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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

   Η ταχεία ανάπτυξη και καθιέρωση θεραπευτικών ιατρικών πράξεων παράτασης ή 

βελτίωσης της ζωής των ασθενών τελικού σταδίου και των ατόµων που πάσχουν από 

χρόνιες ασθένειες προκάλεσε το ενδιαφέρον των ιατρών και άλλων επιστηµόνων 

υγείας να µελετήσουν την ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών προκειµένου να 

διερευνηθούν οι τυχόν κίνδυνοι ή τα οφέλη από τις ιατρικές αυτές πράξεις καθώς και 

οι επιπτώσεις στη ζωή του αρρώστου (Υφαντόπουλος, Σαρρής 2001). Εξίσου 

θεαµατικές είναι και οι εξελίξεις στη θεραπευτική αντιµετώπιση του σακχαρώδη 

διαβήτη που οδήγησαν στην ανάγκη µέτρησης της ποιότητας ζωής των ασθενών που 

υποβάλλονται σε συγκεκριµένες θεραπείες. 

   Η χορήγηση της ινσουλίνης καθώς και η χρήση νέων κατηγοριών φαρµάκων 

βοήθησαν αισθητά στην επίτευξη ευγλυκαιµίας και στην αποτροπή των επιπλοκών 

του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 για αυτό το και η εφαρµογή τους έχει ευρέως 

διαδοθεί στην κλινική πράξη. Παρολαυτά, οι νέες φαρµακοτεχνικές µορφές 

ινσουλίνης έρχονται να αντικαταστήσουν τις παλαιότερες και νέες µέθοδοι 

παρέµβασης σε µεταβολικές οδούς που ρυθµίζουν τη γλυκόζη του αίµατος έχουν 

γίνει το αντικείµενο ερευνών των επιστηµόνων. Όπως είναι φυσικό οι εξελίξεις στους 

τρόπους θεραπείας του σακχαρώδη διαβήτη πυροδότησαν το ενδιαφέρον για µελέτη 

των νέων δεδοµένων που προκύπτουν στην ποιότητα ζωής µετά από τη χρήση των 

νέων θεραπευτικών σχηµάτων. 

   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να µελετηθούν αυτές οι µεταβολές στην 

ποιότητα ζωής που σχετίζονται µε την υγεία και να ερευνηθούν οι παράγοντες που 

συµµετέχουν στην δηµιουργία της εικόνας που έχουν για τον εαυτό τους και την 

ασθένειά τους. Έτσι στο πρώτο κεφάλαιο µελετάται η διαµορφώσει της έννοιας της 

ποιότητας ζωής ανά τους αιώνες καθώς και οι προσεγγίσεις από τους διάφορους 

επιστηµονικούς κλάδους. Στο δεύτερο κεφάλαιο, περιορίζεται το εύρος της έννοιας 

καθώς γίνεται εκτενέστατη αναφορά στη σχετιζόµενη µε την υγεία ποιότητα ζωής, 

τον τρόπο που επιδρά η αιφνίδια εµφάνιση της ασθένειας στην ποιότητα ζωής, αλλά 

και πως επηρεάζει τις θεραπευτικές αποφάσεις των κλινικών ιατρών ο 

συνυπολογισµός εξωτερικών παραγόντων, που επιδρούν στην ποιότητα ζωής. Στο 

επόµενο κεφάλαιο περιγράφεται η µεθοδολογία µέτρησης της ποιότητας ζωής, τα 

εργαλεία που χρησιµοποιούνται, καθώς και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πλοιρούν. 

Έπειτα παρατίθενται ορισµένα κλινικά χαρακτηριστικά της ασθένειας, τη θεραπεία 

που ακολουθείται, οι επιπλοκές που εµφανίζονται και ο τρόπος αντιµετώπισης τους, 

έτσι ώστε να σκιαγραφήσουµε την καθηµερινότητα του ασθενή που πάσχει από 

σακχαρώδη διαβήτη. Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται µια προσπάθεια να αναλυθούν 

οι παράγοντες που επιδρούν στην ποιότητα ζωής του σακχαροδιαβητικού, τόσο στη 

σωµατική του λειτουργικότητα, όσο και στην ψυχολογική και κοινωνική σφαίρα της 

ζωής του.  

   Είναι φανερό, ότι η έρευνα γύρω από την ποιότητα ζωής ατόµων µε χρόνιες 

ασθένειες, όπως των σακχαροδιαβητικών, είναι επιτακτική. Η διάγνωσή της γίνεται, 

συνήθως σε µικρή ηλικία και συνοδεύει το παιδί σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, 

µιας και δεν υπάρχει ριζική θεραπεία. Με άλλα λόγια στόχος των πρωταρχικός 

στόχος ιατρικών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι µια ζωή που να µπορεί να τους 

ικανοποιεί κοινωνικά, οικονοµικά και ψυχικά, προάγοντας και εξασφαλίζοντας µια 

ικανοποιητική ποιότητα ζωής.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

   Η έννοια της ποιότητας ζωής τις τελευταίες δεκαετίες έχει προσελκύσει το 

ενδιαφέρον των ερευνητών στο χώρο της υγείας. Πιο συγκεκριµένα, η ποιότητα ζωής 

χρησιµοποιείται σήµερα εκτεταµένα ως δείκτης αξιολόγησης των θεραπευτικών 

παρεµβάσεων και µελετάται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ασθενών που πάσχουν από 

χρόνιες ασθένειες ή ασθενείς που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές και ασθενείς 

τελικού σταδίου (Fayers & Machin, 2006). Παρόµοιες µελέτες για την έρευνα της 

ποιότητας ζωής έχουν γίνει για τους ασθενείς που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη 

τύπου 1 µιας και αποτελεί µια από τις πιο συνηθισµένες µεταβολικές διαταραχές και 

δεν έχει βρεθεί ακόµη ριζική θεραπεία για την αντιµετώπισή της. 

