηπινθψλ ηνπ. 

 Ζ επηδεκία ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ εκθάληζε ηνπ 

Γη2 ζε παηδηά θαη έθεβνπο. ηηο ΖΠΑ ν επηπνιαζκφο ηνπ Γη2 ζε παηδηά θαη έθεβνπο 
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απμήζεθε θαηά 30,5% κεηαμχ  2001-2009 θαη ε επίπησζε ηνπ 4,8% εηεζίσο  κεηαμχ 2002-

2012.ηελ Κίλα  ν επηπνιαζκφο ηνπ Γη2 αλάκεζα ζην λεαληθφ πιεζπζκφ, σο 

απνηέιεζκα ηεο παρπζαξθίαο θαη ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ, έρεη δηπιαζηαζηεί ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία.[5] 

  O επηπνιαζκφο ηνπ Γ ηχπνπ 2 ζηελ Διιάδα εθηηκάηαη απφ 4,1% έσο 8,7% θαη 

είλαη πςειφηεξνο ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο >65 εηψλ. Πνζνζηφ 43,3%-

53,9% ησλ αζζελψλ κε δηαβήηε εθηηκάηαη φηη είλαη κε-ξπζκηζκέλν ελψ ζεκεηψλνληαη 

ρακειά επίπεδα ζπκκφξθσζεο ζηηο νδεγίεο δηαηξνθήο θαη άζθεζεο. Οη κε ξπζκηζκέλνη 

αζζελείο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε ρξήζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη πςειφηεξν άκεζν ηαηξηθφ 

θφζηνο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη αξλεηηθά ην επίπεδν πγείαο ησλ αζζελψλ 

θαζψο θαη ηελ πξφζβαζε ζηε ζεξαπεία. Έλα ζρέδην δξάζεο πξέπεη λα πξνβιέπεη ηνλ 

ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ αγσγήο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο, πξν ζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ 

θαη εθπαίδεπζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. 

Οη επηπινθέο ην δηαβήηε ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζε αλαπεξίεο θαη ζηε 

ζλεζηκφηεηα. Σν 2010 ν ζαθραξψδε δηαβήηε φισλ ησλ ηχπσλ πξνθάιεζε ην ζάλαην ζε 

3,96 εθαηνκκχξηα αηφκσλ ειηθίαο 20-79 πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 6,8% ηεο 

παγθφζκηαο ζλεζηκφηεηαο, ελψ ην 2015 απμήζεθε θαηά 5 εθαηνκκχξηα. 

    Σα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ δηαβήηε έρνπλ δηπιάζην θίλδπλν λα εκθαλίζνπλ  

ΚΑΝ. Δπηπιένλ ε ΚΑΝ εκθαλίδεηαη ζε άηνκα κε Γ ζρεδφλ 15 ρξφληα λσξίηεξα ζε 

ζχγθξηζε κε άηνκα πνπ δελ θέξνπλ ηε λφζν θαη κε κεγαιχηεξε ζνβαξφηεηα .Ο Γ 

νθείιεηαη γηα ην 44% ηεο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο ηειηθνχ ζηαδίνπ, ελψ ην 10% ησλ 

ζαλάησλ ζε άηνκα κε Γ νθείιεηαη ζηε λεθξηθή λφζν. Ζ  δηαβεηηθή 

ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα ζηηο ΖΠΑ εκθαλίδεηαη κε ζπρλφηεηα 28,5% ελψ ζηηο αζηαηηθέο 

ρψξεο θπκαίλεηαη απφ 16% έσο 35%.[6] 

 

Ζ εηήζηα επίπησζε ηνπ Γη1   απμάλεηαη παγθφζκηα θαηά 2-5%. Ζ Φηιαλδία 

εκθαλίδεη ηε κεγαιχηεξε επίπησζε ηεο λφζνπ ζε παγθφζκηα θιίκαθα, κε ζπρλφηεηα  

κεγαιχηεξε απφ 60 πεξηζηαηηθά αλά 100.000 παηδηά θαη έθεβνπο θάησ ησλ 15 εηψλ, 

αθνινπζεί ε αξδελία κε 40 πεξηζηαηηθά αλά 100.000,ελψ ηελ ηειεπηαία ζέζε έρεη  ε 

Ηαπσλία κε ζπρλφηεηα  0,6 πεξηζηαηηθά αλά 100.000 παηδηά θαη εθήβνπ. ηε ρψξα καο ν 

Γη1 παξνπζηάδεηαη κε ζπρλφηεηα πεξίπνπ 8-10 λέα πεξηζηαηηθά αλά 100.000 παηδηά θαη 

εθήβνπο.[7]  

 

 

 

1.5 Δμάπισζε ηνπ Γ 

 
Ο δηαβήηεο ηχπνπ 2 είλαη κηα παγθφζκηα θξίζε ζηε δεκφζηα πγεία πνπ απεηιεί ηηο 

νηθνλνκίεο φισλ ησλ εζλψλ. Ζ  αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο αθελφο θαη  ε επηθξάηεζε 

ησλ αλζπγηεηλψλ ζπλζεθψλ δσήο αθεηέξνπ, αχμεζαλ ζεκαληηθά ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

ηνπ δηαβήηε ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Ζ επηδεκία ηεο παρπζαξθίαο (ΓΜ ≥30 kg / m 
2)

   

πνπ νθείιεηαη θαη εμαπιψλεηαη εμαηηίαο ηεο κεησκέλεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο 

απμεκέλεο πξφζιεςεο ππεξζεξκηδηθψλ ηξνθψλ,  ππξνδνηεί ηαπηφρξνλα θαη ηνλ 

επηπνιαζκφ ηνπ Γ. Αλεζπρεηηθή είλαη  ε εκθάληζε  Γη2 ζε παηδηά θαη έθεβνπο πνπ 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ παηδηθή παρπζαξθία.  

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα  ν επηπνιαζκφο ηεο παρπζαξθίαο έρεη απμεηηθέο ηάζεηο θαη 

ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ. 

ηελ Αζία παξαηεξείηαη έληνλα ην θαηλφκελν ηεο θνηιηαθήο παρπζαξθίαο, θαη ηεο 

κεησκέλεο κπτθήο κάδαο πνπ νδεγεί ζε αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε σο απνηέιεζκα ηεο 
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δηαηξνθήο θαη γεληθφηεξα  ηνπ ηξφπνπ δσήο.  Ζ κεγάιε θαηαλάισζε ηξνθψλ κε πςειφ 

γιπθαηκηθφ δείθηε ( απνθινησκέλν ξχδη, δαραξνχρα πνηά , ζηξφπη θαιακπνθηνχ πςειήο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε θξνπθηφδε  θαη ηα trans ιηπαξά πξνδηαζέηνπλ ζηε λφζν.[8,9] 

ην Κνπβέτη ιφγσ ηεο απφηνκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ αλζπγηεηλψλ 

ζπλεζεηψλ ην 46% είλαη  ππέξβαξνη θαη παρχζαξθνη, παξφκνηα θαηάζηαζε παξνπζηάδνπλ 

θαη άιιεο ρψξεο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ νηθνλνκηθά θφζκνπ φπσο, ε Ηλδία, ε Βξαδηιία, ην 

Μεμηθφ ε Μαιιαηζία.[10] 

Μεησκέλε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ζχκθσλα κε κειέηεο  ε κεησκέλε θπζηθή 

δξαζηεξηφηεηα  απμάλεη ηνλ  θίλδπλν δηαβήηε  θαη δπζηπρψο ν εθζπγρξνληζκφο επλνεί ηνλ 

θαζηζηηθφ ηξφπν δσήο. Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο ζε θιεηζηνχο ρψξνπο, ε ρξήζε κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ, ε παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο, ε ελαζρφιεζε κε ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

θαη ε θνηλσληθή απνκφλσζε έρνπλ κεηψζεη ζεκαληηθά ηε θαηαλάισζε ζσκαηηθήο 

ελέξγεηαο ηνπ αηφκνπ. Ζ δε ηειεφξαζε ζπλδέεηαη κε κεγαιχηεξν θίλδπλν εκθάληζεο 

δηαβήηε ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο. Ζ θπζηθή αθηλεζία πνπ πξνυπνζέηεη ζπλδπάδεηαη 

θαη κε απμεκέλε πξφζιεςε ηξνθήο θαη κάιηζηα πινχζησλ ζε ιηπαξά θαη δάραξε πνπ 

ζπλήζσο πξνβάιινληαη ζηηο δηαθεκίζεηο. Ζ απμεκέλε θαηαλάισζε ζεξκίδσλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα εληζρχνπλ ηελ αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε, ηελ 

ππεξηλζνπιηλαηκία θαη ηελ επηβάξπλζε θαη δπζιεηηνπξγία ησλ β- θπηηάξσλ ηνπ 

παγθξέαηνο 

ηνπο Αζηάηεο θαη γεληθφηεξα ηνπ αλαπηπζζφκελνπ θφζκνπ είλαη νη ζπλζήθεο 

ππνζηηηζκνχ θαηά ηεο ελδνκήηξηνπ δσή θαη ησλ πξψησλ ρξφλσλ ηεο αλάπηπμεο. Οη 

παξάγνληεο απηνί κπνξνχλ λα κεηαθξαζηνχλ σο γελεηηθή επαηζζεζία ζηελ εθδήισζε ηεο 

λφζνπ ζηελ ελήιηθε δσή κέζσ επηγελεηηθψλ κεραληζκψλ.[8,9,11] 

Υξήζε θαπλνχ   ζπλδέεηαη κε αχμεζε ηνπ θνηιηαθνχ ιίπνπο θαη ηεο αληίζηαζεο ζηελ 

ηλζνπιίλεο. Ζ  απμεκέλε πξφζιεςε αιθνφι έρεη  επηβιαβείο κεηαβνιηθέο επηπηψζεηο, 

φπσο  ε παρπζαξθία εμαηηίαο ηεο ππεξβνιηθήο ζεξκηδηθήο πξφζιεςεο, δηαηαξαρή ηνπ 

κεηαβνιηζκνχ  ηεο γιπθφδεο, απμεκέλα επίπεδα ηξηγιπθεξηδίσλ, παγθξεαηίηηδα θαη 

εμαζζέλεζε ηεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο.  Αληίζεηα ε ειάρηζηε ή κέηξηα θαηαλάισζε 

κεηψλεη ηνλ θίλδπλν ηνπ δηαβήηε. 

Οη απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο θιεγκνλσδψλ θπηνθηλψλ πνπ νθείινληαη ζηελ 

θαηαλάισζε επεμεξγαζκέλσλ δεκεηξηαθψλ, θφθθηλνπ θξέαηνο θαη επεμεξγαζκέλσλ 

πξντφλησλ ηνπ  επηβαξχλεη ηελ εκθάληζε ηεο λφζνπ.  

Γελεηηθνί παξάγνληεο  πνπ πξνδηαζέηνπλ είηε ζηελ θαηαζηξνθή ησλ β-θπηηάξσλ είηε ζηελ 

αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε απμάλνπλ ζεκαληηθά ηα πνζνζηά ηνπ Γ.[9,11] 

 

 

 

1.6 αθραξώδεο Γηαβήηεο ηύπνπ 1 
   ΟΓη1 αληηπξνζσπεχεη ην 5%-10% φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ δηαβήηε, ε επίπησζή 

ηνπ φκσο απμάλεηαη ζπλερψο θαη έρεη ζνβαξέο βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο 

επηπινθέο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ απηνάλνζε  θαηαζηξνθή ησλ λεζηδίσλ ηνπ παγθξέαηνο, 

ηα νπνία είλαη ππεχζπλα γηα ηελ παξαγσγή ηεο ηλζνπιίλεο κε απνηέιεζκα ηελ πιήξε 

έιιεηςε απηήο ή ηελ ειάρηζηε έθθξηζή ηεο. Ζ εμσγελήο ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο είλαη 

απαξαίηεηε απφ ηελ αξρή ηεο δηάγλσζεο , πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξνχληαη ηα επίπεδα ηεο 

γιπθφδεο ηνπ πιάζκαηνο ζε θπζηνινγηθέο ηηκέο. Γηαθξίλεηαη ζηνλ ηχπν 1Α (90%)  ζηνλ 

νπνίν αλεπξχζθνληαη απηναληηζψκαηα θαη ζηνλ ηχπν 1Β (10%) πνπ είλαη άγλσζηεο 

αηηηνινγίαο θαη νλνκάδεηαη ηδηνπαζήο. Καηά θχξην ιφγν πξνζβάιιεη παηδηά θαη έθεβνπο 

αιιά κπνξεί λα εκθαληζηεί θαη ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο. [12] 

  Ο ηχπνο  1
 
Α νθείιεηαη ζε  γελεηηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο.  Σν 30-

50%  ηεο γελεηηθήο πξνδηάζεζεο νθείιεηαη ζηα αληηγφλα HLA ηεο ηάμεο II. Σν 95% ησλ 
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αζζελψλ θέξνπλ ηα αληηγφλα HLA-DR3 θαη  HLA-DR4. Δθηφο απφ ηα HLA  αληηγφλα 

βξέζεθαλ ζπζρεηίζεηο θαη κε πνιπκνξθηζκνχο δηαθφξσλ γνληδίσλ  φπσο ηνπ CTLA4. 

ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πεξηιακβάλνληαη: 

 

 Ηνγελείο ινηκψμεηο φπσο ε ζπγγελήο εξπζξά, ν ηφο ηεο παξσηίηηδαο,  νη εληεξντνί, 

νη ξεηξντνί ,ν θπηηαξνκεγαιντφο, ν ηφο Epstein-Barr, θαη νη ηνί Rota έρνπλ 

ζπζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε Γη1Α.  Πξνθαλψο κέζσ δηαζηαπξνχκελεο 

αληίδξαζεο ε νπνία νθείιεηαη ζε κνξηαθή κίκεζε ,νη ινηκψμεηο απηέο κπνξνχλ λα 

θηλεηνπνηήζνπλ απηνάλνζν κεραληζκφ. Γειαδή, θάπνηα αιιεινπρία ακηλνμέσλ 

ηνπ ηνχ πνπ πξνζβάιιεη ηνλ νξγαληζκφ κνηάδεη κε κία πξσηεΐλε επηθαλείαο ησλ β 

θπηηάξσλ. Έηζη δεκηνπξγνχληαη απηναληηζψκαηα απφ β θχηηαξα θαζψο θαη 

απηναληηδξαζηηθά CD8 Σ θχηηαξα ελαληίνλ ησλ β θπηηάξσλ ησλ λεζηδίσλ θαη 

πξνθαινχλ ηελ θαηαζηξνθή ηνπο 

 Γηαηηεηηθνί παξάγνληεο φπσο ην ιεχθσκα αγειαδηλνχ γάιαθηνο, ε γινπηέλε ησλ 

δεκεηξηαθψλ , ε έιιεηςε βηηακίλεο D  θαη νη ληηξνδακίλεο  επίζεο ζπζρεηίδνληαη 

κε απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο Γη1Α.[3] 

Κιηληθή εθδήισζε ηνπ Γ ηχπνπ 1 είλαη ζπλήζσο  ε δηαβεηηθή θεηνμέσζε 

 

1.7 Θεξαπεία κε ηλζνπιίλε ζην Γη1 

  
Σα ζθεπάζκαηα ηλζνπιίλε  πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Γ είλαη 

ε αλζξψπηλε ηλζνπιίλε ε νπνία παξάγεηαη κε ηελ ηερλνινγία ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA. 

Αλάινγα κε ην ρξφλν έλαξμεο θαη ηε δηάξθεηα δξάζεο ηεο ηλζνπιίλεο πνπ πεξηέρνπλ 

δηαθξίλνληαη ζε 5 θχξηεο θαηεγνξίεο: 

α) ηλζνπιίλεο ππεξηαρείαο έλαξμεο θαη πνιχ βξαρείαο δηάξθεηαο δξάζεο ζηηε νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαη κνλφ αλάινγα ηλζνπιίλεο ( Aspart, Lispro, Glulisine) 

β) ηλζνπιίλεο ηαρείαο έλαξμεο θαη  βξαρείαο δηάξθεηαο δξάζεο πνπ πεξηέρνπλ δηαιπηή 

ηλζνπιίλε (Regular) 

γ) ηλζνπιίλεο κέζεο (ή ελδηάκεζεο δξάζεο) 

δ) ηλζνπιίλεο βξαδείαο έλαξμεο θαη παξαηεηακέλεο δξάζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ αλάινγα 

ηλζνπιίλεο (Glargine, Detemir) 

ε)Σα αλάινγα ηλζνπιίλεο πξνέξρνληαη απφ ην κφξην ηεο ηλζνπιίλεο ην νπνίν έρεη ππνζηεί 

θάπνηεο κεηαηξνπέο ζηελ αιιεινπρία ησλ ακηλνμέσλ. Οη κεηαηξνπέο απηέο θαζηζηνχλ ηελ 

ηλζνπιίλε πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή φζν αθνξά ηελ ηαρχηεηα αιιά θαη ηε 

ζηαζεξφηεηα απνξξφθεζεο ηεο ηλζνπιίλεο. 

Έλα θπζηνινγηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ πάγθξεαο εθθξίλεη ηλζνπιίλε ζε δχν 

δηαθνξεηηθέο θαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο ζπληζηψζεο. Ζ πξψηε αθνξά ηε βαζηθή 

έθθξηζε ηλζνπιίλεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ πνπ εθθξίλεηαη κε ζηαζεξφ ξπζκφ, κε 

εμαίξεζε δχν αηρκέο ε κία ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο (θαηλφκελν ηεο απγήο) θαη ε άιιε ηηο 

απνγεπκαηηλέο ψξεο. Ζ δεχηεξε αθνξά ηε «γεπκαηηθή» ηλζνπιίλε πνπ εθθξίλεηαη θάζε 

θνξά πνπ ιακβάλεηαη θάπνην γεχκα θαη ε πνζφηεηα ηεο έθθξηζεο εμαξηάηαη απφ ηελ 

πεξηεθηηθφηεηα ηνπ γεχκαηνο ζε πδαηάλζξαθεο.  ε αλάγθε λα πξνζνκνηάδεη ε εμσγελήο 

ηλζνπιίλε ζηελ ελδνγελή ηλζνπιίλε νδήγεζε ζηελ εθεχξεζε δηαθνξεηηθψλ ζθεπαζκάησλ 

κε δηαθνξεηηθέο  θαξκαθνθηλεηηθέο ηδηφηεηεο , θπξίσο ζηε δηαθνξεηηθή ηαρχηεηα 

απνξξφθεζεο ηεο ηλζνπιίλεο. Έηζη νη ηλζνπιίλεο κέζεο θαη βξαδείαο δξάζεο  ρνξεγνχληαη 

γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθσλ ηεο βαζηθήο ηλζνπιίλεο, κε κία ή δχν ελέζεηο εκεξεζίσο θαη 

νη ππεξηαρείαο θαη ηαρείαο δξάζεο ρνξεγνχληαη γηα ησλ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο 

γεπκαηηθήο ηλζνπιίλεο, κε κία έλεζε πξηλ απφ θάζε γεχκα. Σν παξαπάλσ ζρήκα βαζηθήο- 

γεπκαηηθήο ηλζνπιίλεο νλνκάδεηαη εληαηηθνπνηεκέλν ζρήκα (basal bolus) θαη εθαξκφδεηαη 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Γη1. 
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 Σα εληαηηθνπνηεκέλα ζρήκαηα έρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα.   Αξρηθά ζπκβάιινπλ 

πεξηζζφηεξν  ζηελ επίηεπμε επγιπθαηκίαο θαη ζπλεπψο ζηελ  πξφιεςε ή έζησ ζηελ 

θαζπζηέξεζε  εκθάληζεο  ησλ επηπινθψλ ηνπ δηαβήηε. εκαληηθφ επίζεο είλαη φηη ηα 

ζπγθεθξηκέλα ζρήκαηα είλαη πεξηζζφηεξν επέιηθηα φζνλ αθνξά ην σξάξην θαη ηελ 

ζχζηαζε ησλ γεπκάησλ. Σν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη κία έλεζε 5-10΄πξηλ θαη γεχκα θαη λα 

ππνινγηζζεί ε πνζφηεηα ησλ πδαηαλζξάθσλ. Απηή ε επειημία απνηειεί ζεκαληηθφ θίλεηξν 

γηα ηνπο αζζελείο ηνπ Γη1 φπνπ ζπλήζσο είλαη λεαξά θαη δξαζηήξηα άηνκα. παξφια απηά 

φκσο αλαθέξνληαη θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα: φπσο ζπρλά επεηζφδηα ππνγιπθαηκίαο θαη 

θπξίσο αλεπίγλσζηεο ππνγιπθαηκίαο, ε ζρεηηθή πνιππινθφηεηα ηνπο, ε κεγάιε αχμεζε 

ηνπ βάξνπο θαη κεγαιχηεξν νηθνλνκηθφ θφζηνο.  

ην Γη1 ρξεζηκνπνηνχληαη ηα εληαηηθνπνηεκέλα ζρήκαηα ζεξαπείαο πνπ 

πεξηιακβάλεη αλάινγα βαζηθήο ηλζνπιίλεο, πνπ κηκνχληαη ηε θπζηνινγηθή βαζηθή 

έθθξηζε ηεο νξκφλεο θαη αλάινγα κεηαγεπκαηηθήο ηλζνπιίλεο πνιινί αζζελείο κε Γη1 

θέξνπλ αληιία ζπλερνχο έγρπζεο ηλζνπιίλεο πνπ κπνξεί λα θαιχςεη ηε βαζηθή θαη ηε 

κεηαγεπκαηηθή ηλζνπιίλε. Γεληθά ηα εληαηηθνπνηεκέλα ζρήκαηα πξνζθέξνπλ θαιχηεξν 

γιπθαηκηθφ έιεγρν θαη κεηψλνπλ ζεκαληηθά ηελ εκθάληζε θαη ηελ εμέιημε ησλ 

επηπινθψλ.[13] 

 

 

 

 

 

1.8 αθραξώδεο Γηαβήηεο ηύπνπ 2 

 
O ζαθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ 2 είλαη κηα εηεξνγελέο, πνιππαξαγνληηθφ θαη 

πνιπγνληδηαθφ ζχλδξνκν , πνπ γηα ηελ εθδήισζή ηνπ απαηηείηαη ζπλδπαζκφο γελεηηθψλ 

θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ.  Αηηία εκθάληζεο ηεο λφζνπ είλαη, είηε ε αλεπάξθεηα 

ηεο  εθθξηλφκελεο ηλζνπιίλεο  απφ ηα β- θχηηαξα ηνπ παγθξέαηνο ιφγσ ηεο ζηαδηαθήο 

απφπησζεο ηνπο, είηε ε αληίζηαζε θπξίσο ησλ πεξηθεξηθψλ ηζηψλ ζηε δξάζε ηεο 

ηλζνπιίλεο ή ζε ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν παξαπάλσ παζνινγηψλ θαηαζηάζεσλ, κε 

απνηέιεζκα ηελ ππεξγιπθαηκία. Γη2 Αθνξά θπξίσο ζην 90-95% ηνπ δηαβεηηθνχ 

πιεζπζκνχ,  θαη εκθαλίδεηαη ζπλήζσο κεηά ηελ ειηθία ησλ 40 εηψλ. Ο ΓΣ2 είλαη 

αζφξπβε θαη άδειε λφζνο πνπ ζπρλά ε εκθάληζή ηνπ δελ γίλεηαη αληηιεπηή παξά κφλν 

φηαλ εγθαηαζηαζεί θάπνηα  απφ ηηο επηπινθέο ηνπ.  

 Γηα ην ιφγν απηφ ηηο  πεξηζζφηεξεο θνξέο παξακέλεη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

αδηάγλσζηνο. πλήζσο ζπλππάξρεη κε άιιεο αζζέλεηεο φπσο ε ππέξηαζε, ε θαξδηαγγεηαθή 

λφζνο θαη ε δπζιηπηδαηκία.  

 

 

Σα ζπλεζέζηεξα ζπκπηψκαηα ηνπ Γη2 είλαη:  

 αηκσδίεο ζηα άλσ θαη θάησ άθξα 

 ζακπή φξαζε 

 θφπσζε μεξφηεηα θαη θλεζκφ δέξκαηνο 

 απμεκέλε πείλα, δίςα θαη δηνχξεζε 

 πιεγέο πνπ αξγνχλ λα επνπισζνχλ 

 ζπρλέο ή ππνηξνπηάδνπζεο ινηκψμεηο ηνπ δέξκαηνο, ησλ νχισλ θαη ηεο νπξνδφρνπ 

θχζηεο 

 επεξεζηζηφηεηα 
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   Φπζηνινγηθά ε δηαηήξεζε ηεο νκνηνζηαζίαο γιπθφδεο  εμαζθαιίδεηαη απφ ηε 

ζρέζε  κεηαμχ ηεο έθθξηζεο ηλζνπιίλεο θαη ηεο επαηζζεζίαο ησλ ηζηψλ ζε απηή. ε 

θαηάζηαζε λεζηείαο ν νξγαληζκφο αληηζηαζκίδεη ηηο αλάγθεο ζε γιπθφδε απφ ηε δηάζπαζε 

ηνπ γιπθνγφλνπ ηνπ ήπαηνο. Μεηά ηελ πξφζιεςε ηξνθήο ζε απάληεζε ηεο αχμεζεο ηεο 

γιπθφδεο ζην αίκα, δηεγείξεηαη ε έθθξηζε ηεο ηλζνπιίλεο απφ ηα β- θχηηαξα ηνπ 

παγθξέαηνο πξνθαιψληαο ηελ πξφζιεςε ( κέζσ κεηαθνξψλ) ηεο γιπθφδεο απφ ηνπο 

πεξηθεξηθνχο ηζηνχο θαη ζε θαηαζηνιή ηεο επαηηθήο παξαγσγήο γιπθφδεο. ε έθθξηζε ηεο 

ηλζνπιίλεο γίλεηαη ζε 2 θάζεηο. Ζ πξψηε ή πξψτκε θάζε πεξηιακβάλεη ηε απειεπζέξσζε 

ηεο απνζεθεπκέλεο ηλζνπιίλεο απφ ηε δεμακελή ησλ εθθξηηηθψλ θνθθίσλ ηνπ β- θπηηάξνπ 

θαη εθδειψλεηαη ηα 10 πξψηα ιεπηά κεηά ηε ρνξήγεζε ελδνθιέβηαο γιπθφδεο.  ε δεχηεξε 

θάζε έρεη κεγαιχηεξε δηάξθεηα θαη παξακέλεη φζν  ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο πιάζκαηνο 

είλαη απμεκέλα.  

Ζ παζνγέλεηα ηνπ ζαθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ 2 ραξαθηεξίδεηαη απφ 3 θχξηεο 

κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο: δηαηαξαγκέλε έθθξηζε ηλζνπιίλεο, παζνινγηθή δξάζε ηλζνπιίλεο 

(αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε), θαη απμεκέλε ελδνγελή παξαγσγή γιπθφδεο. 