   Η ποιότητα ζωής είναι αδιαµφισβήτητα µια πολυδιάστατη, ευµετάβλητη και 

υποκειµενική έννοια η οποία δύσκολα µπορεί να ορισθεί και να µετρηθεί. Ο ορισµός 

της έχει απασχολήσει τους αρχαίους φιλόσοφους. Η πρώτη εµφάνιση της έννοιας 

είναι στο «Ηθικά Νικοµάχεια», όπου ο Αριστοτέλης (384-322 π.Χ) µε τη λέξη 

ευδαιµονία προσπαθεί να αποδώσει το περιεχόµενο του όρου ποιότητα ζωής. 

Κατανοεί ότι η ποιότητα ζωής σηµαίνει διαφορετικά πράγµατα για διαφορετικούς 

ανθρώπους και ότι µεταβάλλεται ανάλογα µε τις τρέχουσες συνθήκες της ζωής του 

καθενός (Fayers & Machin, 2006) 

   Ο όρος εµφανίστηκε πάλι µετά το Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο, όπου µε την οικονοµική 

ανάπτυξη που σηµειώθηκε, τη χρήση των καταναλωτικών αγαθών και τη διακίνηση 

του χρήµατος, καλλιεργήθηκε η προσδοκία της «ποιότητας ζωής». Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσµα η έννοια να ταυτιστεί µε την έννοια του βιοτικού επιπέδου, καθώς 

εξέφραζε την κατοχή κυρίως υλικών αγαθών και χρήµατος. Μετά το ’60, το 

περιεχόµενο του όρου διευρύνεται, συµπεριλαµβάνοντας την εκπαίδευση, την υγεία, 

όπως και τη διάθεση ελεύθερου χρόνου για δραστηριότητες και ανάπαυση. Στη 

δεκαετία του ’70, δίνεται επιπλέον έµφαση προς την κατεύθυνση της «προσωπικής 

ελευθερίας», της συναισθηµατικής και ψυχο-κοινωνικής ισορροπίας και ευεξίας.  

Επίσης παρατηρήθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ποιότητα ζωής σε καταστάσεις 

αρρώστιας, θεραπείας και αποκατάστασης. Ο καθοριστικός ορισµός για την ποιότητα 

ζωής στην υγεία από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας το 1948, έδωσε έµφαση σε 

τρεις διαστάσεις στο πλαίσιο της ασθένειας, τη σωµατική, την ψυχική και την 

κοινωνική, ξεκαθαρίζοντας το περιεχόµενο του όρου (Σαρρής, 2001, Παπάνης, 

Ρουµελιώτου 2007 ). 

   Βέβαιο είναι ότι δεν υπάρχει µέχρι σήµερα ένας κοινός αποδεκτός ορισµός για την 

ποιότητα ζωής, ειδικά αφού η έννοια βρίσκεται στο µεταίχµιο µεταξύ των 

ανθρωπιστικών, των κοινωνικών επιστηµών και των επιστηµών της υγείας. Σε 

θεωρητική βάση, η ποιότητα ζωής µπορεί να ορισθεί µε την περιγραφή των 

χαρακτηριστικών, συνθηκών ή τοµέων της ζωής που είναι απαραίτητες για τη 

λειτουργία των ατόµων ως ανεξάρτητων και αυτόνοµων όντων. Πρόκειται για την 

ελευθερία δράσης, τη νοηµατοδότηση πράξεων, την  επαγγελµατική και οικογενειακή 

καταξίωση, την ακεραιότητα και εκπλήρωση βιολογικών και ψυχοκοινωνικών 

λειτουργιών στην καθηµερινή τους ζωή και στη διατήρηση της υγείας. Γενικά, η 

ποιότητα ζωής θεωρείται το αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης πολλών παραγόντων 

(υγεία, κοινωνία, οικονοµική κατάσταση, περιβάλλον), που επηρεάζουν την 

ανάπτυξη των ατόµων και των κοινωνιών µε τρόπους συχνά άγνωστους και 

ανεξερεύνητους ( Παπάνης, Ρουµελιώτου,2007). 
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  Ως µετρήσιµη µεταβλητή, η ποιότητα ζωής αναφέρεται τόσο στο υποκείµενο της 

έρευνας όσο και στο αντικείµενό της. Περιλαµβάνει την υποκειµενική αξιολόγηση 

από τα άτοµα ή τις οµάδες σχετικά µε την ικανοποίηση τους από τις συνθήκες 

διαβίωσης και τον τρόπο ζωής στο περιβάλλον όπου ζουν. Για το λόγο αυτό, η µελέτη 

της ποιότητας ζωής λαµβάνει υπόψη της τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τις αξίες των 

ατόµων ή µιας κοινότητας( Παπάνης, Ρουµελιώτου,2007).  

  Είναι πάντως βέβαιο, ότι η έννοια είναι πολύ γενικότερη από εκείνη του βιοτικού 

επιπέδου, το οποίο θεωρείται προϋπόθεση της ποιότητας ζωής. Αντιθέτως αποτελεί 

το προϊόν αλληλεπίδρασης των κοινωνικών, οικονοµικών, περιβαλλοντικών και 

υγειονοµικών παραγόντων που επιδρούν στην ατοµική και κοινωνική ανάπτυξη. Η 

υποβάθµιση ενός από τους εν λόγω παράγοντες αρκεί για να απειλήσει ή να 

επηρεάσει αρνητικά την ευηµερία των ατόµων και των κοινωνιών 

(Παπάνης,Ρουµελιώτου,2007). 

   Η πολυδιάστατη φύση της ποιότητας ζωής είχε σαν αποτέλεσµα τη διεξαγωγή 

πολλών ερευνών προκειµένου να διερευνηθούν και να ταξινοµηθούν οι παράγοντες 

που την επηρεάζουν και την ανάπτυξη ενός πλήθους θεωριών σχετικά µε το θέµα. Τα 

µοντέλα που αναπτύχθηκαν ήταν πολλά και ποικίλαν ανάλογα µε το βαθµό 

σπουδαιότητας που απέδιδαν σε διαφορετικούς παράγοντες. Έτσι, αναπτύχθηκαν τα 

µοντέλα που ακολουθώντας την ιεραρχία των ανθρώπινων αναγκών, που έδιναν 

προτεραιότητα στις βασικές ανάγκες, ενώ από την άλλη τα κλασικά µοντέλα 

βασίζονταν αποκλειστικά στην ψυχολογική ευεξία, στην ευτυχία, στην ικανοποίηση 

από τη ζωή, στις κοινωνικές προσδοκίες, που πρότεινε ότι οι άνθρωποι έχουν 

φιλοδοξίες και προσδοκίες στη ζωή τους και η ποιότητα ζωής αποτελεί το µέτρο 

σύγκρισης της διαφοράς µεταξύ των ελπίδων και προσδοκιών ενός ανθρώπου και της 

σύγχρονης εµπειρίας του ( Παπάνης, Ρουµελιώτου,2007). 

   Μια άλλη ταξινόµηση των παραγόντων επιχειρήθηκε από τον Flanagan (1978, 

1982) ο οποίος εντόπισε δεκαπέντε παράγοντες ποιότητας ζωής, τους οποίους και 

ταξινόµησε σε πέντε µεγάλες κατηγορίες: σωµατική και υλική ευηµερία (οικονοµική 

άνεση, ασφάλεια και υγεία), σχέσεις µε άλλους ανθρώπους, κοινωνικές και 

κοινοτικές δραστηριότητες (παροχή βοήθειας σε συνανθρώπους, συµµετοχή σε 

τοπικές και εθνικές δραστηριότητες), προσωπική ανάπτυξη και καταξίωση 

(πνευµατική ανάπτυξη, προσωπική στοχοθεσία και αυτογνωσία, ενδιαφέρον για τη 

δουλειά, δηµιουργικότητα και εµπειρία) και τέλος, ελεύθερος χρόνος 

(κοινωνικοποίηση, δραστηριότητες αναψυχής) (Παπάνης, Ρουµελιώτου, 2007). 

   Οι Campbell et al. (1976) διαπίστωσαν ότι η ποιότητα ζωής σχετίζεται µε το βαθµό 

ικανοποίησης από τη ζωή και τις συνθήκες διαβίωσης. Οι Young και Longman 

(1983) συµφωνούν µε την παραπάνω άποψη και υποστηρίζουν ότι η ποιότητα ζωής 

αναφέρεται στη σωµατική, κοινωνική, υλική και ψυχολογική ευεξία του ατόµου. Για 

το λόγο αυτό, οι παράγοντες που παίζουν σηµαντικό ρόλο είναι ο γάµος, η 

οικογενειακή ζωή, η υγεία, η φιλία, η γειτονιά, οι εργασίες στο σπίτι, η απασχόληση, 

η ζωή σε αστικό ή αγροτικό περιβάλλον, η στέγαση, η παιδεία, το βιοτικό επίπεδο, το 

επίπεδο µόρφωσης και η οικονοµική άνεση. Αν οι εν λόγω τοµείς βαίνουν καλά, τότε 

τα επίπεδα ικανοποίησης των ατόµων από τη ζωή τους είναι υψηλά και, συνεπώς, και 

η ποιότητα ζωής (Παπάνης, Ρουµελιώτου, 2007).                  

   Όπως γίνεται αντιληπτό, ο καθορισµός της έννοιας της ποιότητας ζωής εξαρτάται 

από την ιστορική εποχή, τα βιώµατα και το πολιτισµικό περιβάλλον και 

διαµορφώνεται ανάλογα σε κάθε εποχή.  

   Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει ένας κοινώς αποδεκτός ορισµός για την ποιότητα ζωής 

και κάθε επιστήµη προσπαθεί να προσεγγίσει την έννοια από διαφορετική οπτική 

γωνία δίνοντας η καθεµιά τη δική της προσέγγιση. Οι επιστήµονες των διάφορων 
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κλάδων εστιάζουν σε διαφορετικό αντικείµενο κάθε φορά στην προσπάθειά τους να 

ορίσουν το περιεχόµενο της έννοιας και να διαµορφώσουν τους ανάλογους δείκτες. 

 

1.2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

   Η έννοια της ποιότητας ζωής έχει απασχολήσει τις τελευταίες δεκαετίες και τους 

οικονοµολόγους. Για άλλη µια φορά αναγνωρίζεται η πολυπλοκότητα απόδοσης ενός 

σαφή ορισµού της ποιότητας ζωής και το γεγονός ότι είναι µια πολυδιάστατη έννοια, 

που λαµβάνει διαστάσεις φυσικές, κοινωνικές, ψυχολογικές. Υπάρχουν πολλοί 

παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής όπως η υγεία, τα καταναλωτικά 

πρότυπα, το εισόδηµα, οι οικογενειακές σχέσεις, το οικογενειακό και κοινωνικό 

περιβάλλον. Σε αυτή την περίπτωση µελετώνται οι επικρατέστεροι παράγοντες που 

περιγράφουν την προσωπική ικανοποίηση από τις συνθήκες διαβίωσης και την 

κατανάλωση δηµοσίων αγαθών και υπηρεσιών (Υφαντόπουλος, 2003). Οι κυριότεροι 

δείκτες του επιπέδου ζωής που χρησιµοποιούνται είναι το ακαθάριστο εθνικό προϊόν 

και το κατά κεφαλή εισόδηµα.(Νάκου, 2001)   

   Όπως αποδεικνύουν διάφορες µελέτες, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 

επιµήκυνε το προσδόκιµο επιβίωσης σε όλες τις ανεπτυγµένες και αναπτυσσόµενες 

χώρες, αλλά ταυτόχρονα µεταµόρφωσε και  τις κοινωνικές σχέσεις. Με άλλα λόγια, η 

οικονοµική ανάπτυξη και η µακροβιότητα είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την ποιότητα 

ζωής. Το γεγονός αυτό έρχονται να επιβεβαιώσουν οι έρευνες που µελετούν τη σχέση 

του προσδόκιµου επιβίωσης και του κατά κεφαλήν εισοδήµατος, της βρεφικής 

θνησιµότητας και της οικονοµικής ανάπτυξης, τις επιπτώσεις που µπορεί να έχουν οι 

ανισότητες στην υγεία, η φτώχεια και η ανεργία (Υφαντόπουλος, 2003).  