 Ζ δηαηαξαγκέλε έθθξηζε ηλζνπιίλεο νθείιεηαη αθελφο ζηε δπζιεηηνπξγία  ηνπ β-

θπηηάξνπ θαη αθεηέξνπ ζε κεηαβνιέο ζηελ παικηθή θαη θαηά ψζεηο έθθξηζε ηεο 

ηλζνπιίλεο. ηνλ ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 2 παξαηεξείηαη  δξακαηηθή κείσζε ηεο 

πξψηκεο θάζεο έθθξηζεο ηεο ηλζνπιίλεο. Απψιεηα ηεο πξψηεο  θάζεο έθθξηζεο ηεο 

ηλζνπιίλεο νδεγεί ζε απμεκέλε ελδνγελή παξαγσγή θαη απειεπζέξσζε γιπθφδεο απφ ην 

ήπαξ, παξά ηελ χπαξμε ππεξγιπθαηκίαο θαη ππεξηλζνπιηλαηκίαο. ηαδηαθά ε  αδπλακία 

ησλ  β θπηηάξσλ λα απμήζνπλ επαξθψο  ηελ έθθξηζε ηλζνπιίλεο γηα λα  αληηζηαζκίζνπλ 

ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ζε ηλζνπιίλε αιιά θαη ηελ αληίζηαζε ησλ πεξηθεξηθψλ ηζηψλ ζηε 

δξάζε ηεο νδεγεί ζε δπζαλεμία ζηε γιπθφδε θαη ηε  ρξφληα  ππεξγιπθαηκία θαη ζηαδηαθά 

ζηελ θιηληθή εθδήισζε ηνπ Γη2.[14,15] 

  «Χο αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε» ή «ηλζνπιηλναληίζηαζε» νξίδεηαη ε αλεπαξθήο 

αληαπφθξηζε ησλ νξγάλσλ- ζηφρσλ ζηελ ηλζνπιίλε  (φπσο ην ήπαξ, νη ζθειεηηθνί κπο θαη 

ν ιηπψδεο ηζηφο,) παξφιν πνπ εθθξίλεηαη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα. Ζ ηλζνπιηλναληίζηαζε 

νδεγεί ζε αληαλαθιαζηηθή αχμεζε  ηεο παξαγσγήο θαη ηεο έθθξηζεο ηλζνπιίλεο απφ ηα β 

θχηηαξα θαη ζπλεπψο ζε ππεξηλζνπιηλαηκία. Ζ ππεξιεηηνπξγία ηνπ παγθξέαηνο δηαηεξεί 

γηα  αξθεηά ρξφληα ηε γιπθφδε ηνπ αίκαηνο ζε θπζηνινγηθά επίπεδα.   Όηαλ φκσο ππάξρεη 

ε γελεηηθή πξνδηάζεζε κεηψλεη ζηαδηαθά ηελ έθθξηζε ηλζνπιίλεο κε απνηέιεζκα λα κελ 

είλαη ζε ζέζε λα αληηζηαζκίζεη  ηηο απμεκέλεο αλάγθεο  ησλ πεξηθεξηθψλ ηζηψλ ζε 

ηλζνπιίλε. Έηζη αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη ππεξγιπθαηκία αξρηθά ζηε κεηαγεπκαηηθή θάζε 

θαη αξγφηεξα θαη ζηε θάζε λεζηείαο θαη ηειηθά ηελ θιηληθή εκθάληζε ηνπ δηαβήηε. 

Ζ αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε παξακέλεη ζηαζεξή, εθηφο αλ  ην άηνκν κεηψζεη ην 

ζσκαηηθφ ηνπ βάξνο θαη εληάμεη ηε ζσκαηηθή άζθεζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, νπφηε ε 

αληίζηαζε κεηψλεηαη, ε ιεηηνπξγηθφηεηα φκσο ηνπ β θπηηάξνπ ζπλερψο επηδεηλψλεηαη κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε δηαηηεηηθή ή θαξκαθεπηηθή αγσγή, 

θαη ζπλεπψο  ε ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο   απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηελ αληηκεηψπηζε  ηνπ 

Γη2.  

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ κε Γη2 νθείιεηαη ζηελ αληίζηαζε ζηελ 

ηλζνπιίλε θαη ιηγφηεξν ζηε κεησκέλε  έθθξηζε ηλζνπιίλεο. Μεγάιε κειέηε (San Antonio 

Heart Study) έδεημε φηη ηα άηνκα κε ρακειή έθθξηζε ηλζνπιίλεο είραλ ηξηπιάζην θίλδπλν 

ελψ ηα άηνκα κε αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε είραλ πεληαπιάζην  λα εκθαλίζνπλ Γη2 ζε 

ζρέζε κε άηνκα πνπ δελ είραλ θακία απφ ηηο δχν δηαηαξαρέο, θαη ηα άηνκα πνπ 

παξνπζίαδαλ  θαη ηηο δχν δηαηαξαρέο είραλ είθνζη θνξέο κεγαιχηεξν θίλδπλν.[16,17] 
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1.9 Παξάγνληεο θηλδύλνπ Γη2 
 

Οη παξάγνληεο θηλδχλνπ ηνπ Γη2 ηαμηλνκνχληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

ζηνπο κε ηξνπνπνηήζηκνπο θαη ηνπο ηξνπνπνηήζηκνπο παξάγνληεο.  

Ζ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη 1)ηα γελεηηθά αίηηα φπσο ε θπιεηηθή νκάδα θαη ην 

νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ελφο αηφκνπ, 2) ηελ ειηθία, 3) ηελ εζληθφηεηα, 4)  ηζηνξηθφ ΓΚ 

θαη 5) ηζηνξηθφ ΠΧ 

ηνπο  ηξνπνπνηήζηκνπο παξάγνληεο αλήθνπλ: ε παρπζαξθία θαη ε πεξίκεηξν 

κέζεο ζπιαρληθή παρπζαξθία,2) δηαηαξαγκέλε αλνρή γιπθφδεο, 3) 

δπζιηπηδαηκία,4)έιιεηςε θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 5) ππεξζεξκηδηθή δίαηηα , 6) θαθή 

ζξέςε θαηά ηελ ελδνκήηξην δσή, 7) θαηαλάισζε αιθνφι, 8) ρξήζε θαπλνχ, 9)έιιεηςε 

βηηακίλεο D. Γηα ηελ εκθάληζε ηνπ δηαβήηε έλαο παξάγνληαο δελ είλαη αξθεηφο, αιιά 

απαηηείηαη ζπλδπαζκφο πεξηζζφηεξσλ  θπξίσο ησλ γελεηηθψλ κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο. [18] 

Δπίζεο ηα άηνκα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νλνκαδφκελνπ κεηαβνιηθνχ 

ζπλδξφκνπ, παξνπζηάδνπλ απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο Γη2 θαη αζεξσκαηηθήο 

θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ. ηηο ΖΠΑ ε επίπησζε ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ απμάλεη κε ηελ 

ειηθία θαη ζε άηνκα άλσ ησλ 60 εηψλ ππεξβαίλεη ην 40% ελψ 1 ζηα 4 ελήιηθα άηνκα 

πιεξνί ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ. Παξφκνηα πνζνζηά έδεημα 

ζηνηρεία απφ ηηο κειέηεο ATTICA θαη METS-GREECE θαη ζηνλ Διιεληθφ πιεζπζκφ. 

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (WHO) ε δηάγλσζε ηνπ 

κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ ηίζεηαη απφ ηα θξηηήξηα πνπ παξαζέηνληαη ζηνλ πίλαθα 1. [19] 

 

 
Πίλαθαο 1.9.Κξηηήξηα δηάγλσζεο κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ 

 

 

 

Τοςλάσιζηον ένα από: 

 Παζνινγηθή γιπθόδε λεζηείαο (IFG) 

 Παζνινγηθή αλνρή γιπθόδεο (IGT) 

 Γηαβήηεο ηύπνπ 2 

 Αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιηλε 

Σςν δύο ηοςλάσιζηον από: 

 IGF ή IGT ή δηαβήηεο ηύπνπ 2 

 Αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε  

 ↑ Αξηεξηαθή πίεζε  ≥ 140/90 mmHg 

 ↑ Τξηγιπθεξίδηα ≥ 1.7mmo/l (150mg/dl  ή /θαη 

 HDL ρνιεζηεξόιε < 0,9 mmol/l (35mg/dl) γηα άλδξεο θαη 

<1,0 mmol/l (39mg/dl)  γηα γπλαίθεο 

 Κεληξηθή παρπζαξθία : 

Waist hip ratio >0,90 άλδξεο , >0,85 γπλαίθεο, ή/θαη ΒΜΙ >30kg/m2  

 Μηθξνιεπθωκαηηλνπξία κε ιεπθωκαηίλε νύξωλ ≥ 20mg/min 

 ή ιόγνο ιεπθωκαηίλεο /θξεαηηλίλεο ≥  30mg/min 
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1.9.1 Πασςζαπκία 

Ζ παρπζαξθία θαη θπξίσο ε θεληξηθνχ ηχπνπ (ζπιαγρληθή) ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε 

αληίζηαζε ηλζνπιίλεο εμαηηίαο ηεο ιηπνηνμηθφηεηαο. Ζ ελαπφζεζε ιίπνπο ζην ήπαξ 

αλαζηέιιεη ηε δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο, κε απνηέιεζκα  λα πξνάγεηαη ε επαηηθή παξαγσγή 

γιπθφδεο (γιπθνγνλφιπζε) θαη λα αλαζηέιιεηαη ε λενγιπθνγέλεζε, επηδεηλψλνληαο 

ζεκαληηθά ηελ ππεξγιπθαηκία. ηελ πεξηθέξεηα ε αληίζηαζε ηλζνπιίλεο είλαη επίζεο 

απμεκέλε ζηα παρχζαξθα άηνκα, εμαηηίαο ηεο κεγάιεο ελαπφζεζεο ιίπνπο ζε βάξνο ηεο 

κπτθήο κάδαο. Ζ αληηξξνπηζηηθή  ππεξηλζνπιηλαηκία πνπ πξνθαιείηαη, νδεγεί ζε 

πξννδεπηηθή απφπησζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ β- θπηηάξνπ θαη ζηελ εθδήισζε ηνπ Γη2. 

 ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παρπζαξθίαο πξσηαγσληζηηθφ ξφιν έρεη ε ζσκαηηθή 

άζθεζε θαη ε δηαηξνθή. Οη ππνζεξκηδηθέο δίαηηεο θαη ε εληαηηθή άζθεζε επηδξνχλ 

επεξγεηηθά ζηελ απψιεηα βάξνπο, ζην κεηαβνιηζκφ θαη ηελ ςπρνινγηθή δηάζεζε 

κεηαβάιινληαο ηνλ ηξφπν δσήο. ζπλδπαζηηθά κπνξεί λα ρνξεγεζεί θαη θαξκαθεπηηθή 

αγσγή φπσο ε νξιεζηάηε. 

ηε λνζνγφλν παρπζαξθία  ( ΓΜ> 40kg/ m2) θαζψο θαη ζε άηνκα κε  ΓΜ>35 

kg/m2   έπεηηα απφ απνηπρία άιισλ ζεξαπεπηηθψλ πξνζπαζεηψλ. Ζ βαξηαηξηθή  θαίλεηαη 

λα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ απψιεηα βάξνπο, ζηε βειηίσζε ηνπ ιηπηδαηκηθνχ  

πξνθίι ζηελ αληίζηαζε ηεο ηλζνπιίλεο ζηελ ςπρηθή δηάζεζε θαη γεληθά ζηελ πνηφηεηα 

δσήο ηνπ αηφκνπ. [20,21] 

 

1.9.2 Βιηαμίνη D 

  Ζ έιιεηςε ή αλεπάξθεηα ηεο βηηακίλεο D, φπσο θαίλεηαη απφ κειέηεο ζρεηίδεηαη 

ζεηηθά κε ηελ αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε θαη ηε δπζιεηηνπξγία ησλ β-θπηηάξσλ. Ζ 

βηηακίλε SD  θαίλεηαη λα επηδξά επλντθά ζηελ επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε, κέζσ 

επαγσγήο ηεο έθθξαζεο ησλ ππνδνρέσλ ηλζνπιίλεο θαη εληζρχνληαο ηελ ελδνθπηηάξηα 

κεηαθνξά ηεο γιπθφδεο Δπηπιένλ  ζπκβάιιεη ζηελ παξαγσγή θαη έθθξηζε ηεο ηλζνπιίλεο 

απφ ηα β-θχηηαξα.  

χκθσλα κε επξσπατθή κειέηε ε βηηακίλε D  κείσζε ηελ εκθάληζε ηνπ Γη1θαηά 

33% ζε παηδηά πνπ έπαηξλαλ ζπκπιεξψκαηα ηεο βηηακίλεο ζε ζχγθξηζε κε εθείλα πνπ δελ 

έπαηξλαλ. Γηάθνξεο κειέηεο θαηαδεηθλχνπλ ηελ πξνζηαηεπηηθή δξάζε ηεο  βηηακίλεο ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ Γη1, είηε ιακβάλεηαη απφ ηελ ηξνθή είηε σο ζπκπιήξσκα, θπξίσο ηα 

πξψηα ρξφληα δσήο αιιά θαη θαηά ηελ θχεζε φηαλ ηε ιακβάλεη ε κεηέξα.[22] 

 

 

 

 

 

1.10 Δπηπινθέο 
 

 

 

 

 Οη επηπινθέο ηνπ δηαβήηε ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειά πνζνζηά ζπλλνζεξφηεηαο 

θαη ζλεηφηεηαο. Γηαθξίλνληαη ζε νμείεο θαη ρξφληεο θαη πξνζβάιινπλ θπξίσο ηα αγγεία 
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     1.10.1 Οξείερ επιπλοκέρ  

 
Οη νμείεο θαη δπλεηηθά ζαλαηεθφξεο επηπινθέο ηνπ .Γ. παξνπζηάδνληαη φηαλ ηα 

επίπεδα γιπθφδεο ηνπ αίκαηνο  είηε απμεζνχλ πάξα πνιχ  (ππεξγιπθαηκία), είηε  κεησζνχλ 

πάξα πνιχ  (ππνγιπθαηκία) απφ ηα θπζηνινγηθά επίπεδα. πλέπεηα ησλ κεηαβνιψλ  ηεο 

γιπθφδεο είλαη αθελφο ε εκθάληζε κε θεηνηηθνχ ππεξσζκσηηθνχ ζπλδξφκνπ θαη  

δηαβεηηθήο θεηνμέσζεο  θαη ππνγιπθαηκίαο αθεηέξνπ. 

 

I) Με θεηνηηθό ππεξωζκωηηθό ζύλδξνκν 

Σν  κε θεηνηηθφ ππεξσζκσηηθφ ζχλδξνκν απνηειεί   ζνβαξή νμεία επηπινθή ηνπ Γ 

κε πνζνζηφ ζλεηφηεηαο 5 – 20%. Δκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα ζε αζζελείο κε Γη2 θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζνβαξή ππεξγιπθαηκία (˃ 600 mg/dl) θαη ππεξσζκσηηθφηεηα, ρσξίο 

φκσο λα εκθαλίδεηαη θεηνμένζε .  Ζ δηαθνξά ηεο ΤΤΚ ζε ζρέζε κε ηε ΓΚΟ έγθεηηαη ζηελ 

παξνπζία πνζφηεηαο ηλζνπιίλεο πνπ είλαη ηθαλή λα αλαζηείιεη ηελ θεηνγέλεζε, αιιά 

αλεπαξθήο ψζηε λα  θαηαζηείιεη ηε ππεξγιπθαηκία. 

  Σα θιηληθά ζπκπηψκαηα ηεο ΤΤΚ είλαη ε πνιπδηςία, ε πνιπνπξία,  ε αθπδάησζε 

ιφγσ σζκσηηθήο δηνχξεζεο, λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο φπσο ν ιήζαξγνο, νη ζπαζκνί θαη 

ην θψκα.. Ζ ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε παξέρεηαη ζην Ννζνθνκείν θαη πεξηιακβάλεη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο αθπδάησζεο θαη ησλ ειεθηξνιπηψλ  θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

ππεξγιπθαηκίαο.[23] 

 

 

II)   Γηαβεηηθή θεηνμέωζε  (ΓΚΟ) 

Ζ  ΓΚΟ απνηειεί  νμεία θαη ζνβαξή επηπινθή ηνπ Γ κε πνζνζηφ ζλεηφηεηαο 

πεξίπνπ ζην 4% Ζ ΓΚΟ νθείιεηαη ζην ζρεκαηηζκφ κεγάισλ πνζνηήησλ θεηνληθψλ 

ζσκάησλ (θέησζε) απφ ην ήπαξ, ιφγσ αλεπάξθεηαο ηλζνπιίλεο.  Δκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα 

ζε αζζελείο κε Γη1 θαη πξνθαιείηαη απφ δηαθνπήο ηεο ηλζνπιηλνζεξαπείαο,  βαξηά ή 

ππνηξνπηάδνπζα ινίκσμε, ελψ ζπλήζσο απνηειεί ηελ πξψηε εθδήισζε ηεο λφζνπ.  ε 

αζζελείο κε Γη2 εκθαλίδεηαη ζπαληφηεξα..  

Ζ θέησζε πξνθαιεί πηψζε ηνπ pH ηνπ αίκαηνο (νμέσζε) θαη νζκή θεηφλεο ζηελ 

αλαπλνή. Ζ κεηαβνιηθή νμέσζε θαηαζηέιιεη ην ΚΝ κε απνηέιεζκα ν αζζελήο λα 

αηζζάλεηαη λαπηία θαη ηάζε γηα έκεην, ζχγρπζε θαη ηειηθά επέξρεηαη ζε θψκα. Ζ 

κεηαβνιηθή νμέσζε πξνθαιεί αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο θαη ηνπ βάζνπο ηεο αλαπλνήο 

αλαπλνή  κε έληνλε κπξσδηά νμφλεο (kussmaul).  Ζ ππεξγιπθαηκία  πξνθαιεί μεξφηεηα 

ησλ βιελλνγφλσλ,  έληνλε δίςα, αθπδάησζε θαη ππφηαζε. Ζ ΓΚΟ εκθαλίδεη ήπηα αιιά 

θαη πην ζνβαξά: λαπηία θνηιηαθφ άιγνο, απψιεηα βάξνπο, πνιπδηςία, πνιπνπξία, 

αδπλακία, ζχγρπζε, ζηαηαξαρέο ηεο ζπλείδεζεο θαη θψκα. 

   Ζ ζεξαπεία ηεο ΓΚΟ παξέρεηαη ζην λνζνθνκείν θαη πεξηιακβάλεη ηε ρνξήγεζε 

πδαηηθψλ δηαιπκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αθπδάησζεο, ηε ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππεξγιπθαηκίαο θαη ηεο θέησζεο θαη ηε ρνξήγεζε ειεθηξνιπηψλ  

γηα ηε ξχζκηζε ηνπ ηζνδπγίνπ θαη ηελ  αληηκεηψπηζε ηεο νμέσζεο.[24] 

 

 

III)    Υπνγιπθαηκία 

Χο ππνγιπθαηκία νξίδεηαη ε πηψζε ηεο γιπθφδεο πιάζκαηνο θάησ απφ 70 mg/dl 

θαη εκθαλίδεηαη ζπλήζσο σο  αλεπηζχκεηε ελέξγεηα ηεο αληηδηαβεηηθήο αγσγήο θπξίσο, 

ηεο ηλζνπιίλεο θαη ησλ ηλζνπιηλνεθθξηηηθψλ δηζθίσλ. 

 Γηαθξίλεηαη ζε ήπηα, κέηξηα θαη ζνβαξή 
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Γηαθξίλεηαη ζε α) θιηληθή ππνγιπθαηκία :φηαλ ηα ζπκπηψκαηα αλαηάζζνληαη κε ηε 

ρνξήγεζε γιπθφδεο. ηα ζπκπησκαηα ηεο θιηληθήο ππνγιπθαηκίαο δηαθξίλνληαη ζε 

λεπξνγελή, λεπξνγιπθνπεληθά θαη ζηα κε εηδηθά β) βηνρεκηθή ππνγιπθαηκία: φηαλ ηα 

επίπεδα γιπθφδεο θιεβηθνχ αίκαηνο είλαη θάησ απφ 50 mg/dl. Σν 40% ησλ πεξηπηψζεσλ 

απηήο ηεο ππνγιπθαηκίαο δελ εκθαλίδνπλ ππνθεηκεληθά ζπκπηψκαηα, πνπ ζεκαίλεη φηη 

ππάξρεη παζνινγηθά κεησκέλε αληίιεςε ηεο ππνγιπθαηκίαο. Μπνξεί λα ζπκβεί θαη ην 

αληίζεην, λα έρνπλθιηληθά ζπκπηψκαηα ελψ ε γιπθφδε είλαη ζε αξθεηα πςειφηεξεο ηηκέο, 

γ) αλεπίγλωζηε ππνγιπθαηκία: φηαλ νη αζζελείο αδπλαηνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα 

επεξρφκελα ζπκπηψκαηα είηε γηαηί δελ εκθαλίδνπλ λεπξνγελή είηε φηαλ εκθαλίδνληαη 

έρνπλ ήδε λεπξνγιπθνπελία θαη δελ ηα αληηιακβάλνληαη 

Σα ζπκπηψκαηα ηεο ππνγιπθαηκίαο δηαθξίλνληαη ζηα λεπξνγελή (ή αδξελεξγηθά) 

θαη ζηα λεπξνγιπθνπεληθά. Σα λεπξνγελή ζπκπηψκαηα, φπσο εθίδξσζε, ν ηξφκνο, ε 

πείλα, ε σρξφηεηα, ην άγρνο, ε λεπξηθφηεηα, ε ηαρπθαξδία, ην αίζζεκα παικψλ θαη είλαη 

απνηέιεζκα απφθξηζεο ηνπ ΑΝ (έθθξηζε λνξαδξελαιίλεο). Σα λεπξνγιπθνπεληθά 

ζπκπηψκαηα, ηα νπνία νθείινληαη ζε δηαηαξαρή ηεο εγθεθαιηθήο  

ιεηηνπξγίαο, ιφγσ κεησκέλεο παξνρήο γιπθφδεο, είλαη ε δάιε, ε θεθαιαιγία, ε ζχγρπζε, ε 

ζνιή φξαζε, ε ζπγθερπκέλε νκηιία, νη αζπληφληζηεο θηλήζεηο, , νη ζπαζκνί, θαη ην θψκα. 

[25] 

  Ζ ήπηα θαη κέηξηα ππνγιπθαηκία αληηκεησπίδνληαη κε ρνξήγεζε απφ ην ζηφκα  15 

– 20 g γιπθφδεο. Σα 20 g γιπθφδεο αλακέλεηαη φηη ζα απμήζνπλ ηε γιπθφδε αίκαηνο θαηά 

60 – 65 mg  ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 15 ιεπηψλ. Αλ ηα ζπκπηψκαηα ζπλερίδνληαη 

αθνινπζείηαη ν θαλφλαο 15/15, φπνπ κεηά απφ 15 ιεπηά ειέγρεηαη ε γιπθφδε ηνπ αίκαηνο 

θαη αλ είλαη ρακειή ρνξεγνχληαη άιια 15 g γιπθφδεο, κέρξη λα επαλέιζεη ζε θπζηνινγηθά 

επίπεδα. 

 Σα 15 g γιπθφδεο αληηζηνηρνχλ  ζε 2 – 3 θνπηαιάθηα  κειηνχ ή δάραξεο, ζε 1/2 

πνηήξη ρπκφ πνξηνθαιηνχ ή αλαςπθηηθνχ, ζε 1 πνηήξη γάια. Γηα ηε ζεξαπεία ηεο βαξηάο 

ππνγιπθαηκίαο ζπληζηάηαη ρνξήγεζε γιπθαγφλεο ππνδφξηα ή  ελδνκπτθά ή  ρνξήγεζε 

ελδνθιέβηαο γιπθφδεο.[26] 

 

 

 

 1.10.2 Χπόνιερ επιπλοκέρ 

 

Οη ρξφληεο επηπινθέο ηνπ  δηαβήηε αθνξνχλ θπξίσο ζηα αγγεία θαη  νθείινληαη ζηε 

ρξφληα ππεξγιπθαηκία θαη ην ρακειφ γιπθαηκηθφ έιεγρν. Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ 

αγγείσλ πνπ πξνζβάιινπλ δηαθξίλνληαη ζε κηθξναγγεηαθέο θαη καθξναγγεηαθέο 

 

A) Μηθξναγγεηαθέο 

 

I) Γηαβεηηθή λεθξνπάζεηα 

 

Ζ δηαβεηηθή λεθξνπάζεηα (ΓΝ) είλαη κία απφ ηηο καθξνρξφληεο κηθξναγγεηαθέο 

επηπινθέο ηνπ ζαθραξψδε δηαβήηε, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έθπησζε ηεο λεθξηθήο 

ιεηηνπξγίαο. Παξάγνληεο θηλδχλνπ απνηεινχλ ε ππεξγιπθαηκία, ε απμεκέλε Α.Π., ηα 

απμεκέλα ιηπίδηα νξνχ, ην θάπληζκα, ε πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα ησλ δηαηηεηηθψλ 

πξσηετλψλ θαη ε γελεηηθή πξνδηάζεζε. Οθείιεηαη ζε πξνζβνιή ησλ κηθξψλ αηκνθφξσλ 

αγγείσλ πνπ μερσξίδνπλ ηηο άρξεζηεο νπζίεο απφ ηα αίκα θαη ηηο απνβάιινπλ κέζσ ησλ 

νχξσλ. Ζ πξνζβνιή αθνξά θπξίσο ζηα λεθξηθά ζπεηξάκαηα θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ 

δνκηθέο θαη θιηληθέο κεηαβνιέο. 
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  Οη πξψηκεο δνκηθέο κεηαβνιέο πεξηιακβάλνπλ δηεχξπλζε ηνπ κεζαγγείνπ, 

πάρπλζε ηεο βαζηθήο κεκβξάλεο ηνπ ζπεηξάκαηνο θαη ζπεηξακαηνζθιήξπλζε. Σα  

θπξηφηεξα θιηληθνεξγαζηεξηαθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε ιεπθσκαηηλνπξία, ιηγφηεξν 

ζπρλή ε αηκαηνπξία θαη ε πξννδεπηηθή έθπησζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο ε νπνία κπνξεί 

λα θαζπζηεξήζεη ή θαη λα ζεξαπεπηεί, αλ αθνινπζεζνχλ έγθαηξα νη  θαηάιιειεο 

ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο. 

Πξστκφηεξε φκσο έλδεημε δηαβεηηθήο λεθξνπάζεηαο είλαη  ε εκθάληζε κηθξήο 

πνζφηεηαο ιεπθσκαηίλεο  ζηα νχξα γλσζηή κε ηνλ φξν κηθξνιεπθωκαηηλνπξία [27] 

ηελ πξνρσξεκέλε δηαβεηηθή λεθξνπάζεηα παξαηεξνχληαη ηέζζεξηο ηχπνη ζπεηξακαηηθψλ 

βιαβψλ:1. Οδψδεο κεζνηξηρνεηδηθή ζπεηξακαηνζθιήξπλζε (Kimmelstiel-Wilson). 