   Η πρώτη έρευνα συγκρίνει το προσδόκιµο επιβίωσης µεταξύ δύο κατηγοριών 

χωρών, εκείνων που έχουν υψηλό επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης και εκείνων που το 

επίπεδό τους είναι χαµηλότερο. Τα αποτελέσµατα αποδεικνύουν ότι υπάρχει άµεση 

συσχέτιση µεταξύ της οικονοµικής ανάπτυξης και του προσδόκιµου επιβίωσης. 

∆ηλαδή, όσο υψηλό είναι το επίπεδο διαβίωσης αντίστοιχα υψηλή είναι και η 

µακροβιότητα, ενώ στις χώρες που το επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης είναι χαµηλό 

παρατηρείται µείωση του προσδόκιµου επιβίωσης που οφείλεται σε προβλήµατα 

ανεργίας και οικονοµικής εξαθλίωσης (Υφαντόπουλος, 2003). 

   Η φτώχεια αποτελεί το µεγαλύτερο παράγοντα κινδύνου για την υγεία και οι 

ανισότητες στην υγεία έχουν άµεσες επιπτώσεις στον τρόπο διαβίωσης και στην 

οικονοµική ευηµερία του ατόµου και της οικογένειάς του. Η οικονοµική αποστέρηση 

οδηγεί στην εξαθλίωση και στον κοινωνικό αποκλεισµό. Η κλασσική µελέτη του sir 

Douglas Black που δηµοσιεύτηκε το 1981 µε τον τίτλο “The Black report” 

υπογραµµίζει ότι οι φτωχότερες κοινωνικές τάξεις που αντιπροσωπεύονται κυρίως 

από τους ανειδίκευτους εργάτες έχουν δυόµιση φορές µεγαλύτερη πιθανότητα να 

πεθάνουν από τους δικηγόρους, τους ιατρούς και άλλους ελεύθερους επαγγελµατίες. 

Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά των αντίστοιχων επαγγελµατιών(Υφαντόπουλος, 

2003) . 

  Η οικονοµική ανάπτυξη συµβάλλει ουσιαστικά στη µείωση της βρεφικής 

θνησιµότητας. Παρολαυτά φαίνεται να επηρεάζεται περισσότερο από άλλους 

παράγοντες όπως η εκπαίδευση, η διατροφή, ο τρόπος επιβίωση και η προσφορά των 

παιδιατρικών υπηρεσιών (Υφαντόπουλος, 2003).  

   Θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι µέχρι ενός σηµείου οι δείκτες της οικονοµικής 

ανάπτυξης µπορούν να αντιστοιχούν στην ποιότητα ζωής του πληθυσµού. Το 

ακαθάριστο εθνικό προϊόν, όµως δεν ενηµερώνει για την κατανοµή των οικονοµικών 

πόρων εντός µιας χώρας, το εισόδηµα διάφορων οµάδων πληθυσµού ή την επένδυση 
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στην παιδεία, στην υγεία και στις κοινωνικές υπηρεσίες. Επίσης σε πολλές 

περιπτώσεις η ραγδαία οικονοµική ανάπτυξη συνοδεύεται από την υποβάθµιση της 

ποιότητας ζωής µεγάλων οµάδων πληθυσµού. Στην προσπάθεια να αναπληρωθούν 

αυτά τα ελλείµµατα, πολλοί οργανισµοί καθιέρωσαν και άλλους δείκτες. Για 

παράδειγµα, ο δείκτης φυσικής ποιότητας ζωής (Physical Quality of Life Index, 

PQLI), που καθιέρωσε η ∆ιεθνής Τράπεζα και βασίζεται στο ακαθάριστο εθνικό 

προϊόν, µαζί µε τη βρεφική θνησιµότητα, την αναµενόµενη διάρκεια ζωής και το 

ποσοστό αναλφαβητισµού σε κάθε χώρα.(Νάκου, 2001).  

 

1.3 ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

   Τη δεκαετία του 1950, στα πλαίσια του καθορισµού των κριτηρίων για την καλή 

ψυχική υγεία, η Jahoda τόνισε ότι, όταν εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για την 

καλή ψυχική υγεία, οι άνθρωποι µπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. 

Στη συνέχεια αναπτύχθηκε η έννοια της «εσωτερικής ποιότητας ζωής», σύµφωνα µε 

την οποία, η ποιότητα ζωής είναι καλή όταν το άτοµο πλοιρεί κάποιες προϋποθέσεις 

(Νάκου, 2001). 

  Για να θεωρηθεί υγειές ένα άτοµο, θα πρέπει να είναι δραστήριο µε την έννοια ότι 

απασχολείται µε εξωτερικές δραστηριότητες, όπως µε την εργασία ή µε την άθληση, 

που δίνουν σηµασία στη ζωή του. Επιπλέον είναι απαραίτητο να έχει καλές 

διαπροσωπικές σχέσεις που του εξασφαλίζουν την αίσθηση ότι συµµετέχει στην 

κοινωνία, ότι κάπου ανήκει. Σηµαντικό είναι να νιώθει αυτοπεποίθηση, να γνωρίζει 

τις δεξιότητές του και να ικανοποιείται από τις επιτυχίες του. Τέλος, θα πρέπει να 

είναι χαρούµενο, να βρίσκει τη ζωή όµορφη και να αισθάνεται ασφαλές (Νάκου, 

2001). 

   Όλες οι παραπάνω παράµετροι εξαρτώνται από την εσωτερική διάθεση του ατόµου, 

αλλά και από εξωτερικούς παράγοντες. Τα πιο πρόσφατα µοντέλα συνδυάζουν τους 

ψυχολογικούς και τους κοινωνικοοικονοµικούς παράγοντες σε τρεις σφαίρες: 

εξωτερικές συνθήκες (οικονοµία, εργασία, στέγη), διαπροσωπικές σχέσεις 

(οικογένεια, φίλοι, σύντροφος), εσωτερική ισορροπία (αυτοεκτίµηση, διάθεση). 

(Νάκου, 2001). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

 

 2.1 Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ  

 

   Οι σύγχρονες ιατρικές ανακαλύψεις και η χρήση της υψηλής βιοιατρικής 

τεχνολογίας  αύξησαν σηµαντικά το προσδόκιµο επιβίωσης και το µέσο όρο ζωής. Το 

ερώτηµα, όµως, που απασχόλησε τους επιστήµονες είναι κατά πόσο αυτά τα επιπλέον 

χρόνια ζωής είναι ποιοτικά χρόνια µε καλή υγεία, ελεύθερα συµπτωµάτων και 

ασθενειών , ή µήπως, τελικά, αυτή η αύξηση του µέσου όρου ζωής ακολουθείται από 

µια χρόνια νοσηρότητα, κυρίως στις µεγάλες ηλικίες. Ως αποτέλεσµα αυτών, οι 

µετρήσεις των καταστάσεων της υγείας δεν εστιάζονται πλέον στις παραδοσιακές 

µετρήσεις θνησιµότητας και νοσηρότητας όπως παλαιότερα, αλλά στη µέτρηση της 

ποιότητας ζωής (Υφαντόπουλος, 2007). 

   Για να µπορέσει περιοριστεί το εύρος της έννοιας, ώστε να χρησιµοποιηθεί στην 

επιστηµονική έρευνα, όλοι οι µελετητές επικεντρώνονται στον τοµέα της υγείας, 

δηλαδή, δηλαδή η συνιφασµένη µε την υγεία ποιότητα ζωής (Health Related Quality 

of Life). Με το συγκεκριµένο όρο αναγνωρίζεται η απάντηση του ατόµου στην 

επίδραση που έχει η νόσος πάνω στη σωµατική ψυχολογική και κοινωνική διάσταση 

της ζωής του, απάντηση η οποία επηρεάζει το βαθµό στον οποίο µπορεί το άτοµο να 

νιώθει ικανοποίηση µε τις συνθήκες της ζωής του.(Σαρρής, 2001) Γενικά, θεωρούµε 

ότι ποιότητα ζωής είναι µια πολυπαραγοντική έννοια µε τουλάχιστον τρεις κύριες 

διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση είναι η σωµατική ευεξία, που περιλαµβάνει την 

αντίληψη του ατόµου για την υγεία του. Έπειτα ακολουθεί η ψυχική ευεξία, δηλαδή ο 

αυτοσεβασµός, η ευτυχία, η ικανοποίηση από τη ζωή και τέλος η κοινωνική ευεξία 

που περιλαµβάνει τη συζυγική, κοινωνική και επαγγελµατική προσαρµογή. Όλες οι 

παραπάνω διαστάσεις αποτελούν τους σηµαντικότερους ατοµικούς δείκτες της 

ποιότητας ζωής (Σαρρής,2001). 

   Όπως είναι φυσικό, όλες οι εκφάνσεις της ζωής του κάθε ανθρώπου επηρεάζονται 

τόσο από την προσωπική υγεία όσο και από τις δραστηριότητες που στοχεύουν στη 

διατήρηση ή τη βελτίωση της υγείας (Υφαντόπουλος 2007). Με άλλα λόγια, 

προϋπόθεση για την καλή ποιότητα ζωής είναι η υγεία που αποτελεί έναν από τους 

σηµαντικότερους παράγοντες ευηµερίας που συµβάλλει στην προαγωγή του 

κοινωνικού συνόλου. Για αυτό το λόγο είναι σηµαντικό όταν µελετούµε την ποιότητα 

ζωής την ολιστική θεώρηση, η οποία ξεκαθαρίζει ότι η υγεία δεν θεωρείται µόνο ως 

σωµατική ευεξία αλλά επίσης και ως ψυχολογική και κοινωνική ολοκλήρωση και 

αυτοπραγµάτωση του ατόµου. Αυτό συνεπάγεται ότι η αρρώστια έχει επίδραση σε 

µια ποικιλία διαστάσεων και όχι απλά στο επίπεδο της σωµατικής κατάστασης. 

Οπότε ο άνθρωπος θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µια ψυχοσωµατική οντότητα και 

κάθε θεραπευτικό µέτρο να αποβλέπει στη βελτίωση κάθε παραµέτρου ξεχωριστά 

(Σαρρής 2001, Υφαντόπουλος 2007).  

 

2.2 Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΡΩΣΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 

   Η διαπίστωση των µελετητών ότι δεν υπάρχει άµεση σχέση µεταξύ των 

συµπτωµάτων ή των δυσλειτουργιών µε τη µείωση της ποιότητας ζωής, αποτέλεσε 

έναυσµα για την περαιτέρω µελέτη των µηχανισµών επίδρασης της ασθένειας στην 

ποιότητα ζωής. Έχουν προταθεί διάφορα µοντέλα εκ των οποίων άλλα δίνουν 

µεγαλύτερη έµφαση στους ψυχολογικούς παράγοντες και άλλα στους κοινωνικούς 

και πολιτισµικούς παράγοντες. Η επικρατέστερη θεωρία που προσεγγίζει τους 

µηχανισµούς επίδρασης της αρρώστιας στην ποιότητα ζωής είναι η θεωρία της 
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Κοινωνικής Παραγωγής Λειτουργιών (Social Production Functions Theory) η οποία 

αντιλαµβάνεται τον άνθρωπο ως βιοψυχοκοινωνικό ον και µελετά τις επιδράσεις σε 

όλες τις διαστάσεις της ποιότητα ζωής (Σαρρής, 2001). 