2.δηάρπηε  ζπεηξακαηνζθιήξπλζε , 3.νη θαςηθέο ζηαγφλεο θαη 4. Σν θάιπκκα ηληθήο . 

    Πεξίπνπ ην 20-30% ησλ αζζελψλ κε ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 1 (Γη1) εκθαλίδεη 

κηθξνιεπθσκαηηλνπξία  ε νπνία φκσο κπνξεί λα ππνζηξαθεί ή ζε έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

αζζελψλ λα παξακείλεη ζηαζεξή, εθφζνλ ππάξρεη γιπθαηκηθή ξχζκηζε θαη έιεγρνο ηεο 

αξηεξηαθήο πίεζεο. απφ ην πνζνζηφ απηψλ ησλ αζζελψλ ιηγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο 

εκθαλίδνπλ ΓΝ. Ζ επίπησζε ηνπ ηειηθνχ ζηαδίνπ  ρξφληαο λεθξηθήο λεθξνπάζεηαο  

(ΣΥΝΑ) αλαθεξφηαλ ζε 4-17% ζηα 20 ρξφληα θαη πεξίπνπ 16% ζηα 30 ρξφληα απφ ηε 

δηάγλσζε ηνπ δηαβήηε. Πξφζθαηεο κειέηεο αλαθέξνπλ φηη ν ξπζκφο εμέιημεο ηνπ δηαβήηε 

ηχπνπ 1 ζε ηειηθνχ ζηαδίνπ ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα έρεη κεησζεί ζεκαληηθά κε ην 

πνζνζηφ λα αλέξρεηαη ζε 7-9% ζηα 30 ρξφληα κεηά ηε δηάγλσζε ηεο λφζνπ, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε ζπζηεκαηηθνχ ειέγρνπ ηεο γιπθφδεο  θαη  ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. ηνπο 

αζζελείο πνπ δελ εκθαλίδνπλ πξσηετλνπξία ζηα 20-25 έηε απφ ηελ έλαξμε ηνπ δηαβήηε, ν 

θίλδπλνο εθδήισζεο λεθξηθήο λφζνπ είλαη 1%αλά έηνο. 

ηνπο αζζελείο κε ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 2 ν επηπνιαζκφο ηεο δηαβεηηθήο 

λεθξνπάζεηαο είλαη 5-20%, αλ θαη ππάξρνπλ δηαθπκάλζεηο φζνλ αθνξά ηε θπιή θαη ηελ 

εζληθφηεηα. ε αζζελείο ηεο θαπθάζηαο θπιήο κε ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 2 ε επίπησζε  

ηεο εμειηθηηθήο ρξφληαο  λεθξηθήο λφζνπ  είλαη γεληθά κηθξφηεξε ζπγθξηηηθά  κε απηήλ ηνπ 

δηαβήηε ηχπνπ 1. Άιινη φκσο πιεζπζκνί φπσο νη Αζηάηεο, νη Ηλδηάλνη Pima,νη 

Αθξνακεξηθαλνί θαη νη θάηνηθνη ησλ λεζηψλ Maori εκθαλίδνπλ  δπζκελέζηεξε πξφγλσζε 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο Δπξσπαίνπο αζζελείο.  Δίλαη φκσο γεγνλφο φηη νη λέεο ζεξαπείεο έρνπλ 

κεηψζεη  ηελ επίπησζε ηεο  ΣΥΝΑ αθφκα θαη ζε πιεζπζκνχο πςεινχ θηλδχλνπ. ηε 

κειέηε United Kingdom Prospective Diabetes Study  δηαπηζηψζεθε φηη ζηα 10 έηε απφ ηε 

δηάγλσζε ηνπ δηαβήηε , ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο κηθξνιεπθσκαηνπξίαο ήηαλ 25%, 

ιεπθσκαηνπξίαο 5% θαη αλάγθεο γηα ππνθαηάζηαζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο 0,8%. 

Γηα ηελ παζνγέλεηα ηεο ΓΝ ζπκβάιινπλ δηάθνξνη παξάγνληεο φπσο 

αηκνδπλακηθνί, κεηαβνιηθνί θαη γελεηηθνί θαζψο θαη επηγελεηηθνί κεραληζκνί. 

ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ΓΝ ζπνπδαίν ξφιν δηαδξακαηίδεη ε κείσζε ησλ 

παξαγφλησλ θηλδχλνπ.  Ζ δηαηήξεζε ηεο Α.Π. ζε θπζηνινγηθά επίπεδα θαη ε αληηκεηψπηζε 

ηεο ππεξηαζεο  ν ιηπηδαηκηθφο θαη γιπθαηκηθφο έιεγρνο κπνξεί λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ 

εκθάληζε ηεο λφζνπ. Ζ δηαηξνθή κε πεξηνξηζκέλε θαηαλάισζε ιεπθψκαηνο, ε αχμεζε 

ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε 

ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο εμέιημεο ηεο ΓΝ.[28,29]  

 

 

II)  Ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα 

 

  Ζ δηαβεηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα  (ΓΑ) είλαη κία κηθξναγγεηαθή επηπινθή ηνπ 

Γ θαη ηχπνπ 1 θαη ηχπνπ 2. Ζ ΓΑ επζχλεηαη γηα 12% πεξίπνπ ησλ λέσλ πεξηπηψζεσλ 

ηχθισζεο αλά έηνο θαη είλαη ε ζπρλφηεξε αηηία απψιεηαο ηεο φξαζεο ζε άηνκά ειηθίαο 

κεηαμχ 20 θαη 74 εηψλ. ε πιεηνλφηεηα ησλ αζζελψλ πνπ εκθαλίδνπλ ΓΑ δελ έρνπλ 
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ππνθεηκεληθά ζπκπηψκαηα πξηλ θηάζνπλ ζε πνιχ πξνρσξεκέλν ζηάδην . ε παξνπζία ηεο 

ΓΑ απμάλεηαη πξννδεπηηθά , φζν απμάλεηαη ε δηάξθεηα ηνπ Γ.  ηνπο αζζελείο κε Γη1 

εκθαλίδεηαη ζε 3-5 έηε απφ ηε δηάγλσζε ηεο λφζνπ θαη ζε 15-20 έηε απφ ηελ έλαξμε ηεο 

λφζνπ, φινη νη αζζελείο πάζρνπλ απφ θάπνηαο κνξθήο ΓΑ. ε αζζελείο κε Γη2  60% 

παξνπζηάδεη ΓΑ  ζε δηάζηεκα 2 δεθαεηηψλ απφ ηε δηάγλσζε. εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο 

φηη ζε κεξηθνχο απφ ηνπο αζζελείο απηνχο  δηαπηζηψλεηαη ΓΑ θαηά ηε δηάγλσζε , πηζαλφλ 

δηφηη ε ππεξγιπθαηκία πθίζηαηαη πνιχ πξηλ ηεζεί ε θιηληθή δηάγλσζε ηνπ Γ. 

Παξά ηε ζπλερηδφκελε αχμεζε ηεο επίπησζεο ηνπ δηαβήηε, εκθαλίδνληαη 

ρακειφηεξνη ξπζκνί  εμέιημεο ηεο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο ζηελ παξαγσγηθήο κνξθή θαη 

ζνβαξήο απψιεηαο ηεο φξαζεο. Γεγνλφο πνπ ίζσο νθείιεηαη ζηελ θαιχηεξε γλψζε θαη 

θαηαλφεζε ησλ παξαγψλησλ θηλδχλνπ  θαη ζηελ έγθπξε δηάγλσζε θαη έλαξμε ηεο 

ζεξαπείαο. ηελ κειέηε DCCT φπνπ πεξηειάκβαλε αζζελείο κε Γη1, δηαπηζηψζεθε φηη ε 

εληαηηθή ζεξαπεία πνπ επηηπγράλεη ηηκέο HbA1c < 7,9%, κεηψλεη ην ξπζκφ αλάπηπμεο 

λέσλ πεξηζηαηηθψλ θαηά 76%, ζε ζρέζε κε ηε ζπκβαηηθή ζεξαπεία.[30] 

Ζ ρξφληα ππεξγιπθαηκία, ε αξηεξηαθή ππέξηαζε θαη ε ππεξγιπθαηκία ζπκβάιινπλ 

ζηελ παζνγέλεζε ηεο ΓΑ. Οη βιάβεο ηνπ ακθηβιεζηξνεηδή ρηηψλα ιφγσ ηεο 

κηθξναγγεηνπάζεηαο αθνξνχλ ζηα ακθηβιεζηξνεηδηθά πξνηξηρνεηδηθά αξηεξηφιηα , ζηα 

αξηεξηφιηα θαη ηα θιεβίδηα. 

  Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηάγλσζε ηεο ΓΑ είλαη ε βπζνζθφπεζε 

ηνπ νθζαικνχ, ε θινπξναγγεηνγξαθία, θαη ε νπηηθή ζπκθαζηθή ηνκνγξαθία. 

Ζ ΓΑ δηαθξίλεηαη ζηελ α)ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα ππνζηξψκαηνο ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη 

απφ κηθξναλεπξίζκαηα, θαη εκθαλίδεηαη ζην 98% ησλ αζζελψλ κε Γη1 θαη ζε πνζνζηφ 

60-80% ζε αζζελείο κε Γη2  κε δηάξθεηα λφζνπ πάλσ απφ 20 ρξφληα, β) ζηελ 

σρξνπάζεηα, ζηελ γ) πξνπαξαγσγηθή αθκηβιεζηξνεηδνπάζεηα, δ) ζηελ παξαγσγηθή ε 

νπνία είλαη κε αλαζηξέςηκε  κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ λεναγγείσζε θαη ζπλεπψο  

ζεκαληηθή απψιεηα φξαζεο  θαη ηέινο  ε) ζηελ πξνρσξεκέλε δηαβεηηθή νθζαικηθή λφζν 

κε ζπλέπεηα ηελ ηχθισζε.[31] 

Σφζν γηα ηελ πξφιεςε φζν θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο 

επηδηνθψκελνο ζηφρνο   είλαη ε θαζπζηέξεζε εκθάληζεο ηεο κε παξαγσγηθήο ΓΑ. 

Ο απζηεξφο γιπθαηκηθφο έιεγρνο, ε ξχζκηζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ησλ ιηπηδίσλ 

θαζψο θαη ε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ν ηαθηηθφο νθζαικνινγηθφο έιεγρνο, απνηεινχλ 

ηα ζεκαληηθφηεξα κέηξα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο ζε πνιχ αξρηθφ 

ζηάδην θαη απνθπγή ηεο εμέιημήο ζηελ  παξαγσγηθή κνξθή ηεο. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ 

αζζελνχο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη , εθηφο απφ ηε ζσζηή γιπθαηκηθή ξχζκηζε, θαη ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ ηαθηηθνχ νθζαικνινγηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ πξψηκε δηάγλσζε αθφκα θαη 

αλ  ν αζζελείο είλαη αζπκπησκαηηθφο. [31] 

 

III) Γηαβεηηθή λεπξνπάζεηα 

 

Ζ δηαβεηηθή λεπξνπάζεηα είλαη κία εηεξνγελήο νκάδα δηαηαξαρψλ πνπ πξνζβάιιεη ην 

θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, ηα πεξηθεξηθά αηζζεηηθνθηκεηηθά λεχξα θαη ην απηφλνκν 

λεπξηθφ ζχζηεκα. Ζ δηαβεηηθή λεπξνπάζεηα κπνξεί λα είλαη γεληθεπκέλε θαη ζπκκεηξηθή 

ή εζηηαθή-πνιπεζηηαθή. Αλάινγα κε ηα λεχξα πνπ πξνζβάιινληαη δηαθξίλεηαη: ζηε ρξφληα 

πεξηθεξηθή αηζζεηηθνθηλεηηθή λεπξνπάζεηα, πεξηζζφηεξν γλσζηή σο πεξηθεξηθή 

λεπξνπάζεηα θαη  ηε λεπξνπάζεηα ηνπ απηόλνκνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. Οη δχν βιάβεο 

ζπρλά ζπλππάξρνπλ. Ζ επίπησζε ηεο πεξηθεξηθήο λεπξνπάζεηαο ζηνπο αζζελείο κε Γ 

εμαξηάηαη απφ ηε δηάξθεηα ηνπ δηαβήηε θαη ηελ ειηθία ηνπ αζζελή θαη αλέξρεηαη κέρξη 

50% κεηά 25εηίαο απφ ηε δηάγλσζε ηνπ δηαβήηε, ελψ ζρεδφλ  100% ησλ αζζελψλ 

εκθαλίδνπλ αλσκαιίεο αγσγηκφηεηαο ειεθηξνθπζηνινγηθά.  
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Ζ δηάγλσζε γίλεηαη  κε ηε ιήςε ηζηνξηθνχ θαη ηελ θιηληθή εμέηαζε. Κχξην 

ζχκπησκα ηεο πξνρσξεκέλεο πεξηθεξηθήο λεπξνπάζεηαο είλαη  ν λεπξνπαζεηηθφο πφλνο 

πνπ εθδειψλεηαη κε παξαηζζεζίεο , δπζαηζζεζίεο, αιινδπλία, λεπξαιγίεο θαη κπτθέο 

θξάκπεο. Σα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα παξαηεξνχληαη θπξίσο ζηα δάθηπια , ηα πέικαηα θαη 

ηε ξάρε ηνπ πνδηνχ, ηα νπνία επηδεηλψλνληαη θαηά ηελ αλάπαπζε, ελψ κε ηε βάδηζε 

βειηηψλνληαη, γεγνλφο πνπ απνηειεί δηαθνξνγλσζηηθφ ζεκείν κεηαμχ ηνπ λεπξνπαζεηηθνχ 

πφλνπ θαη ηνπ πφλνπ θαηά ηελ εξεκία,  νθεηιφκελνο ζε ζνβαξή ηζραηκία ησλ θάησ άθξσλ. 

Ζ θιηληθή εμέηαζε πεξηιακβάλεη ηελ αληίιεςε ηνπ λπγκνχ θαξθίδαο, ηελ αίζζεζε 

ηεο αθήο, ηελ αίζζεζε ηνπ ζεξκνχ-ςπρξνχ, ηνλ έιεγρν ηεο παιαηζζεζίαο κε 

βηνζεζηφκεηξν θαη ηελ αίζζεζε ηεο πίεζεο κε κνλντλίδηα ησλ Semmes-Weinstein 10g. 

Κχξηα αηηία ηεο πεξηθεξηθήο λεπξνπάζεηαο ζεσξείηαη ε ππεξγιπθαηκία, ηδηαίηεξα 

φηαλ ζπλνδεχεηαη απφ  δπζιηπηδαηκία, ππέξηαζε, παρπζαξθία θαη θάπληζκα. 

Ζ επγιπθαηκία, ε κείσζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο, ε ξχζκηζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ε 

δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο  πξνιακβάλνπλ ή θαζπζηεξνχλ ηελ εκθάληζε ηεο πεξηθεξηθήο 

λεπξνπάζεηαο. [32, 33] 

Ζ ζεξαπεία πνπ ρνξεγείηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πεξηθεξηθήο λεπξνπάζεηαο 

είλαη ζπκπησκαηηθή. Σα ήπηαο έληαζεο ζπκπηψκαηα αληηκεησπίδνληαη κε απιά 

αλαιγεηηθά φπσο παξαθεηακφιε θαη  κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε θάξκαθα. Ο 

λεπξνπαζεηηθφο πφλνο αληηκεησπίδεηαη κε αληηθαηαζιηπηηθά θαη αληηεπηιεπηηθά, ελψ ν 

αλζεθηηθφο λεπξνπαζεηηθφο πφλνο κε ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ ή/θαη νπηνεηδή.  

Ζ λεπξνπάζεηα ηνπ  Α.Ν.., ιφγσ ηεο εηεξνγέλεηάο ηεο εθδειψλεηαη κε πνηθηιία 

θιηληθψλ ζπκπησκάησλ ζε φια ζρεδφλ ηα ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ ηδηαίηεξα ζην 

γαζηξεληεξηθφ πξνθαιψληαο γαζηξνπάξεζε δηάξξνηα δηαηαξαρέο θηλεηηθφηεηαο ηνπ 

νηζνθάγνπ, ζην θαξδηαγγεηαθφ πξνθαιψληαο ηαρπθαξδία θαηά ηελ αλάπαπζε θαη 

νξζνζηαηηθή ππφηαζε.  ην νπξνπνηεηηθφ ζχζηεκα πξνθαιεί αηνλία νπξνδφρνπ θχζηεο 

θαη ζεμνπαιηθή αληθαλφηεηα, ελψ ζηνπο νθζαικνχο κχζε θαη λσζξφηεηα ηεο θφξεο  ζηελ 

αληίδξαζε ηνπ θσηφο. Καη ζηελ αληηκεηψπηζεο ηεο λεπξνπάζεηαο ηνπ Α.Ν.. ρνξεγείηαη 

θαη εθαξκφδεηαη ε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία.[34] 

 

B) Μαθξναγγεηαθέο επηπινθέο 

 

Οη καθξναγγεηαθέο επηπινθέο, νη νπνίεο πξνζβάιινπλ  ηα κεγάια αγγεία ηνπ νξγαληζκνχ, 

αλήθνπλ ζηηο ρξφληεο επηπινθέο ηνπ Γ θαη απνηεινχλ κείδνλ ηαηξηθφ πξφβιεκα σο πξνο 

ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο αιιά θαη ηνλ θχξην παξάγνληα λνζεξφηεηαο θαη ζλεηφηεηαο ησλ 

αζζελψλ κε δηαβήηε. Δπηπιένλ επηβαξχλνπλ ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 

δηαβεηηθψλ αζζελψλ θαη απμάλνπλ ην θφζηνο αληηκεηψπηζεο ηεο λφζνπ. 

 

 

 Καξδηαγγεηαθή Νόζνο 

 

Ζ καθξναγγεηνπαζεηηθή ή θαξδηαγγεηαθή λφζνο  (ΚAΝ)αλήθεη ζε απηέο ηηο 

επηπινθέο θαη πεξηιακβάλεη ηε ζηεθαληαία λφζν, ηελ πεξηθεξηθή αγγεηνπάζεηα θαη ηελ 

αξηεξηνπάζεηα  ηνπ εγθεθάινπ. Ζ θχξηα παζνγελεηηθή δηεξγαζία είλαη ε αζεξνζθιήξπλζε 

ε νπνία νδεγεί ζηε ζηέλσζε ησλ αξηεξηαθψλ ηνηρσκάησλ ζε φιν ην ζψκα.  Ζ 

αζεξνζθιήξπλζε πξνζβάιιεη ηα παξαπάλσ αγγεία  θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αζεξνζξφκβσζε είλαη ε θχξηα αηηία ζαλάηνπ ζε άηνκα κε Γ.   Ζ ΚΑΝ ζπρλά  

ζπλππάξρνπλ κε ην Γ, αιιά ε χπαξμε ηεο αγλνείηαη  ιφγσ έιιεηςεο ζπκπησκάησλ. 

Γηα ηελ παζνγέλεηα ηεο ΚAΝ ππεχζπλνη παζνθπζηνινγηθνί κεραληζκνί ζεσξνχληαη 

ε αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε, ηα απμεκέλα επίπεδα ησλ ειεχζεξσλ ιηπαξψλ νμέσλ, ε 

δπζιηπηδαηκία νη δηαηαξαρέο πήμεο θαη ηλσδφιπζεο, ε απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε θαη ην 
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νμεηδσηηθφ ζηξεο.  Οη παξαπάλσ κεραληζκνί νδεγνχλ ζε δηαηαξαγκέλε ιεηηνπξγία ηνπ 

ελδνζειηνχ,  ζε θιεγκνλψδεηο αληηδξάζεηο, ζε αγγεηνζχζπαζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ 

παξαγφλησλ πήμεο, πνπ νδεγνχλ ζηελ αξηεξηνζθιήξπλζε [32,35]  

 Ζ ΚAΝ επζχλεηαη γηα 70-75% ησλ ζαλάησλ ησλ αζζελψλ κε δηαβήηε, ελψ νη ίδηνη 

αζζελείο έρνπλ 2-3 θνξέο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο ζε ζρέζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ λα 

λνζήζνπλ απφ ζηεθαληαία λφζν (Ν). 

 

I) Σηεθαληαία λόζνο 

 

Πιεζπζκηαθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη δηαβεηηθνί άλδξεο  δηαηξέρνπλ δηπιάζην 

θίλδπλν ζαλάηνπ απφ Ν θαη νη δηαβεηηθέο γπλαίθεο πεληαπιάζην ζε ζρέζε κε άηνκα πνπ 

δε πάζρνπλ απφ Γ.  Αμηνζεκείσηε είλαη θαη θηιαλδηθή κειέηε πνπ έδεημε φηη νη 

δηαβεηηθνί ρσξίο ηζηνξηθφ εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ εκθαλίδνπλ ηελ ίδηα επίπησζε 

ζηεθαληαίσλ ζπκβακάησλ κε ηνπο κε δηαβεηηθνχο κε ηζηνξηθφ εκθξάγκαηνο ηνπ 

κπνθαξδίνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ν Γ ζεσξείηαη ηζνδχλακε θαηάζηαζε ηεο Ν απφ πιεπξάο 

αγγεηαθήο επηβάξπλζεο θαη βιάβεο, θαη φρη κφλν παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα Ν. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ην 50% ησλ δηαβεηηθψλ παξνπζηάδνπλ θαηά ηε 

δηάγλσζε ηνπ δηαβήηε θαξδηαγγεηαθέο επηπινθέο,  ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα δίλεηαη κεγάιε 

ζεκαζία ζηελ πξνδηαβεηηθή θάζε (IGT: Impaired Giucose Tolerance), ε νπνία ζπλδέεηαη 

κε απμεκέλε επίπησζε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ, κε απμεκέλε  ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ θαη κε δηπιαζηαζκφ ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο Ν. Μειέηεο έρνπλ 

δείμεη φηη 31% ησλ λνζειεπζέλησλ αζζελψλ κε νμχ έκθξαγκα κπνθαξδίνπ παξνπζίαδε 

αδηάγλσζην Γ θαη 35% παξνπζίαδε IGT. Ζ παξνπζία κηθξναγγεηνπάζεηαο είλαη 

πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο ηεο λφζνπ. 

    Έλαο ζεξαπεπηηθφο ζηφρνο  ηεο ΚΑΝ είλαη ε ξχζκηζε ηεο Α. Π. κε 

αληηπξεηαζηαθή. Άιινο κελαληηθφο ζεξαπεπηηθφο ζηφρνο είλαη ε ζπγθέληξσζε ιηπηδίσλ 

ζην αίκα Οη ζπλδπαζκνί ππνιηπηδαηκηθψλ θαξκάθσλ φπσο ζηαηίλε κε σ-3- ιηπαξά νμέα,  

ζηαηίλε κε ληαζίλε ή ζηαηίλε κε θηκπξάηε κπνξεί λα κεηψζνπλ ηνλ θαξδηαγγεηαθφ 

θίλδπλν. Ζ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ πξφιεςε αιιά θαη ζηελ 

θαιχηεξε έθβαζε ηεο λφζνπ[32, 35] 

 

 

. 

II) Πεξηθεξηθή Αγγεηαθή Νόζνο 

 

Ζ πεξηθεξηθή αγγεηαθή λφζνο  ή ρξφληα απνθξαθηηθή λφζνο ησλ θάησ άθξσλ είλαη 

ε δεχηεξε   βαζηθή εθδήισζε ηεο θαξδηαγγεηαθήο λφζνπ. Οξίδεηαη σο ε ζηέλσζε ή 

απφθξαμε κίαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο αξηεξίεο ησλ θάησ άθξσλ πνπ νθείιεηαη  ζηελ 

εγθαηάζηαζε αξηεξηνζθιήξπλζε. Ζ παξνπζία ηεο ΠΑΝ θαηαδεηθλχεη ηελ εκθάληζε 

αξηεξηνζθιήξπλζεο θαη άιιεο αξηεξίεο ηνπ νξγαληζκνχ, θπξίσο ζηηο θαξσηίδεο θαη ηηο 

ζηεθαληαίεο θαη απμάλεη ηνλ θίλδπλν εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ, ηνπ ΑΔΔ θαη ηεο 

θαξδηαγγεηαθήο ζλεηφηεηαο  2-3 θ0ξέο ζε ζρέζε κε ηνπο κε πάζρνληεο απφ ΠΑΝ. Ο 

επηπνιαζκφο ηεο λφζνπ αλέξρεηαη ζηνπο δηαβεηηθνχο ζε 15-40%.  ηελ Διιάδα ν 

επηπνιαζκφο ηεο ΠΑΝ ζηνπο αζζελείο κε δηαβήηε ηχπνπ 2 βξίζθεηαη ζην 15%.   

Ζ ΠΑΝ κπνξεί λα είλαη αζπκπησκαηηθή  ζε πνζνζηφ 75% ζηνπο δηαβεηηθνχο 

αζζελείο. Σα ζπκπηψκαηα πνπ εκθαλίδνληαη είλαη πφλνο ή πίεζε ζηελ θλήκε, ζην γινπηφ 

θαη ην κεξφ. Ο πφλνο απηφο νλνκάδεηαη δηαιείπνπζα ρσιφηεηα θαη εκθαλίδεηαη κεηά ηε 

δηάλπζε ζχληνκεο απφζηαζεο  (πεξίπνπ 200-300 κ.) πνπ ππνρσξεί φκσο κεηά νιηγφιεπηεο 

αλάπαπζεο. ε πξνρσξεκέλε ΠΑΝ εκθαλίδεηαη ε θξίζηκε ηζραηκία πνπ εθδειψλεηαη κε 

πφλν αθφκα θαη ζε θάζε εξεκία.  Οθείιεηαη ζε ζεκαληηθή κείσζε ηεο αηκάησζεο ησλ 
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θάησ άθξσλ θαη εμαηηίαο ηεο ηζραηκίαο δεκηνπξγνχληαη έιθε ηα νπνία δελ επνπιψλνληαη 

θαη απεηινχλ ηε βησζηκφηεηα ηνπ κέινπο . αλ ε θπθινθνξία δε βειηησζεί είλαη πηζαλφ νη 

πιεγέο λα πξνθαιέζνπλ λέθξσζε ησλ ηζηψλ , θαη επαθφινπζν αθξσηεξηαζκφ ηνπ 

πάζρνληνο κέινπο. 