   Σύµφωνα µε τη θεωρία της ΚΠΛ η ψυχολογική ευεξία, που έχει µια υποκειµενική 

αξία (χρησιµότητα) που νιώθει ένα άτοµο, εξαρτάται από ο βαθµό ικανοποίησης των 

πρωταρχικών αναγκών. Με τη χρησιµότητα εκφράζεται η αξία που δίνει ένα άτοµο 

σε µια σειρά πιθανών εκβάσεων µιας πράξης. Η πράξη αυτή εκλαµβάνεται ότι 

ικανοποιεί µια ανάγκη και η χρησιµότητα της έχει µια υποκειµενική αξία. Η 

υποκειµενική αξία εκφράζεται µε µια αριθµητική τιµή από το 0 έως 1 που δηλώνει το 

βαθµό επιθυµητότητας της προτίµησης των πιθανών εκβάσεων, δηλαδή το πόσο 

ισχυρή είναι η προτίµηση αυτή. Η µέγιστη δυνατή χρησιµότητα δεν είναι πάντοτε το 

ενδεδειγµένο κριτήριο για τη λήψη της απόφασης µεταξύ διαφορετικών 

θεραπευτικών µεθόδων αντιµετώπισης µιας αρρώστιας. Το µέγεθος της χρησιµότητας 

θα υπολογισθεί από τη διαφορά της χρησιµότητας µεταξύ των δύο µεθόδων. Πολλές 

φορές οι πιθανές εκβάσεις µιας πράξης είναι δυνατόν να έχουν περισσότερες από µία 

αξίες ή χρησιµότητες για ένα άτοµο, τότε η διαδικασία λήψης απόφασης πρέπει να 

πρέπει να λάβει υπόψη της την πολυδιάστατη χρησιµότητα. Για κάθε διάσταση 

υπολογίζεται ξεχωριστά η χρησιµότητά της και η συνολική χρησιµότητα ή 

πολυδιάστατη χρησιµότητα προκύπτει από το άθροισµα των επιµέρους. Επιπλέον, η 

εκτίµηση της χρησιµότητας µιας πράξης εξαρτάται από το βαθµό γνώσης ή 

πληροφόρησης που τους παρέχεται για αυτήν, εποµένως η γνώση των προβληµάτων 

υγείας αποτελεί έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν την εκτίµηση της 

συνολικής χρησιµότητας (Σαρρής, 2001). 

   Η ψυχολογική ευεξία εξαρτάται από το βαθµό ικανοποίησης των πρωταρχικών 

αναγκών, δηλαδή την σωµατική και κοινωνική ευεξία. Αυτές οι ανάγκες 

ικανοποιούνται µε τη συµµετοχή σε δραστηριότητες που παράγουν  ενεργοποίηση, 

εσωτερική και εξωτερική άνεση και ευµάρεια. Η κοινωνική ευεξία επιτυγχάνεται µε 

δραστηριότητες που παράγουν συναίσθηµα, κοινωνική θέση και αναγνώριση. Η 

εσωτερική ευµάρεια αναφέρεται στη σωµατική ευµάρεια µε την έννοια της απουσίας 

δίψας, πείνας, πόνου, κόπωσης και άλλων σωµατικών δυσχερειών ή περιορισµών. Η 

εξωτερική ευµάρεια αναφέρεται στο περιβάλλον που ζει ένα άτοµο, το οποίο είναι 

ασφαλές, ευχάριστο και άνετο. Η ενεργοποίηση αφορά δραστηριότητες που 

παράγουν διέγερση και ενεργητικότητα σε ψυχικά, νοητικά, αισθητηριακά και 

σωµατικά ερεθίσµατα (Σαρρής, 2001).  

   Σχετικά µε τους λειτουργικούς στόχους που αφορούν την κοινωνική ευεξία η 

κοινωνική θέση καθορίζεται από τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης των πόρων 

(όχι µόνο των οικονοµικών) που έχει ένα άτοµο και την κατάταξή του στο πεδίο της 

κοινωνικής διαστρωµάτωσης. Η αναγνώριση ή η συµπεριφορική επιβεβαίωση και 

επικύρωση αφορά την αποδοχή και αναγνώριση της συµπεριφοράς του ατόµου από 

τους άλλους, εφόσον η συµπεριφορά του κινείται εντός των κανονικών και 

αποδεκτών ορίων. Το συναίσθηµα αναφέρεται στην αγάπη, τη φιλία, στη 

συναισθηµατική υποστήριξη και φροντίδα που πηγάζουν από τις συζυγικές, 

οικογενειακές, φιλικές σχέσεις του ατόµου µε το κοινωνικό του περιβάλλον (Σαρρής, 

2001). 

   Τα µέσα επίτευξης των λειτουργικών στόχων είναι οι δραστηριότητες που 

αναπτύσσουν οι άνθρωποι, οι δεξιότητες και οι πόροι που διαθέτουν. Οι πόροι 

αναφέρονται όχι µόνο στους οικονοµικούς αλλά και στην τεχνολογία, το διαθέσιµο 

χρόνο, την εκπαίδευση, τις ικανότητες και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες τους 

ενεργείς και τους λανθάνοντες πόρους. Ως ενεργείς πόροι θεωρούνται οι πόροι 

εκείνοι που καταναλώνονται άµεσα, ενώ ως λανθάνοντες θεωρούνται οι πόροι  
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εκείνοι που µπορούν να ενεργοποιηθούν κάποια χρονική στιγµή χωρίς ιδιαίτερο 

κόστος, όπως χρήµα, ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες, κοινωνική υποστήριξη 

(Σαρρής, 2001).  

   Τα µέσα επίτευξης των λειτουργικών στόχων επιλέγονται µε βάση την 

υποκειµενική εκτίµηση του σχετικού κόστους ή της σχέσης κόστους 

αποτελεσµατικότητας. Εάν το κόστος για την επίτευξη ενός λειτουργικού στόχου 

είναι µεγαλύτερο ή δυσανάλογο της χρησιµότητας ή της αποτελεσµατικότητας του, 

του οφέλους δηλαδή που θα προκύψει από την ικανοποίηση της ανάγκης στην οποία 

αποσκοπεί, τότε το άτοµο θα φροντίσει να αντικαταστήσει µε έναν άλλο για τον 

οποίο προσδοκά ότι η σχέση κόστους αποτελεσµατικότητας θα είναι θετική για τον 

ίδιο (Σαρρής, 2001). 