  Ζ δηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε ηεο ΠΑΝ έγθεηηαη  ζηε ιήςε ηαηξηθνχ θαη ηε θπζηθή 

εμέηαζε  ηνπ αηφκνπ. Αδχλακνο ή απνπζηάδσλ ζθπγκφο ζηε κεξηαία, ηγλπαθή, νπίζζηα 

θλεκηαία θαη ξαρηαία άθξνπ πνδφο είλαη έλδεημε ΠΑΝ . Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηαη ν 

θλεκηνβξαρηφληνο δείθηεο (ABI). [36] 

 

III)     Αγγεηαθό Δγθεθαιηθό Δπεηδόδην (ΑΔΔ) 

 

Ο Γ είλαη  έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο  παξάγνληεο θηλδχλνπ  γηα ηελ εκθάληζε 

Αγγεηαθνχ Δγθεθαιηθνχ Δπεηζνδίνπ (ΑΔΔ) . ηα άηνκα κε δηαβήηε έρνπλ  θαηά %150-

400% πςειφηεξν θίλδπλν εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ Δπηπιένλ ν Γ δηπιαζηάδεη  ηνλ 

θίλδπλν επαλεκθάληζεο ΑΔΔ, παξαηείλεη ηελ ελδνλνζνθνκεηαθή παξακνλή θαη πξνθαιεί 

κεγαιχηεξε ππνιεηπφκελε ιεηηνπξγηθή θαη λεπξνινγηθή βιάβε.  ε ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο 

έηνπο ε ζλεηφηεηα ζηνπο δηαβεηηθνχο είλαη δηπιάζηα ελψ ζε δηάζηεκα 5 εηψλ κφλν ην 1/5 

ησλ δηαβεηηθψλ κε ΑΔΔ επηβηψλεη. 

Ο γιπθαηκηθφο έιεγρνο θαίλεηαη φηη κεηψλεη ζεκαληηθά  ηελ εθδήισζε ηεο λφζνπ. 

χκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο ADA νη ζεξαπεπηηθνί ζηφρνη είλαη: ηηκέο γιπθφδεο ζε 

θξίζηκε θαηάζηαζε απφ 110mg/dl – 180 mg/dl, ζε κε θξίζηκε θαηάζηαζε απφ 90mg/dl- 

130mg/dl θαη κεηαγεπκαηηθά < 180mg/dl , αληηαηκνπεηαιηαθή θαη αληηπεθηηθή αγσγή θαη 

ζηαδηαθή κείσζε ηεο ΑΠ θαη απνθαηάζηαζε ηνπ ιηπηδαηκηθνχ πξνθίι.[37] 

 

 

VI) Υπέξηαζε 

 

Ζ ππέξηαζε θαη ν δηαβήηεο είλαη δχν αζζέλεηεο πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο  

ζπλππάξρνπλ θαη ε κία εληζρχεη ηελ εκθάληζε ηεο άιιεο. Ζ απμεκέλε πεξηθεξηθή 

αγγεηαθή αληίζηαζε θαη ην απμεκέλν αληαιιάμηκν λάηξην θαίλεηαη λα επζχλνληαη γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο λφζνπ ζηνπο δηαβεηηθνχο. H πςειή  ζπγθέληξσζε λαηξίνπ θαη ε 

δπζιηπηδαηκία επηβαξχλνπλ ζεκαληηθά ηελ εκθάληζε θαη ηελ εμέιημή ηεο. Ζ ππέξηαζε ζην 

δηαβεηηθφ άηνκα απμάλεη ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ηεο ΚAΝ, ηεο ΠΑΝ, ηνπ 

ΑΔΔ, ηεο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο θαη ηεο λεθξνπάζεηαο. 

Θεξαπεπηηθνί ζηφρνη είλαη κείσζε ηεο ΑΠ<130/85 mmHg θαη ε βειηίσζε ηνπ 

ιηπηδαηκηθνχ πξνθίι. Ζ πηνζέηεζε πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο κε ζσζηή δηαηξνθή θαη θπζηθή 

δξαζηεξηφηεηα βειηηψλεη καθξνπξφζεζκα ην γιπθαηκηθφ θαη ιηπηδαηκηθφ έιεγρν.[37] 

 

Αληηππεξηαζηαθή αγωγή 

  

Σα πεξηζζφηεξα αληηππεξηαζηαθά θάξκαθα έρνπλ επλντθή επίδξαζε θαη ζην 

κεηαβνιηζκφ ησλ πδαηαλζξάθσλ.. Οη αλαζηνιείο ηνπ κεηαηξεπηηθνχ ελδχκνπ (α-ΜΔΑ) 

απμάλνπλ ηελ αηκαηηθή ξνή δηακέζνπ ηεο κηθξνθπθινθνξίαο ζηνπο ζθειεηηθνχο κπο θαη 

έηζη απμάλνπλ θαη ηε κεηαθνξά ηλζνπιίλεο θαη γιπθφδεο ζηνπο ηζηνχο απηνχο.Οη α-ΜΔΑ 

ρνξεγνχληαη επίζεο ζε παρχζαξθνπο ππεξηαζηθνχο  κε ηλζνπιηλναληίζηαζε πνπ 

εκθαλίδνπλ  λεθξηθή ππεξδηήζεζε κε κηθξνιεπθσκαηηλνπξία ,ππεξηξνθία ηεο αξηζηεξήο 

θνηιίαο θαη ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα. Δπεξγεηηθφο είλαη ν ξφινο ηνπο θαη ζηελ 

πξφιεςε ηνπ δηαβήηε ηχπνπ 2. 

  Μία άιιε θαηεγνξία αληηππεξηαζηαθψλ, νη αληαγσληζηέο ησλ ππνδνρέσλ ηεο 

αγγεηνηελζίλεο ΗΗ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζε αζζελείο κε ππέξηαζε θαη αληίζηαζε ζηελ 
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ηλζνπιίλε. Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη θάξκαθα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο κεηψλνπλ 

ηελ επίπησζε ηνπ Γη2 θαηά 25%. 

Οη αληαγσληζηέο ησλ δηαχισλ αζβεζηίνπ  έρνπλ νπδέηεξε επίδξαζε ζηε 

κεηαβνιηζκφ ησλ πδαηαλζξάθσλ θαη ησλ ιηπηδίσλ[.38,39,39] 

 

2.5 Πξόιεςε ηνπ Γ 

 
Ζ επηδεκία ηνπ δηαβήηε  απνηειεί δήηεκα κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ πξναγσγή 

θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο παγθφζκηαο πγείαο.  Ζ αλάπηπμε δξάζεσλ θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα 

ηελ πξφιεςε θαη ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο.  Βαζηθφ κέηξν 

πξφιεςεο ηνπ ζαθραξψδε δηαβήηε   είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηελ 

πγηεηλή δηαηξνθή , ηελ θαζεκεξηλή θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, ηε δηαθνπή ρξήζεο θαπλνχ θαη 

ηελ πεξηνξηζκέλε θαηαλάισζε αιθνφι σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

ηνπ, πνπ ζα ηνπ δηαζθαιίζεη πγηή θαη πνηνηηθή δσή. 

Μεγάιεο κειέηεο πνπ έγηλαλ  ζηελ Κίλα, ηε Φηιαλδία θαη ζηηο ΖΠΑ αλέδεημαλ φηη 

ε δηαηξνθή θαη ε ζσκαηηθή άζθεζε πξνιακβάλνπλ ζεκαληηθά ηελ εκθάληζε ηνπ Γ.  

Πξνιεπηηθή παξέκβαζε ηεο κειέηε CDQDPS  ζηελ Κίλα αλέδεημε φηη ε δηαηξνθή θαη ε 

άζθεζε κείσζαλ ηελ επίπησζε ηνπ δηαβήηε θαηά 38% κεηά απφ 6 ρξφληα 

παξαθνινχζεζεο, ελψ 20 ρξφληα κεηά ε επίπησζε ηεο λφζνπ κεηψζεθε θαηά 42% 

αλαδεηθλχνληαο ηα καθξνπξφζεζκα νθέιε ηεο αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ δσήο.  

 Ζ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζπλήζσο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ φπσο εκεξίδσλ, νκηιηψλ, δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ ζηελ 

ηειεφξαζε θαη ζην ξαδηφθσλν, αλαξηήζεσλ ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. , 

επαγγεικαηίεο πγείαο, πγεηνλνκηθέο πεξηθέξεηεο, ζχιινγνη, ηνπηθνί δεκφζηνη θνξείο 

κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ. Χζηφζν ηα πξφιεςεο 

πνπ εζηηάδνπλ ζην γεληθφ πιεζπζκφ δελ είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθά ζε ζρέζε κε εθείλα 

πνπ  εζηηάδνπλ ζε άηνκα πνπ έρνπλ πςειφ θίλδπλν λα εκθαλίζνπλ δηαβήηε.  ηα πιαίζηα 

ηεο πξφιεςεο ε ADA ζπληζηά ηε δνθηκή γιπθφδεο ζε φινπο απφ ηελ ειηθία > 45  ,ελψ ε 

Ακεξηθαληθή Οκάδα Πξνιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ (U.S.P.T.F.)  ζπληζηά ηε δνθηκή γιπθφδεο  

ζε φζνπο εκθαλίδνπλ παξαηεηακέλε ππέξηαζε. [40] 

Ζ ζηνρεπκέλε πξφιεςε ζε νκάδεο θαη άηνκα πςεινχ θηλδχλνπ απνδεηθλχεηαη πην 

απνηειεζκαηηθή σο κέηξν πξφιεςεο.  Βαζίδεηαη ζηε ζπκπιήξσζε  ελφο απινχ 

εξσηεκαηνινγίνπ, κε ην νπνίν ζα εθηηκψληαη παξάγνληεο φπσο ε ειηθία, ην χςνο, ην Β,  

ε πεξηθέξεηα κέζεο, ηζηνξηθφ ππεξιηπηδαηκίαο ή ππέξηαζεο θιπ.  Σα άηνκα πνπ 

ηαμηλνκνχληαη ζε νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ζα ππνβιεζνχλ ζε εμεηδηθεπκέλεο εμεηάζεηο αίκαηνο γηα ηελ αλίρλεπζε 

ΓΑΓ θαη ΓΓΝ. Οη δνθηκαζίεο γηα ην screening θαη γηα ηε δηάγλσζε ηνπ δηαβήηε δελ 

δηαθέξνπλ επνκέλσο ,θαηά ηε δηελέξγεηα πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ζε πιεζπζκφ–ζηφρν ζα 

δηαγλσζηνχλ θαη νη αζπκπησκαηηθνί αζζελείο 

Ζ αζπκπησκαηηθή πεξίνδνο ηνπ δηαβήηε κπνξεί λα είλαη αξθεηά ρξφληα θαη γηα ην 

ιφγν απηφ πεξίπνπ  ν κηζφο πιεζπζκφο ησλ δηαβεηηθψλ αζζελψλ παξακέλεη αδηάγλσζηνο. 

Κξηηήξηα γηα πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν κε ηελ κέηξεζε ηεο FPG απνηεινχλ νη εμήο 

ζπλζήθεο: 

 • Ζιηθία ˃ 45 εηψλ 

• ΓΜ ˃ 30 Kg/m2  

 • Πεξηθέξεηα κέζεο ≥ 102 cm γηα ηνπο άλδξεο θαη ≥ 88 cm γηα ηηο γπλαίθεο  

• Ηζηνξηθφ δηαβήηε ζηελ νηθνγέλεηα 

 • Ηζηνξηθφ ππέξηαζεο (> 140/90 mm Hg) ή θαη 

 • Ηζηνξηθφ δπζιηπηδαηκίαο HDL < 35 mm Hg)  (Tg >250 mg/dl ή/θαη  

• Ηζηνξηθφ ΓΚ 
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• Γπλαίθεο κε ζχλδξνκν πνιπθπζηηθψλ σνζεθψλ 

 

 

 • Γέλλεζε λενγλψλ Β ˃ 4 Kg 

 • πγθεθξηκέλεο εζληθφηεηεο (Ηλδηάλνη,Αθξνακεξηθαλνί, Αζηάηεο, θάηνηθνη Δηξεληθνχ) 

 • Λήςε θαξκάθσλ πνπ πξνδηαζέηνπλ γηα αχμεζε ηεο γιπθφδεο ηνπ αίκαηνο 

(π.ρ.αληηςπρσζηθά, θνξηηθνζηεξνεηδή). 

  

Κξηηήξηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ κε ηε δηελέξγεηα OGTT 

είλαη νη εμήο:  

 • ΓΓΝ  

 • Φπζηνινγηθή FPG κε απμεκέλε κεηαγεπκαηηθή γιπθφδε (˃ 140 mg/dl)  

 • Φπζηνινγηθή FPG κε ζνβαξή ππνςία χπαξμεο Γ[41] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ Γ 
 Ο Γ είλαη έλα  ρξφλην θαη αλίαην λφζεκα θαη ε αληηκεηψπηζε απνζθνπεί ζηνλ 

έιεγρν ηεο γιπθφδεο θαη ηελ πξφιεςε εκθάληζεο ησλ ρξφλησλ επηπινθψλ ηνπ. Ζ 

πγηεηλνδηαηηεηηθή παξέκβαζε  θαη ε εθαξκνγή ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ζεσξνχληαη 

απαξαίηεηεο γηα ην γιπθαηκηθφ έιεγρν θαη ηελ πξφιεςε ησλ επηπινθψλ ηνπ. 

  

2.1 Γιαηποθή  
Ζ δηαηξνθή είλαη ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο  απηνδηαρείξηζεο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο 

ηνπ Γ. Ζ πηνζέηεζε πγηεηλψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ θαηαλάισζε 

ιαραληθψλ, ςαξηψλ, θξνχησλ, δεκεηξηαθψλ νιηθήο άιεζεο θαη πνπιεξηθψλ ζπλδέεηαη κε 

κεησκέλν θίλδπλν εκθάληζεο Γ. Οη ππνζεξκηδηθέο δίαηηεο κεηψλνπλ ην ζσκαηηθφ βάξνο 

θαη ηελ αξηεξηαθή πίεζε θαη ηαπηφρξνλα βειηηψλνπλ ην ιηπηδαηκηθφ πξνθίι θαη ην 

γιπθαηκηθφ έιεγρν 

  Σν  δπηηθφ πξφηππν δηαηξνθή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ απμεκέλε πνζφηεηα 

θφθθηλνπ θαη επεμεξγαζκέλνπ θξέαηνο, trans ιηπαξψλ, γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ 

πςειήο  πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιηπαξά , ηεγαληηήο παηάηαο, γιπθψλ, επεμεξγαζκέλσλ 

δεκεηξηαθψλ θαη αλζξαθνχρσλ πνηψλ πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε δάραξε ζπλδέεηαη κε 

59% αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο Γ.  

ηε δίαηηα γηα ην Γ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ηνπ 

πξνζιακβαλφκελνπ  ιίπνπο  θαη φρη ηφζν ζηελ πνζφηεηα. Ζ δηαηξνθή πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηελ πξφζιεςε ηξνθψλ πινχζησλ ζε θπηηθέο ίλεο θαη ζηελ πεξηνξηζκέλε πξφζιεςε 

ιίπνπο, ηδηαίηεξα θνξεζκέλνπ θαη ξαβηλαξηζκέλνπ  ( trans) ζρεηίδνληαη κε κείσζε ηνπ 
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ζσκαηηθνχ βάξνπο, απμεκέλε επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε θαη κείσζε ησλ παξαγφλησλ 

θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ πνπ απνηειεί ηελ θχξηα αηηία πξφσξεο ζλεζηκφηεηαο ζηα άηνκα 

κε Γ. Μειέηεο έδεημαλ φηη  κείσζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο πεξίπνπ 7% είρε σο 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο Γη2 θαηά 58% 

   Ζ αιιαγή ην ηξφπνπ δσήο θαη ε  πηνζέηεζε  πγηεηλνδηαηηεηηθψλ ζπλεζεηψλ, φπσο ε 

απνθπγή  θαηαλάισζεο  ππεξζεξκηδηθψλ ηξνθψλ, ε έληαμε ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη ε απψιεηα ζσκαηηθνχ βάξνπο  έρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

γηα ηελ πξφιεςε ηνπ δηαβήηε αιιά  ησλ κηθξναγγεηνθψλ θαη καθξναγγεηαθψλ επηπινθψλ 

ηνπ.  

 

 

2.1.1Μεζογειακή δίαιηα 

Πνιιέο κειέηεο αλαδεηθλχνπλ ηε ζπκβνιή ηεο κεζνγεηαθήο δίαηηαο ζην 

γιπθαηκηθφ έιεγρν  ζηελ απψιεηα βάξνπο θαη ηελ κείσζε ηνπ  θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ. 

 Ζ Μεζνγεηαθή δίαηηα ζηεξίδεηαη ζηελ θαηαλάισζε κεγάισλ πνζνηήησλ θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ, ςαξηψλ θαη πνπιεξηθψλ, κνλναθφξεζησλ ιηπαξψλ νμέσλ, φπσο ην ειαηφιαδν,  

νζπξίσλ, μεξψλ θαξπψλ, κέηξηαο θαηαλάισζεο θφθθηλνπ θξαζηνχ θαη δεκεηξηαθψλ 

νιηθήο άιεζεο. Μειέηεο αλαδεηθλχνπλ φηη ε πηνζέηεζεο ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο έρεη 

επεξγεηηθή επίδξαζε ηφζν ζηνλ γιπθαηκηθφ έιεγρν, φζν θαη ζε άιινπο παξάγνληεο 

θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ.  Μεηψλεη ην Γείθηεο Μάδαο ψκαηνο (ΓΜ), ηελ πεξηθέξεηα 

κέζεο, ηα ιηπίδηα ηνπ αίκαηνο, ηελ αξηεξηαθή πίεζε θαη ηνπο δείθηεο θιεγκνλήο. 

  Πην ζπγθεθξηκέλα ε θαηαλάισζε κνλναθφξεζησλ ιηπαξψλ νμέσλ,  σ-3 ιηπαξψλ 

νμέσλ, ζηεξνιψλ θαη αληηνμεηδσηηθψλ πνπ πεξηιακβάλεη ε κεζνγεηαθή δηαηξνθή,  απμάλεη 

ηελ επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε, ελψ ηαπηφρξνλα κεηψλεη ηνπο παξάγνληεο αζεξνγέλεζεο, 

φπσο ηε δπζιηπηδαηκία ,ηε ζξφκβσζε, ηε θιεγκνλή θαη ηελ ελδνζειηαθή δπζιεηηνπξγία. 

Δπίζεο νη θαηλφιεο πνπ  βξίζθνληαη θπξίσο ζην ειαηφιαδν,  ην θξαζί, ηα θξνχηα θαη ηα 

ιαραληθά, είλαη γλσζηέο γηα ηηο αληηνμεηδσηηθέο θαη ηηο αληηθιεγκνλψδεηο  ηνπο ηδηφηεηεο . 

Οη ηδηφηεηεο ηνπο απηέο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία, θαζψο κεηψλνπλ ηα επίπεδα ηνπ 

νμεηδσηηθνχ ζηξεο θαη ηεο θιεγκνλήο , πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παζνγέλεζε  ηνπ δηαβήηε, 

ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ, ηεο παρπζαξθίαο θαη ησλ θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ. 

Ζ Μεζνγεηαθή δηαηξνθή πεξηιακβάλεη ηξνθέο πινχζηεο ζε θπηηθέο, νη νπνίεο 

θαζπζηεξνχλ ζεκαληηθά ηελ απνξξφθεζε ησλ πδαηαλζξάθσλ θαη βειηηψλνπλ ηε 

κεηαγεπκαηηθή γιπθαηκία. Σα κνλναθφξεζηα ιηπαξά νμέα πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ 

θαηαλάισζε ειαηφιαδνπ. Ζ κεζνγεηαθή δίαηηα θαίλεηαη φηη κεηψλεη ηνλ θίλδπλν 

εκθάληζεο δηαβήηε κέρξη 51% θαη ηνπ πξνδηαβήηε απφ 30% έσο 70% [42,43] 

 

2.1.2 Νάηπιο 

Οη ζπζηάζεηο θαη γηα ην γεληθφ πιεζπζκφ θαη γηα ηα άηνκα κε δηαβήηε γηα ηελ 

θαηαλάισζε λαηξίνπ είλαη λα κεησζεί ζε ιηγφηεξν απφ 2.300mg ζπλνιηθήο πξφζιεςεο 

εκεξεζίσο δηφηη έρεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ζηε κείσζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ησλ 

παξαγφλησλ θαξδηναγγεηνθνχ  θηλδχλνπ.  

 Δπηπιένλ,  ν American Heart Association ζπληζηά ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ λαηξίνπ ζε 

1,500mg/ εκέξα θαη αθνξά ζηα άηνκα πνπ δηαγλψζηεθαλ κε ππέξηαζε ή  ρξφληα λεθξηθή 

λφζν, ηνπο Αθξνακεξηθαλνχο θαη  άηνκα άλσ ησλ 51 εηψλ,  θαζψο ε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ 

λαηξίνπ θαίλεηαη λα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ αξηεξηαθή πίεζε. Μειέηεο  φκσο, 

δείρλνπλ απμεκέλε ζλεηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ρακειφηεξεο πξνζιήςεηο λαηξίνπ  ζε 

άηνκα κε ζαθραξψδε δηαβήηε  ηχπνπ 1 θαη ηχπνπ 2, γεγνλφο πνπ εθηζηά ηελ πξνζνρή γηα 

ηνλ  πεξηνξηζκφ ηνπ λαηξίνπ ζηα 1.500 mg ζε απηφλ ηνλ πιεζπζκφ θαη εμαηνκίθεπζε ησλ 

ζηφρσλ.  Οη ζηφρνη  ζα πξέπεη λα εμαηνκηθεχνληαη ιακβάλνληαο ππφςε θαη παξάγνληεο 

φπσο ε γεπζηηθφηεηα, ε δηαζεζηκφηεηα θαη ην θφζηνο πξντφλησλ κε ρακειή 
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πεξηεθηηθφηεηα ζε λάηξην.  Ζ ζπλνιηθή πξφζιεςε 3.400mg λαηξίνπ ζεσξείηαη ππεξβνιηθή 

απφ φιεο ηηο νκάδεο πγείαο θαη πξέπεη λα κεησζεί. Σξνθέο πνπ πεξηέρνπλ κεγάιε πνζφηεηα 

θξπκκέλνπ λαηξίνπ είλαη  ηπξηά, ειηέο, ηνπξζηά, ζάιηζεο, παηαηάθηα, πίηζεο, κπέξγθεξ, 

θαζη θνπλη, αιαηηζκέλνη μεξνί θαξπνί.[44] 

 

 

 

2.1.3 Αλκοόλ 

  Οη ζπζηάζεηο γηα ηελ θαηαλάισζε αιθνφι γηα άηνκα κε δηαβήηε  δελ δηαθέξνπλ 

απφ απηέο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Γηα ηηο γπλαίθεο ζπζηήλεηαη ε θαηαλάισζε έσο έλα 

πνηφ ηελ εκέξα θαη γηα ηνπο άλδξεο έσο δχν πνηά ηελ εκέξα. Οη ππεξβνιηθέο πνζφηεηεο 

αιθνφι πνπ θαηαλαιψλνληαη ζπρλά κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ ππεξγιπθαηκία. 

Ζ απνρή απφ ην αιθνφι πξέπεη λα ζπληζηάηαη ζε άηνκα κε ηζηνξηθφ θαηάρξεζεο ή 

εμάξηεζεο απφ ηελ αιθνφιε, γπλαίθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο θαη άηνκα κε ηαηξηθέο 

παζήζεηο φπσο επαηηθή λφζν, παγθξεαηίηηδα, ζνβαξή ππεξηξηγιπθεξηδαηκία ή 

πξνρσξεκέλε λεπξνπάζεηα. 

 Ζ θαηαλάισζε αιθνφι κπνξεί λα ζέζεη  ηα άηνκα πνπ ζε ιακβάλνπλ ηλζνπιίλε ή 

εθθξηηαγσγά δηζθία ζε απμεκέλν θίλδπλν γηα θαζπζηεξεκέλε ππνγιπθαηκία. Γηα ην ιφγν 

απηφ ην αιθνφι πξέπεη λα ιακβάλεηαη κε ηξνθή γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο ηεο 

λπρηεξηλήο ππνγιπθαηκίαο. Γεληθά, άηνκα κε δηαβήηε πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη  ζρεηηθά κε 

ηελ αλαγλψξηζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο θαζπζηεξεκέλεο ππνγιπθαηκίαο θαη ηελ πηζαλή 

αλάγθε θαιχηεξνπ γιπθαηκηθνχ ειέγρνπ κεηά ηελ θαηαλάισζε αιθννινχρσλ πνηψλ.[44] 

 

2.2 σκαηηθή άζθεζε  
 

  Ζ ζσκαηηθή άζθεζε απνηειεί εμίζνπ κε ηε δηαηξνθή ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ δηαβήηε. πκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε θπζηνινγηθνχ δείθηε κάδαο 

ζψκαηνο(ΓΜ),  ζηελ απψιεηα ηνπ θνηιηαθνχ ιίπνπο, απμάλεη ην κπτθφ ηφλν θαη 

παξάιιεια ηελ επαηζζεζία ηεο ηλζνπιίλεο ζην κπτθφ ηζηφ, βειηηψλνληαο ην γιπθαηκηθφ 

έιεγρν θαη ηνπο παξάγνληεο θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ. Δπηπιένλ βειηηψλεη ην ιηπηδαηκηθφ 

έιεγρν θαη κεηψλεη ηελ αξηεξηαθή πίεζε.  Μέηξηα έσο θαη πςειή έληαζε αεξφβηαο 

θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη πςειφηεξα επίπεδα θαξδηναλαπλεπζηηθήο αληνρήο κεηψλνπλ 

ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο ζε άηνκα κε ζαθραξψδε δηαβήηε 

ηχπνπ 1 θαη ηχπνπ 2.  

Γηα ηνπο ελήιηθεο ζπζηήλεηαη άζθεζε ηνπιάρηζηνλ 150 ιεπηά/  εβδνκάδα κέηξηαο 

έληαζεο αεξνβηθή άζθεζε, κε κεζνδηάζηεκα απνρήο φρη πάλσ απφ δχν δηαδνρηθέο εκέξεο 

ή  75 ιεπηά έληνλεο έληαζεο αεξνβηθή ή  ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν. Δπηπιένλ νη ελήιηθεο κε 

Γ ηχπνπ 2 κπνξεί  λα θάλνπλ αζθήζεηο αληίζηαζεο ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα 

εθφζνλ δελ ππάξρνπλ αληελδείμεηο. Άηνκα πςεινχ θηλδχλνπ ζα πξέπεη λα μεθηλάλε κε 

κηθξήο δηάξθεηαο θαη ρακειήο έληαζεο άζθεζε θαη ζηαδηαθά λα απμάλνπλ  ηε δηάξθεηα θαη 

έληαζε. 

Πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζηα άηνκα πνπ θάλνπλ ρξήζε ηλζνπιίλεο ή/θαη 

ηλζνπιηλνεθθξηηαγνγσλ δηζθίσλ  δηφηη ππάξρεη ν θίλδπλνο ππνγιπθαηκίαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ ε κέηξεζε ηεο γιπθφδεο ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο άζθεζεο, ψζηε λα θαηαλαισζεί θαη ε αλάινγε πνζφηεηα 

πδαηαλζξάθσλ, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηε δφζε ηεο ηλζνπιίλεο, ηε δηάξθεηα θαη ηελ 

έληαζε ηεο άζθεζεο.  [45] 
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2.3 Αληηδηαβεηηθή αγσγή ζην ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 2 

 
Ζ θαξκαθεπηηθή αγσγή ζην Γη2 πνηθίιιεη θαη εμαξηάηαη απφ ην ζηάδην εμέιημεο: 

 

Ιλζνπιηλνεθθξηηαγωγά : ζηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη ζνπιθνλπινπξίεο θαη νη 

κεγιηηηλίδεο. Ζ θαηεγνξία απηή επάγεη ηελ έθθξηζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ηλζνπιίλεο 

θαη δξνπλ κφλν εθφζνλ ππάξρεη ηθαλφηεηα παξαγσγήο ηλζνπιίλεο απφ ην β θχηηαξν.  