   Συνήθως τα συµπτώµατα και οι λειτουργικοί περιορισµοί µιας αρρώστιας 

περιορίζουν τους διαθέσιµους πόρους, οι οποίοι µε τη σειρά τους ελαχιστοποιούν τις 

δραστηριότητες και κατά επέκταση καθιστούν δυσχερή, την επίτευξη των 

λειτουργικών στόχων. Η δυνατότητα όµως της αντικατάστασης των λειτουργικών 

στόχων µε τον εµπλουτισµό της ‘δεξαµενής’ των εναλλακτικών δραστηριοτήτων 

επιτρέπει την ανάπτυξη µηχανισµών αντιµετώπισης των συµπτωµάτων και 

λειτουργικών περιορισµών και τη διαµόρφωση στρατηγικών βελτίωσης της 

σχετιζόµενης µε την υγεία ποιότητας ζωής. Όσο περισσότερες εναλλακτικές 

δραστηριότητες και λειτουργίες τόσο περισσότερες δυνατότητες αναπλήρωσης και 

αντικατάστασης των λειτουργικών στόχων, τόσο καλύτερη η αντιµετώπιση των 

λειτουργικών περιορισµών. Γενικά, η αναπλήρωση των λειτουργικών στόχων µε 

άλλους παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης της προϋπάρχουσας ευεξίας ή της 

ελαχιστοποίησης του βαθµού µείωσης της και όσο µεγαλύτερη ποικιλία 

δραστηριοτήτων και λειτουργιών έχει στη διάθεσή του ο ασθενής τόσο περιορίζεται 

και το µέγεθος επίδρασης της ασθένειας στην ποιότητα ζωής (Σαρρής, 2001).               

    

 

 2.3 ∆ΕΙΚΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

 

   Με δεδοµένο ότι η ποιότητα ζωής είναι µια πολυδιάστατη έννοια, απαιτείται η 

χρήση πολλών και διαφορετικών εργαλείων µέτρησης που να είναι σε θέση να 

αποτυπώσουν την κατάσταση στις διαφορετικές εκφάνσεις της ζωής. Η 

χρησιµοποίηση τόσο των αντικειµενικών και κοινωνικών δεικτών της ανθρώπινης 

ύπαρξης, όσο και οι υποκειµενικοί και ατοµικοί δείκτες της σωµατικής και ψυχο-

κοινωνικής ευεξίας µας βοηθά να εκτιµήσουµε την ποιότητα ζωής. Επιβεβληµένη 

επίσης κρίνεται η µέτρηση του επιπέδου υγείας ενός πληθυσµού, µε τη χρήση των 

αντίστοιχων δεικτών, µιας και η υγεία αποτελεί τη βασική συνισταµένη της ποιότητας 

ζωής, αφού σύµφωνα µε τα σύγχρονη αντίληψη συσχετίζεται άµεσα µε τη σωµατική 

και ψυχο-κοινωνική ευεξία ενός ατόµου, στοιχειοθετώντας παράλληλα το βασικό 

σκοπό και όχι το µέσο επίτευξης µιας οικονοµικής µεγέθυνσης ή ανάπτυξης (Σαρρής, 

2001).   

   Οι δείκτες υγείας έχουν σχέση µε το επίπεδο υγείας, τους παράγοντες που ασκούν 

επίδραση σε αυτή, το σχεδιασµό τη διαχείριση και την αξιολόγηση των υπηρεσιών 

υγείας και διακρίνονται σε θετικούς και αρνητικούς. Οι θετικοί δείκτες αποτυπώνουν 

πιο ολοκληρωµένα το επίπεδο υγείας ενός πληθυσµού και προσεγγίζουν τους 

δηµογραφικούς. Μερικοί από αυτούς είναι οι δείκτες γεννητικότητας, γονιµότητας 

και το προσδόκιµο ζωής. Οι αρνητικοί δείκτες που αποτελούν και τους πλέον 

εύχρηστους είναι οι δείκτες νοσηρότητας, θνησιµότητας, εγκληµατικότητας, 

αναπηρίας και άλλοι πολλοί. Εκφράζουν δηλαδή τη συχνότητα των νοσηµάτων και 
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των φαινόµενων κοινωνικής παθογένειας του πληθυσµού, αποτελώντας το µέσο 

σύγκρισης και αξιολόγησης του επιπέδου υγείας και ποιότητας ζωής µεταξύ 

διαφόρων χωρών (Σαρρής, 2001). 

 Το προσδόκιµο ζωής αποτελεί έναν εύχρηστο δείκτη υγείας που εκφράζει το µέσο 

αριθµό των ετών που αναµένεται να ζήσει κάποιος από το χρόνο της γέννησής του. Ο 

δείκτης νοσηρότητας εκφράζει των αριθµό των θανάτων στη διάρκεια ενός 

ηµερολογιακού έτους προς τον µέσο πληθυσµό του έτους. ∆ιακρίνονται σε γενικούς 

και ειδικούς δείκτες ανάλογα µε τις παραµέτρους βάσει των οποίων εξετάζονται. 

   Εκτός των δεικτών θνησιµότητας, νοσηρότητας, προσδόκιµου ζωής, οι πλέον 

εύχρηστοι δείκτες µέτρησης του επιπέδου υγείας και ποιότητας ζωής, είναι επίσης και 

οι δείκτες συνθηκών υγιεινής και περιβάλλοντος, οι δείκτες διατροφής, οι δείκτες 

διατιθέµενων πόρων για την υγεία και οι δείκτες οικονοµικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης  (Σαρρής, 2001). 

   Οι κοινωνικοί δείκτες επιδιώκουν να µετρήσουν εκείνες τις όψεις της ανάπτυξης 

που δεν αντανακλώνται στους οικονοµικούς δείκτες. Ειδικότερα, οι κοινωνικοί 

δείκτες προσπαθούν να µετρήσουν την εξέλιξη της υγείας, της διατροφής της 

κατοικίας, της εκπαίδευσης, της διανοµής του εισοδήµατος καθώς και άλλες πλευρές 

της πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση των 

κοινωνικών δεικτών είναι ο δείκτης της ανθρώπινης ανάπτυξης, ο οποίος 

περιλαµβάνει κυρίως τρεις επιµέρους διαφορετικούς δείκτες, το κατά κεφαλή 

πραγµατικό ακαθάριστο εθνικό προϊόν, το προσδόκιµο ζωής, ο αναλφαβητισµός 

ενηλίκων και συµµετοχή του πληθυσµού ανά εκπαιδευτική βαθµίδα (µόρφωση και 

επίπεδο γνώσης). Στο δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης µπορούν επίσης να 

συµπεριληφθούν και να συνεκτιµηθούν παράµετροι που έχουν σχέση µε τα 

φαινόµενα κοινωνικής παθογένειας, όπως για παράδειγµα τους δείκτες 

φυλακισµένων, ανθρωποκτονιών, κατανάλωσης αλκοόλ και καπνού, η συχνότητα 

νεοπλασµατικών νοσηµάτων, η ποιότητα κατοικίας και άλλα (Σαρρής, 2001). 