Πξφθεηηαη γηα ρεκηθέο νπζίεο πνπ αζθνχλ ππνγιπθαηκηθή δξάζε. 

 

 Οη ζνπιθνλπινπξίεο δε ζπλίζηαηαη ζε άηνκα κε λεθξηθή ή επαηηθή αλεπάξθεηα θαη 

ζε άηνκα κε αδπλακία πξφζιεςεο ηξνθήο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δηφηη κπνξεί λα 

πξνθιεζεί ππνγιπθαηκία. Άιιεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

θαξκάθσλ είλαη λαπηία έκεηνο θαη κε εηδηθέο γαζηξεληεξηθέο ελνριήζεηο,  ελψ 

ζπαληφηεξα κπνξεί λα εκθαληζηνχλ αηκνιπηηθή αλαηκία  ίθηεξνο θαη αιιεξγίεο. 

Λφγσ ηεο ηλζνπιίλεο πνπ εθθξίλεηαη νη ζνπιθνλπινπξίεο πξνθαινχλ αχμεζε ηνπ : 

 Μεγιηηηλίδεο Έρνπλ ηαρεία έλαξμε  αιιά θαη ηαρεία ιήμε ηεο ππνγιπθαηκηθήο ηνπο 

δξάζεο θαη ιακβάλνληαη αθξηβψο  πξηλ ην θαγεηφ. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο ηνπ 

γεχκαηνο ζα πξέπεη λα παξαιείπεηαη θαη ε ιήςε ηνπ θαξκάθνπ.   

Έρνπλ ηνλ ίδην κεραληζκφ δξάζεο κε ηηο ζνπιθνλπινπξίεο.Οη κεγιηηηλίδεο 

πξνθαινχλ ππνγιπθαηκία θαη αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ζε κηθξφηεξν φκσο  

βαζκφ απφ ηηο ζνπιθνλπινπξίεο.[1] 

 

 

 

Γηγνπαλίδεο θαη ζεηνγιπηαδόιεο : κεηψλνπλ ηελ αληίζηαζε  ζηελ ηλζνπιίλε 

δηεπθνιχλνληαο ηε δξάζε ηεο ζηνπο ηζηνχο. 

Κχξηα εθπξφζσπνο ησλ δηγνπαληδψλ είλαη ε κεηθνξκίλε.Ζ κεηθνξκίλε δελ έρεη 

ηλζνπιηλνεθθξηηηθή δξάζε ,αιιά δξα κφλν παξνπζία ηλζνπιίλεο.  Ζ κεηθνξκίλε εληζρχεη 

ηε δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο ζην ήπαξ  κεηψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε λενγιπθνγέλεζε 

θαη ηε γιπθφδε λεζηείαο. Δπηζηξαηεχεη ηνπο GLUTs θαη απμάλεη ηελ πξφζιεςε γιπθφδεο 

απφ ην κπτθφ ηζηφ. Ζ απμεκέλε θπηηαξηθή πξφζιεςε γιπθφδεο παξάιιεια εληζρχεη ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπλζεηάζεο θαη  ηελ απνζήθεπζε γιπθνγφλνπ. Σαπηφρξνλα 

θαηαζηέιιεη ηελ νμείδσζε ησλ ιηπαξψλ νμέσλ θαη κεηψλεη ηελ ππεξηξηγιπθεξηδαηκία. Ζ 

κεηθνξκίλε απμάλεη ην κεηαβνιηζκφ ηεο γιπθφδεο ζην έληεξν θαη δελ πξνθαιεί αχμεζε 

ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο, ελδέρεηαη δε λα πξνθαιεί κηθξή απψιεηα βάξνπο.  Γηα ην ιφγν 

απηφ ε κεηθνξκίκε κπνξεί λα ρνξεγεζεί θαη  ζε άηνκα πνπ επηζπκνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

απψιεηα βάξνπο  θαζψο θαη ζε παρχζαξθα ρσξίο λα ππάξρεη ν θίλδπλνο αχμεζεο βάξνπο , 

φπσο ζπκβαίλεη κε ηα πεξηζζφηεξα αληηδηαβεηηθά θάξκαθα. 

 χκθσλα κε αμηφπηζηε κειέηε (UKPDS) ε κεηθνξκίλε πνπ ρνξεγήζεθε σο 

αξρηθή κνλνζεξαπεία ζε ππέξβαξνπο δηαβεηηθνχο ηχπνπ 2 κείσζε ηηο καθξναγγεηαθέο 

επηπινθέο θαη αχμεζε ηελ επηβίσζε ζε ζχγθξηζε κε ζνπιθνλπινπξίεο θαη ηελ ηλζνπιίλε. 

Δπίζεο ε κεηθνξκίλε έρεη επεξγεηηθή δξάζε  ζε πνιινχο παξακέηξνπο ηεο  

αζεξσκάησζεο θαη ηνπ κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ αθνχ κεηψλεη ηελ ππεξηλζνπιηλαηκία, 

βειηηψλεη σο έλα βαζκφ ην ιηπηδαηκηθφ πξνθίι  θαη έρεη θάπνηα αληηζξνκβσηηθή δξάζε. Ζ   

κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε φια ηα άιια αληηδηαβεηηθά θάξκαθα. Απαηηείηαη ηαθηηθή 

κέηξεζε ηνπ ζαθράξνπ  φηαλ ρνξεγείηαη κεηθνξκίλε κε άιια αληηδηαβεηηθά θάξκαθα, 

δηφηη ππάξρεη  θίλδπλνο   ππνγιπθαηκίαο. 

Παξά ηηο πνιιέο επεξγεηηθέο δξάζεηο ηεο, ε κεηθνξκίλε έρεη θαη αξθεηέο 

αληελδείμεηο. 



36 
 

Κπξίσο πξέπεη λα απνθεχγεηαη φηαλ ππάξρεη θίλδπλνο γαιαθηηθήο νμέσζεο . 

Αληελδείμεηο: 

 Ομεία ή ρξφληα θαξδηαθή αλεπάξθεηα 

 Αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα 

 Ζπαηηθή αλεπάξθεηα 

 Μεησκέλε λεθξηθή ιεηηνπξγία 

 εςαηκία  

 ε ππεξήιηθεο 

 Ηζηνξηθφ γαιαθηηθήο νμέσζεο 

 Καηάρξεζε νηλνπλεχκαηνο  

 Δγθπκνζχλε θαη ζειαζκφο 

 Καηαζηάζεηο Shock 

Δπίζεο , ε κεηθνξκίλε ζα πξέπεη λα δηαθφπηεηαη πξνζσξηλά( 1-2 εκέξεο) πξηλ ηε 

ρνξήγεζε αλαηζζεζίαο θαη πξηλ ηε ρνξήγεζε ελδνθιεβίσο αθηηλνζθηεξψλ νπζηψλ γηα 

εμέηαζε. 

Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ηεο κεηθνξκίλεο, πνπ αθνξνχλ θπξίσο ην πεπηηθφ 

ζχζηεκα,κπνξεί λα είλαη επηγαζηξαιγία, λαπηία, κεηαιιηθή γεχζε ζην ζηφκα, αλνξεμία 

κεηεσξηζκφο θαη δηάξξνηα.  Οη ελέξγεηεο απηέο είλαη ζπρλέο θαηά ηελ έλαξμε ηεο αγσγήο 

θαη ζπλήζσο ππνρσξνχλ ιίγεο κέξεο κεηά ηελ έλαξμε ή κεηά απφ παξνδηθή ειάηησζε ηεο 

δνζνινγίαο. Όκσο έλα πνζνζηφ 5-10% αλαγθάδεηαη λα δηαθφςεη ηελ αγσγή ιφγσ ησλ 

αλεπηζχκεησλ παξελεξγεηψλ.[1] 

 

Θεηνγιηηαδόλεο :Ζ θχξηα δξάζε ησλ Θεηνγιηηαδνλψλ  είλαη ε κείσζε ηεο 

αληίζηαζεο ησλ πεξηθεξηθψλ ηζηψλ, πεξηζζφηεξν ηνπ ιηπψδνπο θαη ηνπ κπτθνχ θαη 

ιηγφηεξνπ ηνπ επαηηθνχ ηζηνχ. Γηα ηελ ππνγιπθαηκηθή δξάζε ηνπο είλαη απαξαίηεηε ε 

παξνπζία ηλζνπιίλεο θαη κάιηζηα εληζρχνπλ ηε δξάζε ηεο. Με ηε ρνξήγεζε ηνπο 

αλακέλεηαη κείσζε ηεο HbA1c θαηά 1-1,6% θαη ηεο γιπθφδεο λεζηείαο 50-70 mg/dl. 

Οη Θεηνγιηηαδφλεο πξνθαινχλ : 

 Αχμεζε ησλ GLUT1 θαηG LUT4 θαη ζπλεπψο αχμεζε ηεο ελδνθπηηάξηαο 

γιπθφδεο 

 Μεηψλνπλ ηελ επαηηθή λενγιπγέλεζε 

 Απμάλνπλ ηε θσζθνξπιίσζε  ηνπ ππνδνρέα ηλζνπιίλεο ηνπ ππνδνρέα ηεο 

ηλζνπιίλεο κεηά ηε ζχλδεζε ηεο ηλζνπιίλεο, ψζηε λα  κεηαδίδεηαη ην κήλπκα ηεο 

ζχλδεζεο ηαρχηεξα κέζα ζην θχηηαξν 

 Μεηψλνπλ ηα ειεχζεξα ιηπαξά νμέα αλαζηέιινληαο ηε ιηπφιπζε  

 Απνκαθξχλνπλ απφ ηελ θπθιπθνξία ηα ρπινκηθξά θαη ηα ελδνγελή ηξηγιπθεξίδηα 

εληζρχνληαο ηε δξάζε ηεο ιηπνπξσηετλεθήο  ιηπάζεο 

 Πξνθαινχλ αλαθαηαλνκή ησλ ιηπνθπηηάξσλ θαη έηζη ζηελ πεξηθέξεηα 

θαηαλέκνληαη ιηγφηεξα ελδνινηιηαθά θαη πεξηζζφηεξν κηθξά ιηπνθχηηαξα ,ηα 

νπνία εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε επαηζζεζία ζηελ ηζλνπιίλε. 

 Απμάλνπλ ηελ HDLρνιεζηεξφιε θαηά 10-14% 

 Απμάλνπλ ην κέγεζνο ησλ  VLDL κνξίσλ κεηψλνληαο ηνλ θίλδπλν γηα 

αζεξνζθιχξελζε 

  

. 

 

Αληελδείμεηο ησλ ζεηνγιηηαδνλψλ είλαη: 

 Ζπαηηθή αλεπάξθεηα 

 Καξδηαθή αλαπάξθεηα 
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 νβαξή λεθξηθή αλεπάξθεηα 

 Ηζηνξηθφ κε λενπιάζκαηα 

 εγθπκνζχλε 

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ησλ ζεηνγιηηαδνλψλ είλαη ε 

θαηαθξάηεζε πγξψλ πνπ εθδειψλεηαη ζπλήζσο κε νίδεκα ησλ ζθπξψλ. Μία άιιε ζνβαξή 

παξελέξγεηα είλαη ε αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο πνπ ελ κέξεη νθείιεηαη ζηελ 

θαηαθξάηεζε πγξψλ αιιά θαη ζηελ αχμεζε ηνπ πεξηθεξηθνχ ιίπνπο (2-4 θηιά ). Ζ αχμεζε 

ηνπ βάξνπο είλαη κεγαιχηεξε φηαλ  ζπλδπάδνληαη κε ζνπιθνλπινπξίεο θαη κέγηζηε φηαλ 

ζπλδπάδνληαη κε ηλζνπιίλε. Δπίζεο ιφγσ ηεο θαηαθξάηεζεο πγξψλ θαη ηεο αηκναξαίσζεο  

κπνξεί  λα χπαξμε κείσζε ηνπ αηκαηνθξίηε θαη ηεο αηκνζθαηξίλεο.[1] 

 

Ιλθξεηηλνκηκεηηθά  (αλαζηνιείο DPP-4 θαη αγσληζηέο ππνδνρέσλ GIP): 

 αλαζηνιείο DPP-4  παξαηείλνπλ ηε δξάζε ησλ ηλθξεηηλψλ νξκνλψλ  GIP θαη GLP-

1, νη νπνίεο δηεγείξνπλ ηελ έθθξηζε ηλζνπιίλεο κεηά ηε  ιήςε θαγεηνχ, 

θαζπζηεξνχλ ηελ απνξξφθεζε  ηεο γιπθφδεο απφ ηνλ εληεξηθφ ζσιήλα θαη 

κεηψλνπλ ην γιπθνγφλν. Οη ηλθξεηίλεο GIP θαη GLP-1θαηαζηξέθνληαη πνιχ 

ζχληνκα απφ ην έλδπκν DPP-4. 

 Οη αλαζηνιείο ηνπ DPP-4 :αλαζηέιινπλ ηε δξάζε ηνπ ελδχκνπ θαη παξαηείλνπλ ηε δξάζε 

ησλ ηλθξεηηλψλ.  

 Αγωληζηέο ππνδνρέωλ GLP: θχξηα εθπξφζσπνο ηεο θαηεγνξίαο απηήο είλαη ε 

εμελαηίδε. 

Ζ δξάζε ηνπο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ ελδνγελή παξαγσγή ηλθξεηηλψλ, απμάλνπλ ηελ 

έθθξηζε ηλζνπιίλεο κε ηξφπν γιπθνεμαξηψκελν δειαδή φηαλ απμάλεη ε γιπθφδε ζην αίκα 

απμάλεη θαη ε ηλζνπιίλε θαη φρη γεληθά φπσο γίλεηαη κε ηα ηλζνπιηλνεθθξηηαγσγά 

θάξκαθα. 

 Ο θίλδπλνο ππνγιπθαηκίαο είλαη ειάρηζηνο θαη βνεζάλε ζηελ απψιεηα βάξνπο. 

πλήζσο έρνπλ θάπνηεο παξελέξγεηεο απφ ην γαζηξεληεξηθφ πνπ ζηαδηαθά ππνρσξνχλ. 

 Αλαζηνιείο SGLT:  απηή ε θαηεγνξία θαξκάθσλ επηηξέπεη ζηα λεθξά λα απνβάιινπλ 

κεγάιεο πνζφηεηεο γιπθφδεο ζην αίκα κεηψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ ππεξγιπθαηκία. 

Σα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ζεκαληηθά. Γελ πξνθαινχλ ππνγιπθαηκία, 

εληζρχνπλ ηελ απψιεηα βάξνπο θαη θπξίσο ηνπ ζπιαγρληθνχ ιίπνπο θαη κεηψλνπλ ηελ 

αξηεξηαθή πίεζε. ηηο παξελέξγεηεο πεξηιακβάλεηαη ν απμεκέλνο θίλδπλνο 

νπξνινηκψμεσλ.[1] 

Αθαξβόδε :Δίλαη πξντφλ ηεο βηνηερλνινγηάο ,πνπ ζπληέζεθε κε ζθνπφ λα κεηψλεη 

ην ξπζκφ απνξξφθεζεο ησλ κνλνζθραξηηψλ απφ ην ιεπηφ έληεξν παξεκπνδίδνληαο ηε 

δηάζπαζε ησλ δη-,νιηγν- θαη πνιπζαθραξηηψλ ζε επαπνξξφθεηνπο κνλνζαθραξίηεο. 

πγθεθξηκέλα ε αθαξβηνζίλε  ζπλδέεηαη κε ηηο γιπθνζπδάζεο ηεο ςεθηξνεηδνχο παξπθήο 

ηνπ εληέξνπ θαη παξεκπνδίδεη ηε δηάζπαζε ηνπ ζαθράξνπ θαη ηαπηφρξνλα θαζπζηεξεί ηελ 

πέςε ζην δσδεθαδάθηπιν θαη ηε λήζηηδα θαηά ηηο πξψηεο δχν κεηαγεπκαηηθέο ψξεο  

Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ηεο αθαξβφδεο  αθνξνχλ θπξίσο ην θαηψηεξν πεπηηθφ 

ζχζηεκα εμαηηίαο ησλ νπζηψλ πνπ δελ απνξξνθήζεθαλ  θαη ηεο ππεξβνιηθήο παξαγσγήο 

πξντφλησλ δχκσζεο. Άιιεο παξελέξγεηεο είλαη ν κεηεσξηζκφο, θνηιηαθά άιγε, δηάξξνηα 

θαη ππεξβνιηθή παξαγσγή αεξίσλ.  Ζ αθαξβφδε ελδείθλπηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

ππεξγιπθαηκίαο ηνπ Γη2  είηε κφλε ηεο είηε ζε ζπλδπαζκφ κε κεηθνξκίλε ή κε 

ζνπιθνλπινπξίεο ή κε ηλζνπιίλε  θαζψο θαη ζπλδπαζηηθά κε ηα ηξία θάξκαθα. Μπνξεί 

επίζεο λα ρνξεγεζεί ζε άηνκα κε Γη1 ζε ζπλδπαζκφ κε ηλζνπιίλε. Αληελδείθλπηαη ζε 

ρξφληεο παζήζεηο ηνπ εληέξνπ κε δηαηαξαρή ηεο πέςεο θαη ηεο απνξξφθεζεο ,ζε 

ππάξρνπζα θιεγκνλή θαη ζηελψζεηο ηνπ εληέξνπ. Ζ αθαξβφδε δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη 

ζηελ εγθπκνζχλε θαη ην ζειαζκφ.[1]  
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Ζ ηλζνπιηλνζεξαπεία ζην Γη2 εθαξκφδεηαη κε πεξηζζφηεξνπο ζπλδπαζκνχο θαη 

εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ έθθξηζεο ηεο ελδνγελνχο ηλζνπιίλεο. 

 

 

 

 

 
 

 

2.4 Θεξαπεπηηθνί ζηόρνη 

 
Ζ δηαρείξηζε ηεο ππεξγιπθαηκία πξνιακβάλεη θαη θαζπζηεξεί ζεκαληηθά ηελ 

εθδήισζε επηπινθψλ. Πνιιέο κειέηεο έδεημαλ φηη ηηκέο ηεο  HbA1c   <7 θαζπζηεξνχλ ηελ 

αλάπηπμε αξθεηψλ επηπινθψλ. Οη γιπθαηκηθνη ζηφρνη πξέπεη λα εμαηνκηθεχνληαη θαη λα 

θαζνξίδνληαη αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ αζζελή, ηελ ειηθία ηνπ Γ, ηελ παξνπζία 

επηπινθψλ, ηε δπλαηφηεηα αληίιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο ππνγιπθαηκία. ε γεληθέο 

γξακκέο νη ζεξαπεπηηθνί ζηφρνη νξίδνληαη σο: 

HbA1c  <7 

 Πξνγεπκαηηθέο ηηκέο γιπθφδεο 70-130  <mg/dl 

 Μέγηζηεο κεηαγεπκαηηθέο ηηκέο γιπθφδεο <180mg/dl 

Δθηφο απφ ην γιπθαηκηθφ έιεγρν ηα άηνκα κε Γ  πξέπεη λα ειέγρνπλ ηελ ΑΠ θαη ην 

ιηπηδαηκηθφ πξνθίι  ιφγσ απμεκέλνπ θίλδπλνπ αζεξσκάησζεο θαη κηθξναγγεηαθψλ 

επηπινθψλ. Οη ζηφρνη γηα ηελ ΑΠ θαη ηα ιηπίδηα είλαη νη εμήο: 

 ΑΠ<140/ 80 mm/ Hg 

 DLD ρνιεζηεξφιε <100 mg/dl ρσξίο θαξδηαγγεηαθή λφζν kαη <70 mg/dl κε 

θαξδηαγγεηαθή λφζν 

 HDL ρνιεζηεξφιε >40mg/dl ζηνπο άλδξεο θαη >50mg/dl ζηηο γπλαίθεο 

 Σξηγιπθεξίδηα λεζηείαο<150mg.[1] 

   

 

2. 6 Γηαβεηηθή γλώζε 

 

εκαληηθφ είλαη ε αλεπάξθεηα γλψζεσλ αλαθνξηθά ζην δηαβήηε, θπξίσο ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, φπνπ εκθαλίδεη θαη κεγαιχηεξν επηπνιαζκφ.  

Μειέηεο πνπ έγηλαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ 

ζρεηηθά κε ην δηαβήηε, έδεημαλ φηη ην επίπεδν  είλαη αλεπαξθέο έσο  κέηξην φζνλ αθνξά 

ζηηο γεληθέο θαη εηδηθέο γλψζεηο ηεο λφζνπ. [46, 47, 48,49,  50, 51, 52,] θαη ειάρηζηεο φηη 

είλαη θαιφ[53,54]. 

Όζνλ αθνξά πνην θχιν έρεη θαιχηεξε γλψζε ηα πεξηζζφηεξα επξήκαηα δείρλνπλ 

λα είλαη ππέξ ησλ αλδξψλ [46,47,48,49, 50,51,  θαη άιιεο φηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή 

δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν θχια [52.] 

Όζνλ αθνξά ζηελ ειηθία πνιιέο κειέηεο δείρλνπλ φηη νη κηθξφηεξεο ειηθίεο 

δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο ζε φηη αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ [48,50,51,52, 53,] 

Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο είλαη έλα άιινο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ην επίπεδν 

γλψζεσλ. Οη  πεξηζζφηεξεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ επηπέδνπ 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ γλψζεσλ γχξσ απφ ην Γ.[46,47,48, 49, 50, 53,] 

Δπηπιένλ ηα άηνκα πνπ έρνπλ ζην νηθνγελεηαθφ θαη νηθείν πεξηβάιινλ άηνκν κε 

Γ θαίλεηαη φηη δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε λφζν[47], ελψ γηα 

άιινπο είλαη ζεκαληηθή πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ην δηαβήηε[53] 
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Ζ γλψζε γηα ην Γ θαίλεηαη  λα επεξεάδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε.  

Τςειφηεξα  εηζφδεκα ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ην επίπεδν γλψζεσλ[50,51,54] 

εκαληηθφ ήηαλ ην θελφ γλψζεο ζε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ 

ζηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ, ηα ζπκπηψκαηα θαη ηηο επηπινθέο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

κηζνχο είραλ ηελ εζθαικέλε αληίιεςε φηη ε  απμεκέλε θαηαλάισζε δηαηξνθηθήο δάραξεο 

απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα θηλδχλνπ   θαη φρη ε παρπζαξθία, ε ζσκαηηθή 

αδξάλεηα θαη ζεηηθφ νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ.[46] 

 Μεγάιν ήηαλ ην γλσζηηθφ θελφ πνπ αθνξνχζε ζηελ αλαγλψξηζε ησλ 

ζπκπησκάησλ ηεο  ππεξγιπθαηκίαο [47] θαζψο θαη πην ηξφθηκν είλαη θαηάιιειν γηα ηε 

δηφξζσζε ηεο ππνγιπθαηκίαο[54] 

 Οη γλψζεηο  ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ πνπ αθνξνχλ ζηηο επηπινθέο ηνπ δηαβήηε 

εκθαλίδνπλ ηε κεγαιχηεξε αλεπάξθεηα. Οη  πην δεκνθηιείο επηπινθέο ήηαλ  νη βιάβεο 

ζηνπο νθζαικνχο, ζηα λεθξά θαη ζηα θάησ άθξα, ελψ κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ 

αγλννχζε  ηηο θαξδηαγγεηαθέο επηπινθέο πνπ πξνθαιεί ν δηαβήηεο. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη 

νη κειέηεο πνπ έγηλαλ ζε αγξνηηθή θαη αζηηθή πεξηνρή ηεο Ηλδίαο, νη νπνίεο δείρλνπλ φηη 

πεξίπνπ 4 ζηα 5 άηνκα δε γλψξηδαλ φηη ν δηαβήηεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη επηπινθέο. 

[46,47,49] 

Όζνλ αθνξά ζηελ πξφιεςε ηνπ δηαβήηε νη γλψζεηο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ 

θαίλεηαη επίζεο λα είλαη κέηξηεο. Οη πεξηζζφηεξνη πηζηεχνπλ φηη ν δηαβήηεο δελ κπνξεί λα 

πξνιεθζεί, ελψ σο παξάγνληα πξφιεςεο κφλν  ηηο ζσζηέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη φρη 

ηελ πξφιεςε ηεο παρπζαξθίαο θαη ηε ζσκαηηθή άζθεζε. Χζηφζν θαη ζηελ πξφιεςε ηνπ 

δηαβήηε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο  θαη ε θνηλσληθν- νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαίλεηαη λα 

έρνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε.[46] 

   Όπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ νη γλψζεηο ζρεηηθά κε ην δηαβήηε εμαξηψληαη 

απφ δηάθνξνπο δεκνγξαθηθνχο θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχο  παξάγνληεο. Ζ ειηθία, ε 

πεξηνρή δηακνλήο θαη ην εηζφδεκα θαίλεηαη λα είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο. Σα κεγαιχηεξα άηνκα πνπ έρνπλ ζπλήζσο ρακειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν, 

αζθνχλ παξαδνζηαθά επαγγέικαηα κε ρακειφηεξεο νηθνλνκηθέο απνιαβέο θαη δνπλ ζε 

αγξνηηθέο πεξηνρέο, ελψ ηα λεφηεξα άηνκα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξσζνχλ απφ 

πεξηζζφηεξεο πεγέο φπσο ε πξφζβαζε ζην  δηαδίθηπν θαη ε κειέηε βηβιίσλ. Δπηπιένλ νη 

γπλαίθεο ιακβάλνπλ ιηγφηεξε εθπαίδεπζε ιφγσ πνιηηηζκηθήο θνπιηνχξα. Σα άηνκα πνπ 

παξαθνινχζεζαλ κφλν ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη έρνπλ  ρακειφ κνξθσηηθφ 

επίπεδν αδπλαηνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηε  νξνινγία ηνπ δηαβήηε θαη  γηα απηφ έλα 

ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ  αδπλαηεί λα πξνζδηνξίζεη ηνλ νξηζκφ ηνπ 

δηαβήηε. 

   Σα άηνκα πνπ δνπλ ζε κεγάια αζηηθά θέληξα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα έξρνληαη ζε 

επαθή  πην ζπρλά κε επαγγεικαηίεο Τγείαο θαη λα ππνβάιινληαη ζε δηάθνξεο εμεηάζεηο 

ζηα πιαίζηα ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ. επηπιένλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

νκηιίεο, εκεξίδεο θαη εθζηξαηείεο πνπ αθνξνχλ ζηε ελεκέξσζε θαη πξφιεςε ηνπ δηαβήηε. 

 Σν εηζφδεκα είλαη έλαο αθφκα ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηηο γλψζεηο 

γηα ην δηαβήηε Σα ρακειά θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη κε ρακειά εηζνδήκαηα αδπλαηνχλ λα 

μνδεχνπλ ρξήκαηα γηα πξνιεπηηθνχο ειέγρνπο, ηδηαίηεξα φηαλ ηα έμνδα δελ θαιχπηνληαη 

απφ δεκφζηα ηακεία θαη ίζσο αδπλαηνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο, πνπ απνηεινχλ ζηηο κέξεο καο ζεκαληηθφ ηξφπν ελεκέξσζεο. . 

 Ο ζαθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ 2 κπνξεί ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ λα 

πξνιεθζεί κέζσ ηεο δηαηξνθήο θαη ηεο αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ δσήο.  Ζ θαηαλάισζε 

πεξηζζφηεξσλ   πνηνηηθψλ ηξνθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε  ηελ έληαμε ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ε πξφιεςε ηεο παρπζαξθίαο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε 

κείσζε ζηελ εκθάληζε ηεο λφζνπ.  
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Δπνκέλσο  ε ελεκέξσζε ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ   ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο 

θηλδχλνπ ηνπ  Γ θαη ηα πξνιεπηηθά κέηξα ηνπ είλαη ην πξψην θαη θχξην βήκα  ζηελ 

πξφιεςε, θαζψο ζα επηηξέςεη ζην θνηλφ ηελ απφθαζε ηεο  πηνζέηεζεο ελφο πγηεηλνχ 

ηξφπνπ δσήο. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο  φπσο ηαηξνί, λνζειεπηέο, δηαηηνιφγνη θαη 

θαξκαθνπνηνί ζα πξέπεη ζπκκεηέρνπλ ζηε ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή ελεκέξσζε 

πξφιεςεο, αθνχ πξψηα θαηαξηηζζνχλ νη ίδηνη.  Σα εζληθά ζπζηήκαηα πγείαο φισλ ησλ 

ρσξψλ ζα πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ  θαη λα θαζηεξψζνπλ πξνγξάκκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε 

θαη πξφιεςε ην Γ.  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      3.Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΝΟΖΛΔΤΣΖ  
 

3.1. Ο ξόινο ηνπ ρνιηθνύ Ννζειεπηή  

 
Ζ ζρνιηθή λνζειεπηηθή απνηειεί  εμεηδηθεπκέλν θιάδν ηεο Ννζειεπηηθήο 

Δπηζηήκεο, ε νπνία αζρνιείηαη κε ηελ πγεία, ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη  ςπρηθή, ηελ 

αθαδεκατθή επηηπρία, ηελ  πγηεηλή, ηελ ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη ηελ 

αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο  ηνπ ζρνιηθνχ πιεζπζκνχ. Οη ζρνιηθνί λνζειεπηέο 

είλαη νη εμεηδηθεπκέλνη επηζηήκνλεο πγείαο, νη νπνίνη είλαη εθνδηαζκέλνη κε γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία. 

Κάζε ζρνιηθφο λνζειεπηήο ζπδεηά, ελδηαθέξεηαη, θαη βξίζθεη ιχζεηο θαη αληηκεησπίδεη  

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη αθνξνχλ ζηελ πγεία ησλ παηδηψλ, ησλ γνλέσλ θαη ηνπ 

ζρνιηθνχ πξνζσπηθνχ. Ζ παξνπζία ηνπο ζπκβάιιεη ζηελ έγθαηξε αλαγλψξηζε  

πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ πιεζπζκνχ –ζηφρνπ 

απνηειψληαο  ην θιεηδί ηεο ζρνιηθήο πγείαο. Χο πιεζπζκφο –ζηφρνο ηεο ζρνιηθήο 

λνζειεπηηθήο είλαη νη καζεηέο, νη νηθνγέλεηέο ηνπο, ε νιφθιεξε ε ζρνιηθή θνηλφηεηα αιιά 

θαη θαη΄ επέθηαζε νιφθιεξε ε ηνπηθή θνηλσλία.[55] 

 ηφρνο ησλ ζρνιηθψλ λνζειεπηψλ είλαη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο ζεηηθέο 

ζηάζεηο, πνπ αθνξνχλ ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη ηε θπζηνινγηθή 

αλάπηπμε ηνπο. Γηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη κπνξνχλ λα επεκβαίλνπλ ζε 
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νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα πγείαο ,είηε απηά πξνθχπηνπλ ζαλ επείγνληα πεξηζηαηηθά, είηε 

πξνυπήξραλ. Δπηπιένλ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο επίιπζεο δεηεκάησλ πγείαο, ζπλεξγάδνληαη 

πξσηίζησο κε ηνπο καζεηέο, θαζψο απνηεινχλ  ην θεληξηθφ θαη θαζεκεξηλφ αληηθείκελν 

ηεο ελαζρφιεζήο ηνπο, ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο γνλείο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ, ην 

ζρνιηθφ πξνζσπηθφ θαη άιινπο επαγγεικαηίεο Τγείαο, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο 

ηνπο ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ θαη λα νηθνδνκεζεί ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ , ησλ 

νηθνγελεηψλ θαη γεληθφηεξα ζρνιηθήο ηεο θνηλφηεηαο  γηα κάζεζε, απηνέιεγρν θαη 

σξίκαλζε.[55] 

 Ζ ζρνιηθή λνζειεπηηθή ζπληίζεηαη θαη επηηειείηαη απφ ηξεηο  θχξηεο παξακέηξνπο: 

α) ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο, β) ηελ αγσγή θαη πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ηελ 

πεξηβαιινληηθή πγεία.  

ηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο λνζειεπηηθήο θαη ηεο δηεζλήο βηβιηνγξαθίαο   ν ξφινο 

θαη ην αληηθείκελν ησλ ζρνιηθψλ λνζειεπηψλ πεξηιακβάλνπλ: 

     A) ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο θαη ηνπ αηπρήκαηνο θαη ηελ παξνρή πξψησλ 

βνεζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, κε βαζηθή πξνυπφζεζε ηελ 

χπαξμε νξγαλσκέλνπ ρψξνπ θαη θαηάιιεισλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο γηα ηνλ νπνίν είλαη 

αξκφδηνο θαη ππεχζπλνο γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ . επίζεο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηε δηαθνκηδή ηνπ καζεηή ζε  λνζειεπηηθφ ίδξπκα ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο θαη ηελ αληηπξνζψπεπζε ηνπ καζεηή κέρξη ηελ άθημε ηνπ γνλέα ή ηνπ 

θεδεκφλα. 

B) Σελ πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ ζρνιηθνχ πιεζπζκνχ ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηελ: i) 

παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο θάζε καζεηή μερσξηζηά, ηνλ έιεγρν ηνπ αηνκηθνχ 

βηβιηαξίνπ πγείαο ηνπ καζεηή, ην ζρεδηαζκφ αηνκηθνχ πιάλνπ θξνληίδαο θάζε καζεηή 

φπνπ αλαθέξνληαη ηα πξνβιήκαηα πγείαο ηνπ ζχκθσλα κε ην αηνκηθφ ηαηξηθφ ηζηνξηθφ 

γηα λα εθαξκνζηεί άκεζε θαη θαηάιιειε αληηκεηψπηζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν ζρνιηθφο 

λνζειεπηήο ζπλεξγάδεηαη ζηελά θαη κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ καζεηή γηα ηελ νξζφηεξε 

θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ αιιά θαη γηα  ηελ εδξαίσζε κηαο θαιήο επηθνηλσλίαο 

θαη ηε ζπλέρεηα ηεο αγσγήο ζην ζπίηη.  

ii) κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξσηνγελνχο πξφιεςεο ε νπνία 

πεξηιακβάλεη θπξίσο ηνπο εκβνιηαζκνχο ζε αλεκβνιίαζηα παηδηά ή ζε έθηαθηεο 

θαηαζηάζεηο,  κε ην ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ηεο δεπηεξνγελνχο πξφιεςεο ε νπνία 

πεξηιακβάλεη πεξηνδηθέο εμεηάζεηο ζηνπο καζεηέο γηα ην έιεγρν  ζθνιίσζεο, κέηξεζε 

νπηηθήο νμχηεηαο θαη ηέινο κε ηε εθαξκνγή ηξηηνγελνχο πξφιεςεο θαη 

απνθαηάζηαζεο ζε πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο νη καζεηέο απνπζηάδνπλ ιφγσ ζπκβάλησλ 

πγείαο θαη επαλέξρνληαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

iii) ηε πξφιεςε ηεο αζζέλεηαο θαη ηνπ αηπρήκαηνο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

επηηπγράλεηαη κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεηψλ αιιά θαη κε ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ ζρνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηεο αζθάιεηά ηνπο. Ο ζρνιηθφο 

λνζειεπηήο ζπκβνπιεχεη ζε ζέκαηα ιήςεο κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθάιεηα 

ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ φπσο ε  θαηάζηαζε πγηεηλήο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη 

ηνπ θπιηθείνπ. Αθφκα  ειέγρεη, επηηεξεί θαη εηζεγείηαη  ζε ζέκαηα εξγνλνκίαο  πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πγεία ηνπ ζρνιηθνχ πιεζπζκνχ (αεξηζκφο, θσηηζκφο ,ζφξπβνο)  

vi)  ηε ζπκκεηνρή  ηνπ ζρνιηθνχ λνζειεπηή ζηε ζχληαμε θαη εθαξκνγή ησλ 

ζρνιηθψλ θαλνληζκψλ, πνπ αθνξνχλ ζε δηαρείξηζε θξίζεσλ/ θαηαζηξνθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ηε ιήςε κέηξσλ βειηίσζεο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο κε 

ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο. 

v)  ηε αγσγή πγείαο θαη ζπκβνπιεπηηθή πγείαο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, νη νπνίεο 

ζηνρεχνπλ ζηε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε  ηεο πγείαο ηνπ ζρνιηθνχ πιεζπζκνχ, ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε ζέκαηα πγείαο θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο. 
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Γ)ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζρνιηθνχ λνζειεπηή κέζσ ηεο επηκφξθσζεο 

ζην πιαίζην ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο  

Γ) ηε δηεμαγσγή εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηεξψληαο ηνπο θαλφλεο εζηθήο θαη 

δενληνινγίαο, κε ζθνπφ ηεο πγείαο ηνπ ζρνιηθνχ πιεζπζκνχ.[55, 56] 

Ο ζρνιηθφο λνζειεπηήο ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη  δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο δηφηη 

απεπζχλεηαη ζε έλαλ επάισην ειηθηαθά πιεζπζκφ, λα ιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θαη λα 

ζρεδηάδεη ελεκεξψζεηο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πγεία, λα αλαγλσξίδεη έγθαηξα ηηο 

θξίζηκεο θαηαζηάζεηο θαη λα επηιχεη πξνβιήκαηα. Δπίζεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

θαζνξίδεη ζηφρνπο, λα νξγαλψλεη ζρέδηα δξάζεο θαη λα δηαζέηεη νκαδηθφ πλεχκα. Ο 

ζρνιηθφο λνζειεπηήο, επηπιένλ νθείιεη λα είλαη εηιηθξηλήο, λα ελεξγεί απξνθαηάιεπηα θαη 

λα δηαζέηεη ελζπλαίζζεζε.[57] 

 Οη ζρνιηθέο ππεξεζίεο πγείαο κπνξνχλ λα είλαη επηηπρεκέλεο θαη ιεηηνπξγηθέο 

φηαλ ππάξρεη κεζνδηθφηεηα, νκαδηθφηεηα θαη ζπληνληζκφο. Ο ζρνιηθφο λνζειεπηήο κπνξεί 

λα είλαη ν ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ καζεηψλ, εθπαηδεπηηθψλ, γνλέσλ αιιά θαη άιισλ 

επηζηεκφλσλ πγείαο   (ςπρνιφγνο, θνηλσληθφο) θαη λα ζπκβάιεη πεξηζζφηεξν ζηελ  νκαιή 

ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

 

3.2 Ζ λνκνζεζία ηεο ζρνιηθήο λνζειεπηηθήο 

 
Πξψηε θνξά πνπ δηνξίδνληαη λνζειεπηέο ζηα ειιεληθά ζρνιεία ήηαλ ην 1985   κε 

ηελ εηζαγσγή ηνπ θιάδνπ ησλ επηκειεηψλ σο εηδηθφ πξνζσπηθφ ζηα ζρνιεία ηεο εηδηθήο 

αγσγήο, ζχκθσλα κε ην λφκν Ν.1566/85 «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 

Δθπ/ζεο». Χο επηκειεηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα δηνξηζηνχλ νη πηπρηνχρνη λνζνθφκνη 

βξεθνλεπηνθφκνη ή ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.   Σν 1999 ην εηδηθφ πξνζσπηθφ 

κεηνλνκάζηεθε ζε εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη εμηζψλεηαη εξγαζηαθά θαη 

κηζζσηηθά  κε ηνπο ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σν 2000 κε ην Ν. 2817/2000 «Δθπαίδεπζε 

ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  ν θιάδνο ησλ 

επηκειεηψλ κεηνλνκάζηεθε ζε θιάδν κε θσδηθφ φλνκα ΠΔ 25 ρνιηθνί Ννζειεπηέο θαη 

αζθνχλ έξγν πγηεηλήο θαη θξνληίδαο πγείαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο.[55] 

Οη ζρνιηθνί λνζειεπηέο ΠΔ25 δηνξίδνληαη, εθηφο απφ εηδηθά ζρνιεία θαη ζε 

ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Γεληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο  

Δθπαίδεπζεο, κέζσ πξνγξάκκαηνο ΔΠΑ, γηα ηελ ππνζηήξημε καζεηψλ κε αλαπεξία 

ή/θαη κε  εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη εγθξηζεί απφθαζε ππνζηήξημεο 

κεηά ηε ζρεηηθή γλσκάηεπζε δεκφζηνπ λνζνθνκείνπ. Ζ λνκνζεζία ηνπο ππφθεηηαη θπξίσο 

ζε ηξνπνπνηήζεηο ησλ  Ν.1566/1985 θαη Ν. 2817/2000 αιιά θαη ζε ζεηξά λφκσλ θαη 

δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηα δηθαηψκαηα αηφκσλ κε αλαπεξία  θαη εηδηθέο αλάγθεο 

(Ν.3699/2008, Ν. 4074/2012) θαη ηηο κεηαξξπζκίζεηο αλαβάζκηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο (Ν.3027/2002, Ν.3194/2003, Ν.3966/2011). Οη ζρνιηθνί λνζειεπηέο ΠΔ25 

ππάγνληαη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ακνίβνληαη κε 

ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν. [55,58] 

 

Τα θαζήθνληα θαη νη ππνρξεώζεηο ησλ ΠΔ 25 ρνιηθψλ Ννζειεπηψλ επηθεληξψλνληαη  

ζηνπο καζεηέο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη εγθξηζεί απφθαζε ζηήξημεο. πγθεθξηκέλα: 

 ππνζηεξίδεη ην καζεηή ή καζεηέο  γηα ηνπο νπνίνπο έρεη εγθξηζεί απφθαζε 

ππνζηήξημεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ ζρνιηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, 

 ζπλεξγάδεηαη κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ καζεηή θαη ηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνχο 

πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ηζηνξηθνχ θαη λα ιάβεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή.  
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 ρνξεγεί ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή κε ηηο έγγξαθεο νδεγίεο ηνπ ηαηξνχ θαη ηελ 

έγγξαθε ζπλαίλεζε ησλ γνλέσλ θαη εθηειεί θαζήθνληα πνπ νξίδνληαη απφ ην 

ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην ηεο «Άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο» ηνπ θιάδνπ ηνπ. 

 θαηαξηίδεη ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζε ζπλεξγαζία κε ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, ηηο νδεγίεο ησλ ζεξάπνλησλ ηαηξψλ 

θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ησλ καζεηψλ 

 δηακνξθψλεη ζρέδην επείγνπζαο παξέκβαζεο θαη αληηκεηψπηζεο ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ ππνζηεξηδφκελσλ καζεηψλ. Δλεκεξψλεη θαη δίλεη νδεγίεο 

ζην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην δηεπζπληή γηα ηε ιήςε πξψησλ 

βνεζεηψλ, αθφκα θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ. 

  ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο ησλ ηάμεσλ κε επνπηηθφ πιηθφ θαη αλάινγν γηα ηελ 

ειηθία ηνπο ηξφπν, ψζηε λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθηνπ 

πεξηζηαηηθνχ, πνπ πηζαλφλ ζπκβεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο, κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο ςπρξαηκίαο, ηελ απνθπγή θαηαζηάζεσλ 

παληθνχ θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ ππεχζπλσλ εθπαηδεπηηθψλ 

 ηεξεί αηνκηθφ θάθειν γηα θάζε ππνζηεξηδφκελνπ καζεηή πνπ πεξηιακβάλεη ην 

αηνκηθφ ηζηνξηθφ ηνπ καζεηή, ην ππνζηεξηθηηθφ πξφγξακκα ηνπ καζεηή, ηηο 

έγγξαθεο νδεγίεο ησλ γνλέσλ θαη ησλ ζεξάπνλησλ ηαηξψλ, ην ζρέδην επείγνπζαο 

παξέκβαζεο θαη θαηαγξάθεη ζπκβάληα θαη παξαηεξήζεηο.  

 ηεξεί απαξέγθιηηα ην απφξξεην φπσο νξίδεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 επηπιένλ ν ζρνιηθφο λνζειεπηήο παξέρεη πξψηεο βνήζεηεο ζε φινπο ηνπο καζεηέο,  

αλαιακβάλεη ηε δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ θαξκαθείνπ, ζπκβνπιεχεη θαη 

ελεκεξψλεη ην ζρνιηθφ πιεζπζκφ  γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ απφ ηνγελείο  

θαηαζηάζεηο, επνρηαθέο ινηκψμεηο  επηδεκίεο θαη κεηαδηδφκελα λνζήκαηα θαη 

γεληθφηεξα θξνληίδεη θαη ηελ αγσγή θαη ηελ πξναγσγή πγείαο ζην ζρνιηθφ 

ρψξν.[58] 

 

 

 

 

 2.1 Ο ξόινο ηνπ ζρνιηθνύ Ννζειεπηή ζηε δηαρείξηζε ηνπ δηαβήηε  

 

Ζ δηάγλσζε ηνπ δηαβήηε ζην παηδί θαη ηνλ έθεβν απνηειεί κείδνλ ζηξεζζνγφλν 

γεγνλφο ηφζν γηα ην ίδην φζν θαη γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Σν παηδί αλαγθάδεηαη λα 

πξνζαξκνζηεί ζε έλαλ άιιν ηξφπν δσήο, δηαθνξεηηθφ θαη ηειείσο άγλσζην, ηαπηφρξνλα 

απαηηεηηθφ θαη επίπνλν. Ο ππνινγηζκφ ησλ πδαηαλζξάθσλ, ε ρνξήγεζε ππνδφξηαο 

ηλζνπιίλεο, ε πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο ππνγιπθαηκίαο, ηεο ππεξγιπθαηκίαο θαη ηεο 

θεηνμένζεο, ε ηαθηηθή  κέηξεζε θαη θαηαγξαθή ηεο γιπθφδεο είλαη νη θαηλνχξγηεο 

θαηαζηάζεηο πνπ θαιείηαη λα γλσξίζεη θαη λα αληηκεησπίζεη. Δπηπιένλ θαιείηαη λα 

πξνζαξκφζεη ηηο λέεο ζπλζήθεο ζηηο ππνρξεψζεηο  θαη ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ, παξά ηηο αληημνφηεηεο πνπ ζα ζπλαληήζεη. Βαζηθή ππνρξέσζε απνηειεί ε 

παξαθνινχζεζε ηνπ εκεξήζηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ ζρνιηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ.[59] 

   Ζ απνπζία ηεο νηθνγέλεηαο, ε αλεπαξθήο γλψζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

θαη ε αδπλακία ηνπ παηδηνχ ή έθεβνπ  ζηε δηαρείξηζε ηνπ δηαβήηε θαζηζηνχλ αλαγθαία 

ηελ παξνπζία επαγγεικαηία Τγείαο γηα ηε δηαρείξηζή ηνπ.  Σα ηειεπηαία ρξφληα  θαη ζηε 

ρψξα καο απνζηέιινληαη λνζειεπηέο ζε ζρνιεία ζηα νπνία θνηηνχλ καζεηέο κε δηαβήηε.  

 Βαζηθή ππνρξέσζε ηνπ ζρνιηθνχ λνζειεπηή είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ δηαβήηε ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ο ζρνιηθφο λνζειεπηήο ελεκεξψλεηαη θαη 

ζπλεξγάδεηαη κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηε ζεξαπεπηηθή νκάδα ηνπ παηδηνχ. [60] 
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Ζ κέηξεζε θαη θαηαγξαθή ηεο γιπθφδεο, ν ππνινγηζκφο ησλ πδαηαλζξάθσλ θαη ηεο 

δνζνινγίαο ηεο ηλζνπιίλεο, ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ζεξάπνληα ηαηξνχ είλαη 

ππνρξεψζεηο ηνπ ζρνιηθνχ λνζειεπηή. Πξνιακβάλεη ηελ εθδήισζε ππνγιπθαηκίαο θαη 

ηεο ππεξγιπθαηκίαο κε ηελ  έγθαηξε αληηκεηψπηζή ηνπο. Φξνληίδεη γηα ηελ απνθπγή 

επηκνιχλζεσλ θαηά ηε κέηξεζε θαη ηε ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο θαη εμαζθαιίδεη ζπλζήθεο 

πγηεηλήο ιακβάλνληαο ηα θαηάιιεια κέηξα.  

πλνδεχεη ην παηδί κε δηαβήηε ζε θάζε επηκνξθσηηθή, ςπραγσγηθή ή αζιεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα.  Ο ζρνιηθφο λνζειεπηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ επρέξεηα λα  

ελζαξξχλεη ην παηδί λα ζπκκεηέρεη ζηε δηαρείξηζε ηνπ δηαβήηε ζε θαζεκεξηλή βάζε, λα 

εμεγεί θαη λα ιχλεη απνξίεο θαη γεληθφηεξα λα ζπκβάιιεη ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ θαη 

ηε νηθνγέλεηάο ηνπ, απνηειψληαο θαη ν ίδηνο κέινο ηεο εηδηθήο ζεξαπεπηηθήο νκάδαο ηνπ 

παηδηνχ.[61,62] 

Δπηπιένλ ελεκεξψλεη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηε θχζε ηεο αζζέλεηαο, ηα 

ζπκπηψκαηα ηεο ππνγιπθαηκίαο θαη ηεο ππεξγιπθαηκίαο. Δλεκεξψλεη θαη  εμεγεί γηα 

θάπνηεο  αλάγθεο  πνπ ζπλήζσο έρεη έλα παηδί κε δηαβήηε, φπσο ε ζπρλή ρξήζε ηνπαιέηαο 

θαη ε θαηαλάισζε λεξνχ ή πδαηαλζξάθσλ αθφκα θαη κέζα ζηελ ηάμε.  Γεληθά, ν 

λνζειεπηήο απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ (νηθνγέλεηα, 

εθπαηδεπηηθνί, ζπκκαζεηέο, ζεξάπσλ ηαηξφο)  πνπ ζπληεινχλ ζηελ νκαιή πξνζαξκνγή θαη 

έληαμε ηνπ παηδηνχ κε δηαβήηε ζην ζρνιείν. 

Παξάιιεια ζην ζρνιηθφ Ννζειεπηή δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζρεδηάζεη 

ελεκεξψζεηο απφ αξκφδηνπο θνξείο (δηαβεηηθνί ζχιινγνη, Κέληξα Τγείαο, επαγγεικαηίεο 

Τγείαο δεκφζησλ θνξέσλ) πνπ ζα απεπζχλνληαη ζηνπο γνλείο, ζην ζρνιηθφ πξνζσπηθφ θαη 

ηνπο καζεηέο πξνθξηκέλνπ λα επαηζζεηνπνηεζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηε γλψζε πνπ αθνξά 

ζην δηαβήηε.[61,62] 

 

 

 

 

1. ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο  ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ γλψζεσλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ην 

Γ. Ζ αλάδεημε, πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηε λφζν ζα βνεζήζεη 

ηνπο επαγγεικαηίεο Τγείαο λα ζρεδηάζνπλ θαηάιιειεο παξεκβάζεηο πξνθεηκέλνπ ν 

γεληθφο πιεζπζκφο λα απνθηήζεη πεξηζζφηεξεο γλψζεηο γηα ηελ πξφιεςε θαζψο θαη γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ. 

 Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα είλαη ηα εμήο: 

1) Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ζρεηίδνληαη κε ηηο γλψζεηο ησλ γνλέσλ; 

2) Ο ηξφπνο θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο επεξεάδνπλ ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ 

3) Ζ χπαξμε ζηελ νηθνγέλεηα αηφκνπ κε Γ ζρεηίδεηαη κε πεξηζζφηεξεο γλψζεηο 
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2.ΤΛΗΚΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟ 

2.1Σν δείγκα ηεο κειέηεο 

Σν δείγκα ηεο κειέηεο απνηέιεζαλ γνλείο καζεηψλ  ελφο Γεκνηηθνχ ρνιείνπ  θαη ελφο 

Γπκλαζίνπ ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηηο 13-05-2019 κέρξη 14-06-

2019. 

 

2.2 Κξηηήξηα επηινγήο 

Σα θξηηήξηα επηινγήο γηα ηε κειέηε ήηαλ ηα εμήο:  

 Να είλαη γνλείο  καζεηψλ ησλ αλσηέξσλ ζρνιείσλ  

 Να νκηινχλ θαη λα θαηαλννχλ ηελ ειιεληθή γιψζζα 

2.3 Μεζνδνινγία   - Δξγαιεία κέηξεζεο 

Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ  ζηαζκηζκέλα εξσηεκαηνιφγηα ζε 

έληππε κνξθή. Σν πιηθφ ελεκέξσζεο, πνπ δφζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα   ήηαλ επίζεο ζε 

έληππε κνξθή. Ζ έξεπλα εμειίρζεθε ζε 2 θάζεηο. Ζ Α΄ θάζε πεξηειάκβαλε ηελ δηαλνκή  

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ηελ ζπκπιήξσζε ηνπο απφ ηνπο γνλείο  θαη ηελ επηζηξνθή ζηελ 

εξεπλήηξηα.  ην ελδηάκεζν αθνινχζεζε δηαλνκή έληππνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ απφ ηελ 

εξεπλήηξηα. Ζ Β΄ θάζε πεξηιάκβαλε ηελ δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ εθ λένπ, ηε 

ζπκπιήξσζε θαη ηελ επηζηξνθή απηψλ ζηελ εξεπλήηξηα.  

 

 

2.4 Ζζηθά θαη δενληνινγηθά δεηήκαηα 

    Ζ ζπκκεηνρή ηνπ δείγκαηνο ήηαλ πξναηξεηηθή, ρσξίο θάπνηα επηβάξπλζε . Καηά ηε 

δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο κειέηεο ηεξήζεθαλ φιεο νη βαζηθέο αξρέο εζηθήο θαη 

δενληνινγίαο. ηνλ πιεζπζκφ ηεο κειέηεο, πξαγκαηνπνηήζεθε πξνθνξηθή θαη γξαπηή 
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ελεκέξσζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Δηδηθφηεξα, ε ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ δείγκαηνο 

αθνξνχζε ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ απηή, ηνπο 

επηζεκάλζεθε ε επηινγή ηεο άξλεζεο ζπκκεηνρήο ηνπο,  Σα επξήκαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ρσξίο λα δεκνζηνπνηνχληαη πξνζσπηθά ζηνηρεία θαη ηεξψληαο ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ 

 

2.5  ηαηηζηηθή αλάιπζε  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηηο 

γλψζεηο ηνπο γεληθά γηα ην αθραξψδε Γηαβήηε θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ ελ ιφγσ λφζνο 

ζηα παηδηά. ρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ν ζπληειεζηήο εζσηεξηθήο 

ζπλάθεηαο ππνινγίζηεθε ζε 0,83. Δπηπξφζζεηα, αλαθνξηθά κε ην γθξνππ εξσηήζεσλ πνπ 

αθνξνχζε ην ζθνξ γηα ηηο γεληθέο γλψζεηο ζρεηηθά κε ην αθραξψδε Γηαβήηε (θνξ Α), ν 

δείθηεο Cronbach’s alpha βξέζεθε ίζνο κε 0,91, ελψ ν δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο 

ζρεηηθά κε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ ην ζθνξ γηα ηηο γλψζεηο ησλ εξσηψκελσλ γηα 

αθραξψδε δηαβήηε ζηα παηδηά βξέζεθε ίζνο κε 0,49 

Ζ πεξηγξαθηθή αλάιπζε ζα απνηειέζεη ην πξψην ζηάδην ηεο έξεπλαο κε ζθνπφ ηελ 

παξνπζίαζε ηεο θάζε κεηαβιεηήο θαζψο θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ ην ππφ κειέηε πιεζπζκφ. ηε ζπλέρεηα ζα εθαξκνζηεί επαγσγηθή 

αλάιπζε, γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ, δειαδή ελφο 

πξνζδηνξηζηή θαη κηαο έθβαζεο. Οη θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο εθθξάδνληαη σο απφιπηεο (n) 

θαη ζρεηηθέο (%) ζπρλφηεηεο, ελψ νη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο παξνπζηάδνληαη σο κέζε ηηκή 

θαη ηππηθή απφθιηζε. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ δπν θαηεγνξηθψλ 

κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηείηαη ν έιεγρνο x2. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ 

κηαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο πνπ αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή θαη κηαο δηρνηφκνπ 

κεηαβιεηήο ρξεζηκνπνηείηαη ν έιεγρνο t (student’s t-test), ελψ γηα εθείλεο πνπ δελ 

αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, ε κε παξακεηξηθή δνθηκαζία Mann-Whitney U-test. 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ζρέζεο κεηαμχ κηαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο πνπ αθνινπζεί 

ηελ θαλνληθή θαηαλνκή θαη κηαο θαηεγνξηθήο κεηαβιεηήο κε >2 θαηεγνξίεο 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αλάιπζε δηαζπνξάο anova (analysis of variance). Γηα ηε δηεξεχλεζε 

χπαξμεο ζρέζεο κίαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο πνπ αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή θαη δχν 

εμαξηεκέλσλ νκάδσλ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζηαηηζηηθή δνθηκαζία t-test θαηά δεχγε (paired t-

test). Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην πξφγξακκα IBM SPSS 23.0 

(Statistical Package for Social Sciences)  
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3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

3.1 Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

3.1.1. Α’ Φάζη μελέηηρ 

ηελ πξψηε θάζε ηεο κειέηεο ζπκκεηείραλ 98 γνλείο ησλ νπνίσλ ηα παηδηά 

θνηηνχζαλ ζην Γεκνηηθφ ζε πνζνζηφ 74,5% (73/98) θαη ζην Γπκλάζην ζε πνζνζηφ 25,5% 

(25/98).  Απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ ην 20,4% (20/98) ήηαλ άληξεο θαη ην79,6% 

(78/98) γπλαίθεο. Δπίζεο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ (98,9%) θαηνηθνχζε ζε 

αζηηθή πεξηνρή.  

Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ην 57,7%, ήηαλ απφ 41 έσο 50 

εηψλ. Απφ 31 έσο 40 εηψλ ήηαλ ην 23,8% ηνπ δείγκαηνο θαη απφ 51 έσο 60 ην 17,6%. Άλσ 

ησλ 60 εηψλ ήηαλ ην 1,0% ηνπ πιεζπζκνχ. (Γηάγξακκα 1) 

 

Γηάγξακκα 1 Ηιηθία εξωηώκελωλ Α’ θάζεο 

Όζνλ αθνξά ζηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία, ήηνη ην 84,7%, ήηαλ έγγακνη. Γηαδεπγκέλνη απάληεζαλ φηη ήηαλ ην 10,2% ηνπ 

δείγκαηνο, άγακνη ην 3,1% θαη ρήξνη ην 2,0%. (Γηάγξακκα 2) 
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Ηλικία 

Από 31 ζωσ 40 

Από 41 ζωσ 50 

Από 51 ζωσ 60 

Άνω των 60 
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Γηάγξακκα 2 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε εξωηώκελωλ Α’ θάζεο 

Απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ νη 33 (33,7%) ήηαλ δεκφζηνη ππάιιεινη θαη νη 40 

(40,8%) εξγαδφηαλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο δήισζαλ φηη ήηαλ ην 

10,2% (10/98) ηνπ δείγκαηνο θαη αγξφηεο ην 1,0% (1/98). Σέινο, άλεξγνη ήηαλ ην 14,3%  

(14/98) ηνπ πιεζπζκνχ. (Γηάγξακκα 3) 
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Γηάγξακκα 3 Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε εξωηώκελωλ Α’ θάζεο 

ην Γηάγξακκα 4 παξαηίζεληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζρεηηθά κε ην επίπεδν 

εθπαίδεπζήο ηνπο. Πην αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ε 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ (42,9%) είραλ πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ θαη ην  40,8% ηνπ 

δείγκαηνο ήηαλ απφθνηηνη Λπθείνπ. Δπίζεο, Μεηαπηπρηαθφ ή Γηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ 

θαηείρε ην 10,2% ησλ ζπκκεηερφλησλ. (Γηάγξακκα 4) 

 

Γηάγξακκα 4 Δπίπεδν εθπαίδεπζεο εξωηώκελωλ Α’ θάζεο 

Οη εξσηψκελνη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ θαη ζρεηηθά κε ην είδνο αζθάιηζεο πνπ είραλ. 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 5 ην 66,0% απηψλ είραλ Γεκφζηα αζθάιηζε θαη 

αθνινπζνχλ ε Ηδησηηθή κε πνζνζηφ 17,5% θαη ν ζπλδπαζκφο Γεκφζηαο θαη Ηδησηηθήο κε 

πνζνζηφ 12,4% . Δπηπιένλ, αλαζθάιηζηνη ήηαλ ην 2,1% θαη ζηνλ ΟΓΑ ην 2,1% ησλ  

ζπκκεηερφλησλ. (Γηάγξακκα 5) 
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Γηάγξακκα 5 Αζθάιεηα εξωηώκελωλ Α’ θάζεο 

Σέινο, κεληαίν εηζφδεκα απφ 601 € έσο 1000 € είρε ην 78,0% ησλ εξσηψκελσλ θαη απφ 

301 € έσο 600 € ην 15,4%. Κάησ απφ 300 € κεληαίν εηζφδεκα δήισζε φηη είρε ην 6,6% ηνπ 

πιεζπζκνχ. 

 

Γηάγξακκα 6 Μεληαίν εηζόδεκα εξωηώκελωλ Α’ θάζεο 
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Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ Α’ θάζε παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 1. 

Πίλαθαο 1 Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά Α’ θάζεο 

Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά Α’ θάζεο 

 n/N % Ν 

Φύιν 

Άλδξαο 20/98 20,4 

Γπλαίθα 78/98 79,6 

Ζιηθία 

Απφ 31 έσο 40 23/98 23,7 

Απφ 41 έσο 50 56/98 57,5 

Απφ 51 έσο 60 17/98 17,5 

Άλσ ησλ 60 1/98 1,0 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

Άγακνο/-ε 3/98 3,1 

Έγγακνο/-ε 83/98 84,7 

Γηαδεπγκέλνο/-ε 10/98 10,2 

Υήξνο/-α 2/98 2,0 

Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε 

Άλεξγνο 14/98 14,3 

Αγξφηεο 1/98 1,0 

Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο 10/98 10,2 

Ηδησηηθφο ππάιιεινο 40/98 40,8 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο 33/98 33,7 

Δθπαίδεπζε 

Γπκλάζην 6/98 6,1 

Λχθεην 40/98 40,8 

Παλεπηζηήκην 42/98 42,9 

Μεηαπηπρηαθφ - Γηδαθηνξηθφ 10/98 10,2 

Σόπνο θαηνηθίαο 

Αγξνηηθή πεξηνρή 1/94 1,1 

Αζηηθή πεξηνρή 93/94 98,9 

Αζθάιεηα 

Αλαζθάιηζηνο/-ε 2/98 2,1 

ΟΓΑ 2/98 2,1 
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Γεκφζηα 64/98 66,0 

Ηδησηηθή 17/98 17,5 

Γεκφζηα & Ηδησηηθή 12/98 12,4 

Μεληαίν εηζόδεκα 

<300 € 6/91 6,6 

301-600 € 14/91 15,4 

601-100 € 71/91 78,0 

Βαζκίδα εθπαίδεπζεο παηδηνύ/-σλ 

Γεκνηηθφ 73/98 74,5 

Γπκλάζην 25/98 25,5 

3.1.2 Β’ Φάζη μελέηηρ 

ηε δεχηεξε θάζε ηεο κειέηεο ζπκκεηείραλ κφλν νη 61 γνλείο απφ ηνπο 98 πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ πξψηε θάζε απφ ηνπο νπνίνπο ην 15,3% (9/59) ήηαλ άληξεο θαη ην 

84,7% (50/59) γπλαίθεο. Απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε Β’ θάζε ην 68,9% 

(42/61) είρε παηδηά Γεκνηηθνχ θαη ην 31,1% (19/61) Γπκλαζίνπ. Δπίζεο, φινη νη 

εξσηεζέληεο ήηαλ θάηνηθνη αζηηθήο πεξηνρήο.  

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, ήηνη ην 56,7%, είραλ ειηθία απφ 41 έσο 50 εηψλ. 

Απφ 31 έσο 40 εηψλ ήηαλ ην 26,7% ηνπ δείγκαηνο θαη απφ 51 έσο 60 ην 15,0%. Άλσ ησλ 

60 εηψλ ήηαλ ην 1,7% ηνπ πιεζπζκνχ. (Γηάγξακκα 7) 
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Γηάγξακκα 7 Ηιηθία εξωηώκελωλ Β’ θάζεο 

Όζνλ αθνξά ζηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία (83,3%), ήηαλ έγγακνη. Γηαδεπγκέλνη ήηαλ ην 8,3% ηνπ δείγκαηνο θαη άγακνη 

ην 6,7. Σέινο, ην 1,7 ήηαλ ρήξνη. (Γηάγξακκα 8) 

 

Γηάγξακκα 8 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε εξωηώκελωλ Β’ θάζεο 

Απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηψκελσλ ην 35,0% ηνπ δείγκαηνο εξγαδφηαλ ζηνλ Γεκφζην 

ηνκέα θαη ην 40,0% ζηνλ ηδησηηθφ. Δπίζεο, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο δήισζαλ φηη ήηαλ ην 

6,6% ηνπ πιεζπζκνχ θαη αγξφηεο ην 1,6% (1/98). Σέινο, άλεξγνη ήηαλ ην 16,4%  ηνπ 

πιεζπζκνχ. (Γηάγξακκα 9) 
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Γηάγξακκα 9 Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε εξωηώκελωλ Β’ θάζεο 

ην επφκελν δηάγξακκα παξαηίζεληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ηεο δεχηεξεο 

θάζεο ζρεηηθά κε ην επίπεδν κφξθσζεο. χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο, ην 45,0% ήηαλ 

απφθνηηνη Λπθείνπ θαη ην 35,0% είρε ιάβεη Παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε. Μεηαπηπρηαθφ ή 

Γηδαθηνξηθφ είρε ην 15,0% ηνπ πιεζπζκνχ θαη ην 5,0% είρε ηειεηψζεη ην Γπκλάζην. 

(Γηάγξακκα 10) 
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Γηάγξακκα 10 Δπίπεδν εθπαίδεπζεο εξωηώκελωλ Β’ θάζεο 

Όζνλ αθνξά ζην είδνο ηεο αζθάιεηαο πνπ είραλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο 

(58,3%) είρε Γεκφζηα αζθάιεηα θαη αθνινπζεί ε Ηδησηηθή κε πνζνζηφ 20,0% θαη ν 

ζπλδπαζκφο Γεκφζηαο θαη Ηδησηηθήο κε πνζνζηφ 15,0%. ην Γηάγξακκα 11 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ ελ ιφγσ 

εξψηεζε. (Γηάγξακκα 11) 
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 Γηάγξακκα 11 Αζθάιεηα εξωηώκελωλ Β’ θάζεο 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ην κεληαίν εηζφδεκα ήηαλ  απφ 

601 € έσο 1000 € γηα ην 83,9% ησλ εξσηψκελσλ, απφ 301 € έσο 600 € γηα ην 10,7% θαη 

θάησ απφ 300 € ην 5,4% ηνπ πιεζπζκνχ. (Γηάγξακκα 12) 

 

Γηάγξακκα 12 Μεληαίν εηζόδεκα εξωηώκελωλ Β’ θάζεο 
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Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δεχηεξε θάζε 

ηεο κειέηεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 2. 

Πίλαθαο 2 Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά Β’ θάζεο 

Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά Β’ θάζεο 

 n/N % Ν 

Φύιν 

Άλδξαο 9/59 15,3 

Γπλαίθα 50/59 84,7 

Ζιηθία 

Απφ 31 έσο 40 16/60 26,7 

Απφ 41 έσο 50 34/60 56,7 

Απφ 51 έσο 60 9/60 15,0 

Άλσ ησλ 60 1/60 1,7 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

Άγακνο/-ε 4/60 6,7 

Έγγακνο/-ε 50/60 83,3 

Γηαδεπγκέλνο/-ε 5/60 8,3 

Υήξνο/-α 1/60 1,7 

Δπαγγεικαηηθή θαηάζηαζε 

Άλεξγνο 10/60 16,7 

Αγξφηεο 1/60 1,7 

Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο 4/60 6,7 

Ηδησηηθφο ππάιιεινο 24/60 40,0 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο 21/60 35,0 

Δθπαίδεπζε 

Γπκλάζην 3/60 5,0 

Λχθεην 27/60 45,0 

Παλεπηζηήκην 21/60 35,0 

Μεηαπηπρηαθφ – Γηδαθηνξηθφ 9/60 15,0 

Σόπνο θαηνηθίαο 

Αγξνηηθή πεξηνρή 0/60 0,0 

Αζηηθή πεξηνρή 60/60 100 

Αζθάιεηα 

Αλαζθάιηζηνο/-ε 1/60 1,7 

ΟΓΑ 3/60 5,0 
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Γεκφζηα 35/60 58,3 

Ηδησηηθή 12/60 20,0 

Γεκφζηα & Ηδησηηθή 9/60 15,0 

Μεληαίν εηζόδεκα 

<300 € 3/60 5,4 

301-600 € 6/60 10,7 

601-100 € 47/60 83,9 

Βαζκίδα εθπαίδεπζεο παηδηνύ/-σλ 

Γεκνηηθφ 41/60 68,3 

Γπκλάζην 19/60 31,7 

3.2 θνξ γλώζεσλ ζρεηηθά κε ην αθραξώδε Γηαβήηε 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ κειέηε θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε 24 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ 

ζην Γ θαη ζηε θξνληίδα ησλ δηαβεηηθψλ αζζελψλ. Οη ζσζηέο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ 

θαηακεηξήζεθαλ θαη πξνέθπςε έλα ζθνξ (θνξ Α) ην νπνίν ήηαλ απφ 0, αλ φιεο νη 

απαληήζεηο ήηαλ ιάζνο, έσο 24, αλ φιεο νη απαληήζεηο ήηαλ ζσζηέο. θνξ πάλσ απφ 18 

ζεκαίλεη φηη ν εξσηψκελνο δηαζέηεη επαξθείο γλψζεηο ζρεηηθά κε ην Γ. Ζ κέζε ηηκή ηνπ 

θνξ Α βξέζεθε ζηελ Α’ θάζε ηεο έξεπλαο  ίζε κε 13,27 (± 4,33) θαη ζηε Β’ θάζε ίζε κε 

14,21 (±4,36). 

Δπηπιένλ, νη εξσηεζέληεο απάληεζαλ ζε 15 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ην Γ ζηα 

παηδηά. Απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ θαηακεηξήζεθαλ νη ζσζηέο απαληήζεηο θάζε 

εξσηεζέληνο  θαη πξνέθπςε έλα ζθνξ (θνξ Β) ην νπνίν ήηαλ απφ 0, αλ φιεο νη 

απαληήζεηο ήηαλ ιάζνο, έσο 15, αλ φιεο νη απαληήζεηο ήηαλ ζσζηέο. θνξ πάλσ απφ 11 

ζεκαίλεη φηη ν εξσηψκελνο δηαζέηεη επαξθείο γλψζεηο ζρεηηθά κε ην Γ. Ζ κέζε ηηκή ηνπ 

θνξ Β γηα ηελ Α’ θάζε ηεο κειέηεο ππνινγίζηεθε  ίζε κε 8,20 (± 3,65) θαη γηα ηε Β’ 

θάζε ίζε κε 8,90 (±3,66). (Πίλαθαο 3) 

Πίλαθαο 3 Σθνξ γλώζεωλ γηα ην Σαθραξώδε Γηαβήηε 

 θνξ γλώζεσλ γηα ην αθραξώδε Γηαβήηε 

 Μέζε ηηκή ΣΑ 

θνξ Α 
Α’ θάζεο 13,27 ± 4,33 

Β’ θάζεο 14,21 ± 4,36 

θνξ Β 
Α’ θάζεο 8,20 ± 3,65 

Β’ θάζεο 8,90 ± 3,66 
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3.3πγθξίζεηο ζθνξ Α’ θαη Β’ θάζεο κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

3.3.1 Σκοπ Α’ θάζηρ 

ηνλ Πίλαθα 4 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζχγθξηζε ησλ 

θνξ γλψζεσλ γηα ην Γ κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ηεο Α’ θάζεο. 

Πην αλαιπηηθά, βξέζεθε φηη ε κέζε ηηκή ηνπ θνξ Α γηα ηνπο άλδξεο ήηαλ 13,18 θαη γηα 

ηηο γπλαίθεο 13,57 ρσξίο λα ππάξρεη ζρέζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αλάκεζά ηνπο (p=0,72). 

Όζνλ αθνξά ζην θνξ Β, δελ βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (p=0,21) κε ην 

θχιν ησλ εξσηεζέλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα βξέζεθε φηη γηα ηνπο άλδξεο είρε κέζε ηηκή 7,96 

θαη γηα ηηο γπλαίθεο 9,10. 

Δπίζεο, ηα θνξ γλψζεσλ Α θαη Β θαίλεηαη φηη δελ ζρεηίδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

κε ηελ ειηθία (p=0,41 θαη p=0,92 αληίζηνηρα) ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ 

εξσηεζέλησλ (p=0,74 θαη p=0,24 αληίζηνηρα) θαη ην κεληαίν εηζφδεκα (p=0,72 θαη p=0,26 

αληίζηνηρα). Δπηπιένλ, δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζην θνξ Α 

θαη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ εξσηεζέλησλ (p=0,29) Χζηφζν, ην θνξ Β ζρεηίδεηαη κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

πγθεθξηκέλα βξέζεθε φηη ε κέζε ηηκή ηνπ θνξ Β γηα ηνπο απφθνηηνπο Γπκλαζίνπ ήηαλ 

ίζε κε 5,67, γηα ηνπο απφθνηηνπο Λπθείνπ 8,70, γηα ηνπο πηπρηνχρνπο Παλεπηζηεκίνπ 8,10 

θαη γηα ηνπο θαηφρνπο Μεηαπηπρηαθνχ ή Γηδαθηνξηθνχ 8,20 

Σέινο, απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ θνξ Α κε ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ππνινγίζηεθε φηη ε κέζε ηηκή γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε παηδηά ζην 

Γεκνηηθφ ήηαλ 12,84 θαη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε παηδηά ζην Γπκλάζην 14,52 θαη ζρέζε 

βξέζεθε φηη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0,04). Αληηζέησο, ε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ησλ 

παηδηψλ δελ ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ην θνξ Β (p=0,21). (Πίλαθαο 4) 

Πίλαθαο 4 Σύγθξηζε Σθνξ γλώζεωλ γηα ην ΣΓ Α’ θάζεο κε δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ύγθξηζε θνξ γλώζεσλ γηα ην Γ Α’ θάζεο κε δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 Μέζε ηηκή P 

θνξ γλώζεσλ Α΄ θάζεο *Φύιν 

θνξ Α 
Άλδξεο 13,18 

0,72 
Γπλαίθεο 13,57 

θνξ Β 
Άλδξεο 7,96 

0,21 
Γπλαίθεο 9,10 

θνξ γλώζεσλ Α΄ θάζεο *Ζιηθία 
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θνξ Α 

Απφ 31 έσο 40 13,39 

0,41 
Απφ 41 έσο 50 12,86 

Απφ 51 έσο 60 14,53 

Άλσ ησλ 60 9,00 

θνξ Β 

Απφ 31 έσο 40 8,00 

0,92 
Απφ 41 έσο 50 8,32 

Απφ 51 έσο 60 8,18 

Άλσ ησλ 60 6,00 

θνξ γλώζεσλ Α΄ θάζεο *Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

θνξ Α 

Άγακνο/-ε 14,67 

0,74 
Έγγακνο/-ε 13,11 

Γηαδεπγκέλνο/-ε 13,60 

Υήξνο/-α 16,00 

θνξ Β 

Άγακνο/-ε 8,00 

0,24 
Έγγακνο/-ε 7,93 

Γηαδεπγκέλνο/-ε 9,90 

Υήξνο/-α 11,50 

θνξ γλώζεσλ Α΄ θάζεο *Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

θνξ Α 

Γπκλάζην 10,67 

0,29 

Λχθεην 13,83 

Παλεπηζηήκην 13,40 

Μεηαπηπρηαθφ – 

Γηδαθηνξηθφ 
12,00 

θνξ Β 

Γπκλάζην 5,67 

0,02 

Λχθεην 8,70 

Παλεπηζηήκην 8,10 

Μεηαπηπρηαθφ – 

Γηδαθηνξηθφ 
8,20 

θνξ γλώζεσλ Α΄ θάζεο *Μεληαίν εηζόδεκα 

θνξ Α 

<300 € 12,00 

0,72 301-600 € 13,21 

601-100 € 13,51 

θνξ Β 

<300 € 10,33 

0,26 301-600 € 8,93 

601-100 € 8,03 

θνξ γλώζεσλ Α΄ θάζεο *Βαζκίδα εθπαίδεπζεο παηδηνύ/-ώλ 

θνξ Α Γεκνηηθφ 12,84 0,04 
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Γπκλάζην 14,52 

θνξ Β 
Γεκνηηθφ 7,93 

0,21 
Γπκλάζην 9,00 

3.3.2 Σκοπ Β’ θάζηρ 

Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε Β’ θάζε 

ζπγθξίζεθαλ κε ηα θνξ Α’ θαη Β’. Καη απφ απηή ηε ζχγθξηζε δελ πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα θνξ θαη ην θχιν. πγθεθξηκέλα, ε κέζε ηηκή ηνπ θνξ 

Α ήηαλ 13,88 γηα ηνπο άλδξεο θαη 16,10 γηα ηηο γπλαίθεο (p=0,15) θαη ηνπ θνξ Β 8,74 θαη 

9,70 αληίζηνηρα (p=0,46). 

Όπσο θαη ζηελ Α’ θάζε δελ πξνέθπςε λα ππάξρεη ζρέζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

αλάκεζα ζηα θνξ Α θαη Β ηεο Β’ θάζεο θαη ηελ ειηθία (p=0,74 θαη p=0,59 αληίζηνηρα), 

ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (p=0,37 θαη p=0,29 αληίζηνηρα) θαη ην κεληαίν εηζφδεκα ησλ 

εξσηψκελσλ (p=0,75 θαη p=0,49 αληίζηνηρα). 

Όζνλ αθνξά ζηε ζχγθξηζε ηνπ θνξ Α κε ην επίπεδν κφξθσζεο ησλ εξσηψκελσλ δελ 

πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε (p=0,55). Χζηφζν, ε ζχγθξηζε ηνπ θνξ Β κε ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ έδεημε φηη ζρεηίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

ηξφπν. Πην αλαιπηηθά, ππνινγίζηεθε φηη ε κέζε ηηκή ηνπ ελ ιφγσ θνξ ήηαλ 15,00 γηα 

ηνπο απφθνηηνπο Γπκλαζίνπ, 8,41 γηα ηνπο απφθνηηνπο Λπθείνπ, 8,86 γηα φζνπο είραλ 

ιάβεη Παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε θαη 8,44 γηα ηνπο θαηφρνπο Μεηαπηπρηαθνχ ή 

Γηδαθηνξηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. (p=0,03). 

Σέινο, ηα θνξ Α θαη Β βξέζεθε φηη έρνπλ ζρέζε κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε ηε 

βαζκίδα θνίηεζεο ησλ παηδηψλ ησλ εξσηψκελσλ (p= 0,53 θαη p=0,59 αληίζηνηρα). 

(Πίλαθαο 5) 

Πίλαθαο 5 Σύγθξηζε Σθνξ γλώζεωλ γηα ην ΣΓ Β’ θάζεο κε δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ύγθξηζε θνξ γλώζεσλ γηα ην Γ Β’ θάζεο κε δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 Μέζε ηηκή P 

θνξ γλώζεσλ Β΄ θάζεο *Φύιν 

θνξ Α 
Άλδξεο 13,88 

0,15 
Γπλαίθεο 16,10 

θνξ Β 
Άλδξεο 8,74 

0,46 
Γπλαίθεο 9,70 

θνξ γλώζεσλ Β΄ θάζεο *Ζιηθία 

θνξ Α Απφ 31 έσο 40 13,31 0,74 
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Απφ 41 έσο 50 14,76 

Απφ 51 έσο 60 13,89 

Άλσ ησλ 60 15,00 

θνξ Β 

Απφ 31 έσο 40 7,94 

0,59 
Απφ 41 έσο 50 9,35 

Απφ 51 έσο 60 8,67 

Άλσ ησλ 60 11,00 

θνξ γλώζεσλ Β΄ θάζεο *Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

θνξ Α 

Άγακνο/-ε 14,50 

0,37 
Έγγακνο/-ε 14,08 

Γηαδεπγκέλνο/-ε 14,20 

Υήξνο/-α 22,00 

θνξ Β 

Άγακνο/-ε 7,75 

0,29 
Έγγακνο/-ε 8,74 

Γηαδεπγκέλνο/-ε 10,20 

Υήξνο/-α 15,00 

θνξ γλώζεσλ Β΄ θάζεο *Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

θνξ Α 

Γπκλάζην 17,67 

0,55 

Λχθεην 14,19 

Παλεπηζηήκην 13,71 

Μεηαπηπρηαθφ – 

Γηδαθηνξηθφ 
14,56 

θνξ Β 

Γπκλάζην 15,00 

0,03 

Λχθεην 8,41 

Παλεπηζηήκην 8,86 

Μεηαπηπρηαθφ – 

Γηδαθηνξηθφ 
8,44 

θνξ γλώζεσλ Β΄ θάζεο *Μεληαίν εηζόδεκα 

θνξ Α 

<300 € 15,67 

0,75 301-600 € 14,67 

601-100 € 13,87 

θνξ Β 

<300 € 10,00 

0,49 301-600 € 7,17 

601-100 € 8,81 

θνξ γλώζεσλ Β΄ θάζεο *Βαζκίδα εθπαίδεπζεο παηδηνύ/-ώλ 

θνξ Α 
Γεκνηηθφ 13,98 

0,51 
Γπκλάζην 14,74 
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θνξ Β 
Γεκνηηθφ 9,07 

0,59 
Γπκλάζην 8,53 

3.4 ύγθξηζε ύπαξμεο αηόκνπ ζην νηθνγελεηαθό/ζπγγεληθό πεξηβάιινλ κε 

Γ2 κε δηάθνξεο ζπληζηώζεο 

ηνλ Πίλαθα 6 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Α΄ θάζεο ηεο ζχγθξηζεο 

νξηζκέλσλ εξσηήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα απφ ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ ηα θνξ γλψζεσλ κε ην αλ έρνπλ ζην νηθνγελεηαθφ/ζπγγεληθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ άηνκν κε Γ ηχπνπ 2. Πην αλαιπηηθά, απφ ηα 44 άηνκα πνπ απάληεζαλ φηη 

έρνπλ άηνκν κε Γ ηχπνπ 2 ζην νηθείν πεξηβάιινλ ηνπο νη 14 (31,8%) απάληεζαλ «Ναη» 

ζηελ εξψηεζε «Ζ ιήςε ππεξβνιηθήο δάραξεο θαη γιπθψλ απνηειεί αηηία εκθάληζεο 

αθραξψδε Γηαβήηε», νη 25 (56,8%) απάληεζαλ «Όρη» θαη νη 5 (11,4%) «Γελ γλσξίδσ». 

Αληίζεηα, ην πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ πνπ δελ είραλ ζπγγεληθφ πξφζσπν κε Γ ηχπνπ 2 

(54/98) πνπ απάληεζαλ, ζηελ ίδηα εξψηεζε, «Ναη» αλέξρεηαη ζην 51,9% (28/54) ηνπ 

δείγκαηνο, «Όρη» ζην 33,3% (18/54) θαη «Γελ γλσξίδσ» ζην 14,8% (8/54). Ζ ζρέζε 

αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο βξέζεθε φηη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0,04) 

Όζνλ αθνξά ζην αλ έλα άηνκν κε Γ  ζα πξέπεη λα θαζαξίζεη κία εθδνξά κε ηψδην θαη 

νηλφπλεπκα ην 59,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ έρνπλ ζην νηθνγελεηαθφ/ζπγγεληθφ 

πεξηβάιινλ ηνπο δηαβεηηθφ ηχπνπ 2 απάληεζε «Ναη», ην 9,1% «Όρη» θαη ην 31,8% «Γελ 

γλσξίδσ». Οη εξσηψκελνη πνπ δελ έρνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο άηνκν κε Γ ζηελ ελ ιφγσ 

εξψηεζε απάληεζαλ θαηά πιεηνςεθία (63,0%) φηη δελ γλσξίδνπλ, ην 31,5% απάληεζε 

ζεηηθά θαη ην 5,6% αξλεηηθά. Ζ παξνπζία αηφκνπ κε Γ ζην νηθείν πεξηβάιινλ θαίλεηαη 

λα ζρεηίδεηαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν κε ηηο γλψζεηο γχξσ απφ ην αλ ν αζζελήο 

κπνξεί λα θαζαξίζεη κία πιεγή κε ηψδην ή νηλφπλεπκα (p=0,01). 

Ζ χπαξμε ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ κε αθραξψδε Γηαβήηε ηχπνπ 2 ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά θαη κε ην ηη γλσξίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζρεηηθά κε ην αλ ην ηξέκνπιν θαη ε 

εθίδξσζε απνηεινχλ έλδεημε πςεινχ ζαθράξνπ ζην αίκα (p= 0,01) θαη ην αλ ε πνιπνπξία 

θαη ε πνιπδηςία ππνδειψλνπλ ρακειά επίπεδα ζαθράξνπ ζην αίκα (p=0,00). 

Σέινο, ζηελ εξψηεζε αλ ε ρνξήγεζε ζνθνιάηαο ζε έλα άηνκν κε Γ ζε πεξίπησζε 

ππνγιπθαηκία είλαη φ, ηη θαιχηεξν κπνξεί λα θάλεη θάπνηνο ην 22,7% ησλ εξσηψκελσλ 

πνπ έρνπλ ζπγγελή κε αθραξψδε Γηαβήηε ηχπνπ 2 απάληεζε ζεηηθά, ην 40,9% αξλεηηθά 

θαη ην 36,4% φηη «Γελ γλσξίδεη». Αληίζηνηρα, ζηελ ελ ιφγσ εξψηεζε νη ζπκκεηέρνληεο 
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πνπ δελ έρνπλ ζην νηθείν πεξηβάιινλ ηνπο δηαβεηηθφ απάληεζαλ ζε πνζνζηφ 22,6% 

«Ναη», 36,6% «Όρη» θαη 34,8% «Γελ γλσξίδσ». (Πίλαθαο 6) 

Πίλαθαο 6 Σύγθξηζε ύπαξμεο αηόκνπ ζην νηθνγελεηαθό/ζπγγεληθό πεξηβάιινλ κε ΣΓ2 κε δηάθνξεο 

ζπληζηώζεο – Α’ θάζε 

ύγθξηζε ύπαξμεο αηόκνπ ζην νηθνγελεηαθό/ζπγγεληθό πεξηβάιινλ κε Γ2 κε δηάθνξεο ζπληζηώζεο 

– Α’ θάζε 

 n/N %N P 

Έρεηε ζην νηθνγελεηαθό/ζπγγεληθό ζαο πεξηβάιινλ άηνκν κε ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 2; * Ζ ιήςε 

ππεξβνιηθήο δάραξεο θαη γιπθώλ απνηειεί αηηία εκθάληζεο  αθραξώδε Γηαβήηε 

Ναη (44/98) 

Ναη 14/44 31,8 

0,04 

Όρη 25/44 56,8 

Γελ γλσξίδσ 5/44 11,4 

Όρη (54/98) 

Ναη 28/54 51,9 

Όρη 18/54 33,3 

Γελ γλσξίδσ 8/54 14,8 

Έρεηε ζην νηθνγελεηαθό/ζπγγεληθό ζαο πεξηβάιινλ άηνκν κε ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 2; * Έλαο 

δηαβεηηθόο ζα πξέπεη λα θαζαξίζεη κία εθδνξά κε ηώδην θαη νηλόπλεπκα 

Ναη (44/98) 

Ναη 26/44 59,1 

0,01 

Όρη 4/44 9,1 

Γελ γλσξίδσ 14/44 31,8 

Όρη (54/98) 

Ναη 17/54 31,5 

Όρη 3/54 5,6 

Γελ γλσξίδσ 34/54 63,0 

Έρεηε ζην νηθνγελεηαθό/ζπγγεληθό ζαο πεξηβάιινλ άηνκν κε ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 2; * Σν 

ηξέκνπιν θαη ε εθίδξσζε απνηεινύλ ελδείμεηο πςειώλ επηπέδσλ ζαθράξνπ ζην αίκα 

Ναη (43/97) 

Ναη 14/43 32,5 

0,01 

Όρη 20/43 46,5 

Γελ γλσξίδσ 9/43 20,9 

Όρη (54/97) 

Ναη 24/54 44,4 

Όρη 3/54 5,6 

Γελ γλσξίδσ 27/54 50,0 

Έρεηε ζην νηθνγελεηαθό/ζπγγεληθό ζαο πεξηβάιινλ άηνκν κε ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 2; * Ζ 

πνιπνπξία θαη ε πνιπδηςία απνηεινύλ ελδείμεηο ρακειώλ επηπέδσλ ζαθράξνπ ζην αίκα. 

Ναη (43/97) 

Ναη 15/43 34,9 

0,00 

Όρη 24/43 55,8 

Γελ γλσξίδσ 4/43 9,3 

Όρη (54/97) 
Ναη 19/54 35,2 

Όρη 12/54 22,2 



65 
 

Γελ γλσξίδσ 23/54 42,6 

Έρεηε ζην νηθνγελεηαθό/ζπγγεληθό ζαο πεξηβάιινλ άηνκν κε ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 2; * ε κία 

ππνγιπθαηκία, ην θαιύηεξν πνπ κπνξνύκε λα δώζνπκε είλαη ιίγε ζνθνιάηα, γηαηί αλεβάδεη ην 

ζάθραξν πάξα πνιύ γξήγνξα. 

Ναη (44/97) 

Ναη 10/44 22,7 

0,04 

Όρη 18/44 40,9 

Γελ γλσξίδσ 16/44 36,4 

Όρη (53/97) 

Ναη 12/53 22,6 

Όρη 10/53 36,6 

Γελ γλσξίδσ 30/53 34,8 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε ησλ ίδησλ εξσηήζεσλ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θνξ Α θαη Β κε ην αλ 

νη ζπκκεηέρνληεο ζηε Β’ θάζε ηεο κειέηεο είραλ ζην νηθείν ή ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ ηνπο 

άηνκν κε αθραξψδε Γηαβήηε θαη δελ πξνέθπςε θάπνηα ζρέζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

(p>0,05). 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δήισζαλ φηη ζην 

νηθείν πεξηβάιινλ ηνπο έρνπλ  άηνκν  κε Γ ηχπνπ 2 (28/60) νη 11 (39,3%) απάληεζαλ 

«Ναη», νη 11 (39,3%) «Όρη» θαη νη 6 (21,4%) «Γελ γλσξίδσ» ζηελ εξψηεζε αλ ε 

θαηαλάισζε ππεξβνιηθήο δάραξεο θαη γιπθψλ απνηειεί αηηία εκθάληζεο αθραξψδε 

Γηαβήηε. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ είραλ ζπγγελή κε αθραξψδε 

Γηαβήηε ηχπνπ 2 (32/60) ζηελ ίδηα εξψηεζε απάληεζαλ «Ναη» ζε πνζνζηφ 31,3% (10/32), 

«Όρη» ζε πνζνζηφ 56,3% (18/32) θαη «Γελ γλσξίδσ» ζε πνζνζηφ 12,5% (4/32) (p= 0,39). 

(Πίλαθαο 7) 

Πίλαθαο 7 Σύγθξηζε ύπαξμεο αηόκνπ ζην νηθνγελεηαθό/ζπγγεληθό πεξηβάιινλ κε ΣΓ2 κε δηάθνξεο 

ζπληζηώζεο -  Β’ θάζε 

ύγθξηζε ύπαξμεο αηόκνπ ζην νηθνγελεηαθό/ζπγγεληθό πεξηβάιινλ κε Γ2 κε δηάθνξεο ζπληζηώζεο 

–Β’ θάζε 

 n/N %N P 

Έρεηε ζην νηθνγελεηαθό/ζπγγεληθό ζαο πεξηβάιινλ άηνκν κε ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 2; * Ζ ιήςε 

ππεξβνιηθήο δάραξεο θαη γιπθώλ απνηειεί αηηία εκθάληζεο  αθραξώδε Γηαβήηε 

Ναη (28/60) 

Ναη 11/28 39,3 

0,39 

Όρη 11/28 39,3 

Γελ γλσξίδσ 6/28 21,4 

Όρη (32/60) 

Ναη 10/32 31,3 

Όρη 18/32 56,3 

Γελ γλσξίδσ 4/32 12,5 
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Έρεηε ζην νηθνγελεηαθό/ζπγγεληθό ζαο πεξηβάιινλ άηνκν κε ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 2; * Έλαο 

δηαβεηηθόο ζα πξέπεη λα θαζαξίζεη κία εθδνξά κε ηώδην θαη νηλόπλεπκα 

Ναη (28/59) 

Ναη 14/28 50,0 

0,51 

Όρη 3/28 10,7 

Γελ γλσξίδσ 11/28 39,3 

Όρη (31/59) 

Ναη 16/31 51,6 

Όρη 1/31 3,2 

Γελ γλσξίδσ 14/31 45,2 

Έρεηε ζην νηθνγελεηαθό/ζπγγεληθό ζαο πεξηβάιινλ άηνκν κε ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 2; * Σν 

ηξέκνπιν θαη ε εθίδξσζε απνηεινύλ ελδείμεηο πςειώλ επηπέδσλ ζαθράξνπ ζην αίκα 

Ναη (28/60) 

Ναη 21/28 42,9 

0,30 

Όρη 8/28 28,6 

Γελ γλσξίδσ 8/28 28,6 

Όρη (32/60) 

Ναη 17/32 53,1 

Όρη 4/38 12,5 

Γελ γλσξίδσ 11/32 34,4 

Έρεηε ζην νηθνγελεηαθό/ζπγγεληθό ζαο πεξηβάιινλ άηνκν κε ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 2; * Ζ 

πνιπνπξία θαη ε πνιπδηςία απνηεινύλ ελδείμεηο ρακειώλ επηπέδσλ ζαθράξνπ ζην αίκα. 

Ναη (28/60) 

Ναη 10/28 35,7 

0,42 

Όρη 15/28 53,6 

Γελ γλσξίδσ 3/28 10,7 

Όρη (32/60) 

Ναη 14/32 43,8 

Όρη 12/32 37,5 

Γελ γλσξίδσ 6/32 18,8 

Έρεηε ζην νηθνγελεηαθό/ζπγγεληθό ζαο πεξηβάιινλ άηνκν κε ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 2; * ε κία 

ππνγιπθαηκία, ην θαιύηεξν πνπ κπνξνύκε λα δώζνπκε είλαη ιίγε ζνθνιάηα, γηαηί αλεβάδεη ην 

ζάθραξν πάξα πνιύ γξήγνξα. 

Ναη (28/60) 

Ναη 7/28 25,0 

0,58 

Όρη 10/28 35,7 

Γελ γλσξίδσ 11/28 39,3 

Όρη (32/60) 

Ναη 12/32 37,5 

Όρη 9/32 28,1 

Γελ γλσξίδσ 11/32 34,4 
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4. ΤΕΖΣΖΖ 

     Ζ κειέηε έδεημε φηη ην επίπεδν γλψζεσλ ησλ εξσηεζέλησλ  ζρεηηθά κε ην Γ  ζηελ Α΄ 

θάζε είλαη κέηξην, κε  κέζε βαζκνινγία ηνπ θνξ Α  13,27 (± 4,33)   θαη ηνπ θνξ Β ζην 

8,20 (± 3,65). 

 Παξφκνην απνηέιεζκα είραλ θαη άιιεο κειέηεο πνπ έγηλαλ   θαη αθνξνχζαλ ζηηο γλψζεηο 

γχξσ απφ ην Γ . Σα επξήκαηα ησλ κειεηψλ έδεημαλ φηη νη πεξηζζφηεξνη δελ είραλ 

επαξθείο γλψζεηο ζρεηηθά κε ην Γ (47,5%, 46,5%, 42%, 41,2%, 47,4%,38%,) 

[46,47,48,49,50,51]. 

   Ζ παξνχζα κειέηε έδεημε φηη  ην θχιν δελ επεξεάδεη ηηο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε 

λφζνπ, απνηέιεζκα πνπ θαίλεηαη θαη ζε άιιε κειέηε[52], σζηφζν επξήκαηα άιισλ 

κειεηψλ έδεημαλ φηη  ππάξρεη ζπζρέηηζε. Ζ ειηθία δε θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηηο γλψζεηο 

γηα ην Γ, γεγνλφο πνπ θάλεθε θαη ζε άιιε κειέηε [52], είλαη φκσο αληίζεην κε 

άιιεο[48,50,51,52,53]. Δπίζεο ην κεληαίν εηζφδεκα δελ ζπλδέεηαη κε πεξηζζφηεξεο 

γλψζεηο γηα ηε λφζν, εχξεκα πνπ είλαη αληίζεην ζε ζχγθξηζε κε άιιεο κειέηεο[57,56,54].  

ε αληίζεζε κε άιιεο κειέηεο[46,47,48,49,50,51,53,54] ε ζπγθεθξηκέλε έδεημε φηη ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ εξσηεζέλησλ δε ζρεηίδεηαη κε ηηο γλψζεηο δηαρείξηζεο  ηνπ Γ.  

Φάλεθε φκσο,  φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην επίπεδν  εθπαίδεπζε ησλ 

εξσηεζέλησλ θαη ησλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ην   Γ ηχπνπ 1 (θνξ Β). Χζηφζν  ηα 

επξήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ην κεληαίν εηζφδεκα ζα κπνξνχζαλ λα 

ζεσξεζνχλ κεηνλέθηεκα ηεο παξνχζαο κειέηεο, δηφηη πεξηιακβάλεη πιεζπζκφ δείγκαηνο 

κφλν αζηηθήο πεξηνρήο θαη  θαζφινπ αγξνηηθήο, φπνπ ζπλεζίδνπλ λα δνπλ άηνκα κε 

ρακειφηεξν εηζφδεκα θαη επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη απφ ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο λα 

θαλνχλ θαη νη δηαθνξέο. 

ηελ πξνζπάζεηα αλάδεημεο  ησλ γλψζεσλ θάπνηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ζσζηή 

δηαρείξηζε ηνπ Γ δηεξεπλήζεθαλ πεξηζζφηεξν θαη ζηε ζπλέρεηα  έγηλε ζχγθξηζε ησλ 

θνξ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ αλάκεζα θαη ζε απηνχο πνπ έρνπλ ζην νηθνγελεηαθφ/ 

ζπγγεληθφ ηνπο πεξηβάιινλ άηνκν κε Γ θαη ζε απηνχο πνπ δελ έρνπλ. H  κειέηε έδεημε 

φηη ην άηνκα πνπ έρνπλ ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ άηνκν κε Γ δηαζέηνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πεξηζζφηεξεο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ηνπ Γ 

ζπγθξηηηθά κε εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ ζηνλ πεξίγπξν ηνπο κε άηνκν κε Γ.  Παξφκνην 

απνηέιεζκα βξέζεθε θαη ζε κειέηε πνπ έγηλε ζην Οκάλ. 
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Έλα άιιν εχξεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο, φπσο θαη άιισλ εξεπλεηηθψλ βηβιηνγξαθηψλ, 

ήηαλ ε αλεπάξθεηα γλψζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα φπσο θάλεθε απφ ην   ρακειφ 

θνξ ζσζηψλ απαληήζεσλ.     πγθεθξηκέλα ζην εξψηεκα «αλ ε θαηαλάισζε πνιιψλ 

γιπθψλ θαη δάραξεο απνηειεί αηηία εκθάληζεο δηαβήηε», ηα άηνκα πνπ έρνπλ άηνκν κε Γ 

ζην νηθνγελεηαθφ/ ζπγγεληθφ ηνπο πεξηβάιινλ απάληεζε ζσζηά  56,8% έλαληη  ησλ 33,3% 

φζσλ δελ έρνπλ ζην νηθνγελεηαθφ/ ζπγγεληθφ ηνπο πεξηβάιινλ άηνκν κε Γ. Καη ζε 

κειέηε  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ηλδία 21,2% ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχνπλ φηη ν 

δηαβήηεο πξνθιήζεθε απφ ηελ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε δάραξεο θαη γιπθψλ. [46] 

  

 ην εξψηεκα πνπ αθνξνχζε ηε θξνληίδα κηαο πιεγήο    νη ζπκκεηέρνληεο πνπ έρνπλ 

ζην νηθνγελεηαθφ/ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ ηνπο άηνκν κε Γη 2 απάληεζαλ 59,1% ζσζηά 

ελψ νη εξσηεζέληεο πνπ δελ έρνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο άηνκν κε Γη2 ζηελ παξαπάλσ 

εξψηεζε απάληεζαλ θαηά πιεηνςεθία (63,0%) φηη δελ γλσξίδνπλ θαη κνλφ  31,5% 

απάληεζαλ ζσζηά. Όζν  αθνξά ζηηο γλψζεηο γηα ηα ζπκπηψκαηα ηεο ππνγιπθαηκίαο 

71,4% ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ έρνπλ ζην νηθνγελεηαθφ/ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ ηνπο άηνκν 

κε Γη2 δε γλψξηδε ηε ζσζηή απάληεζε. ηελ ίδηα εξψηεζε νη εξσηεζέληεο πνπ δελ έρνπλ 

ζην πεξηβάιινλ ηνπο άηνκν κε Γη2 απάληεζαλ ζσζηά κφλν 12,5%, ελψ εχξεκα άιιεο 

έξεπλαο πνπ έγηλε ζηε ηγθαπνχξε ζην ίδην εξψηεκα  απάληεζαλ ζσζηά 74,6%. [554]. 

 ην εξψηεκα πνπ αθνξνχζε ηα ζπκπηψκαηα ηεο δηαβεηηθήο θεηνμένζεο 46,4% ησλ 

εξσηεζέλησλ πνπ  έρνπλ ζην νηθνγελεηαθφ/ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ ηνπο άηνκν κε Γη2 δε 

γλψξηδε ηε ζσζηή απάληεζε έλαληη ησλ 62,5%  φζσλ δελ έρνπλ ζην 

νηθνγελεηαθφ/ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ ηνπο άηνκν κε Γη2. Παξφκνην ήηαλ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ βξέζεθαλ θαη ζε άιιε κειέηε ζηελ αληίζηνηρε εξψηεζε 44,8% θαη 

20,1% [47],  ελψ άιιεο κειέηεο είραλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα 83,5% θαη 90%  [53]θαη 

67,3% θαη 61,8% [54] 

ην ηειεπηαίν εξψηεκα αλ ε θαηαλάισζε ζνθνιάηαο είλαη θαηάιιειε γηα ηε δηφξζσζε 

ησλ ρακειψλ επηπέδσλ ηεο γιπθφδεο ζην αίκα, ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα 64,3% ησλ 

εξσηεζέλησλ πνπ έρνπλ ζην νηθνγελεηαθφ/ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ ηνπο άηνκν κε Γη2 δε 

γλψξηδε ηε ζσζηή απάληεζε,  έλαληη ησλ 71,9% φζσλ δελ έρνπλ ζην 

νηθνγελεηαθφ/ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ ηνπο άηνκν κε Γη2. Παξφκνην απνηέιεζκα είρε θαη 

άιιε κειέηε  ζηελ αληίζηνηρε εξψηεζε 65,2%[54] 
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Σέινο, έλα ζεκαληηθφ εχξεκα ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη δελ ππήξμε βειηίσζε ηνπ θνξ 

γλψζεσλ ζηε Β΄ θάζε ζε ζρέζε κε ηελ Α΄ θάζε αθνχ δε βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή  

δηαθνξά αλάκεζα ζηα 2 θνξ γλψζεσλ. Σν παξαπάλσ απνηέιεζκα πξνθαλψο 

θαηαδεηθλχεη φηη ν ηξφπνο ελεκέξσζεο  ηεο εξεπλήηξηαο απνδείρζεθε πξφρεηξνο θαη 

αλαπνηειεζκαηηθφο. Σν ίδην απνηέιεζκα είρε θαη έξεπλα πνπ έγηλε ζηε Εηκπάκπνπε [49] 

ζηελ νπνία βξέζεθε φηη ηα άηνκα κε Γ πνπ παξαθνινχζεζαλ θάπνηεο ζπλεδξίεο 

δηδαζθαιίεο δελ δηέζεηαλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο απφ εθείλνπο πνπ δελ είραλ θακία παξνρή 

πιεξνθνξηψλ.  

 

4.1 ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Έλαο απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη ε δηεμαγσγή ηεο  ζεσξήζεθε 

ρξνλνβφξα, εμαηηίαο ησλ 2 θάζεσλ θαη ηεο ελδηάκεζεο ελεκεξσηηθήο παξέκβαζεο ηεο 

εξεπλήηξηαο, απφ αξθεηνχο ππνςήθηνπο εξσηεζέληεο. Δπηπιένλ ην δείγκα είλαη κηθξφ γηα 

ην αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο. Σέινο ε  επηινγή κφλν αζηηθήο πεξηνρήο 

πεξηφξηζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

 

5. ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε έδεημε φηη ν γεληθφο πιεζπζκφο (γνλείο καζεηψλ πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο) δελ έρεη επαξθείο γλψζεηο ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

ζαθραξψδε δηαβήηε. 

 Ο ηξφπνο ελεκέξσζεο πνπ επέιεμε ε εξεπλήηξηα θάλεθε φηη ήηαλ πξφρεηξνο θαη 

αλαπνηειεζκαηηθφο λα θαιχςεη ην γλσζηηθφ θελφ, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη φηη ε παξνρή 

πιεξνθνξηψλ δελ απνηειεί ηνλ θαιχηεξν ηξφπν πξνζέγγηζεο ζηελ ελεκέξσζε θαη 

εθπαίδεπζε γηα ην Γ    

  Με δεδνκέλν πιένλ  φηη ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο απνηειεί   λφζεκα κε επηδεκηνινγηθέο 

δηαζηάζεηο,  θπξίσο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο κε ρακειφ θνηλσληθν -νηθνλνκηθφ 

επίπεδν ζηηο νπνίεο αλήθεη θαη ε ρψξα καο, επηβάιιεηαη ε δηεπηζηεκνληθή νκάδα  

(Γηαβεηνιφγνο,  Δλδνθξηλνιφγνο, Γηαηηνιφγνο,  Δηδηθφο Ννζειεπηήο, Φπρνιφγνο, 

Παηδίαηξνο θ.η.ι.) λα αλαθαιχςεη θαη λα εθαξκφζεη  ηξφπνπο πξνζέγγηζεο θαη  

ελεκέξσζεο ηνπ πιεζπζκνχ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθνχο ηφζν γηα ηελ πξφιεςε 

εκθάληζεο ηεο ίδηαο ηεο λφζνπ θαη ηελ πξφιεςε ή έζησ θαζπζηέξεζε εθδήισζεο ησλ 

ρξφλησλ επηπινθψλ ηεο αιιά θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ δηαβεηηθνχ αζζελή. 
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