   Με δεδοµένο το γεγονός ότι η ποιότητα ζωής αποτελεί ένα πολυδιάστατο 

σύµπλεγµα, όποιο θεραπευτικό µέτρο λαµβάνεται για τη βελτίωση της υγείας θα 

πρέπει να απευθύνεται στην επίδραση που έχει η αρρώστια ή η θεραπεία της σε µια 

ποικιλία διαστάσεων και όχι απλά µόνο στο επίπεδο της σωµατικής κατάστασης. 

Έτσι ο έλεγχος της ποιότητας ζωής επικεντρώνεται σε τρεις κυρίως διαστάσεις, τη 

σωµατική ευεξία, τη ψυχική ευεξία και την κοινωνική ευεξία (Σαρρής, 2001).Για να 

εξεταστεί όµως πολύπλευρα η ποιότητα ζωής δεν θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας 

µόνο τους υποκειµενικούς δείκτες, δηλαδή την ικανοποίηση που αντλούν τα άτοµα 

από το περιβάλλον τους, αλλά και τους αντικειµενικούς, δηλαδή την ικανοποίηση 

που αντλείται σε σχέση µε τις πολιτισµικές και κοινωνικές απαιτήσεις αναφορικά µε 

την υλική ευηµερία, την κοινωνική θέση και την κοινωνική ευεξία (Παπάνης, 

Ρουµελιώτου, 2007).   

   Η σωµατική ευεξία αφορά την εκτίµηση του ασθενή για την υγεία του και το 

επίπεδο των δραστηριοτήτων που του επιτρέπει η σωµατική του κατάσταση. Στον 

τοµέα της σωµατικής ευεξίας συνήθως εξετάζεται η νοσηρότητα, ο πόνος και το 

επίπεδο της σωµατικής λειτουργίας. Ο χρόνιος πόνος περιορίζει αισθητά τη 

δυνατότητα του ατόµου να δηµιουργήσει µια καλή ποιότητα ζωής, προκαλώντας 

ταυτόχρονα σηµαντικά ψυχολογικά, κοινωνικά και οικονοµικά άγχη. Είναι σηµαντικό 

να λαµβάνεται πάντα υπόψη ότι η αντίληψη του πόνου είναι υποκειµενική.  

   Στη ψυχική ευεξία διερευνάται η ψυχοσυναισθηµατική προσαρµοστικότητα του 

αρρώστου µε τη χρησιµοποίηση κλιµάκων µέτρησης της αυτοεκτίµησης, της ευεξίας, 

της συνολικής επίδρασης, κλίµακες οι οποίες µπορούν και χρησιµοποιούνται στο 
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γενικό πληθυσµό. Ως τυπικά θέµατα εξετάζονται ο άγχος, η κατάθλιψη, η ικανότητα 

προσαρµογής στην αρρώστια και άλλα (Σαρρής, 2001). 

   Η κοινωνική ευεξία αναφέρεται στο βαθµό της γενικής ικανοποίησης από τη ζωή, 

τη συµµετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες και την άσκηση κοινωνικών ρόλων. Οι 

διαπροσωπικές σχέσεις, η συµµετοχή σε κοινωνικές και ελεύθερες δραστηριότητες 

ευρύτερα, αναφέρεται στον κοινωνικό τοµέα. Σταθερή υποστήριξη από το 

οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον σε συνδυασµό µε την ικανότητα συµµετοχής σε 

κοινωνικές δραστηριότητες είναι εξίσου σηµαντικοί παράγοντες που προσδιορίζουν 

την ποιότητα ζωής. Στον επαγγελµατικό τοµέα περιλαµβάνονται ως τυπικά θέµατα η 

επιθυµία και η ικανότητα να ανταπεξέλθει σε αµειβοµένη εργασία, όπως και η 

ικανότητα εκτέλεσης των οικιακών εργασιών. Είναι γνωστό ότι το άτοµο 

αντιλαµβάνεται κατά ένα µέρος τον εαυτό του µέσα από διάφορους κοινωνικούς 

ρόλους και ότι ένας µεγάλος βαθµός ικανοποίησης  αποκτάται διαµέσου της 

κοινωνικής αναγνώρισης και των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων που 

πραγµατοποιούνται στο χώρο εργασίας ενός ατόµου (Σαρρής, 2001). 

   Λαµβάνοντας υπόψη µόνο τους υποκειµενικούς παράγοντες οι ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι καταλήγουµε σε τόσους ορισµούς όσοι και οι συµµετέχοντες σε µία 

έρευνα. Έτσι, η µέτρηση εννέα βασικών τοµέων της ζωής όπως, το κόστος της ζωής, 

η εγκληµατικότητα, η υγειονοµική περίθαλψη, η απασχόληση, οι µεταφορές, η 

εκπαίδευση , οι τέχνες, η αναψυχή και το κλίµα αποτελούν αντικειµενικούς δείκτες 

της ποιότητας ζωής. Άλλοι υποστηρικτές θεωρούν ότι η ποιότητα ζωής σχετίζεται 

κυρίως µε δηµογραφικούς, κοινωνικο-οικονοµικούς και περιβαλλοντικούς 

παράγοντες. Πάντως είναι  βέβαιο, ότι λαµβάνοντας υπόψη µόνο τους 

αντικειµενικούς δείκτες, όπως το εισόδηµα και τους δείκτες ανεργίας, αγνοείται το 

πώς πραγµατικά νιώθουν οι πολίτες για τη ζωή τους. Καταληκτικά, κάθε έρευνα για 

την ποιότητα ζωής θα πρέπει να λαµβάνει µια εσωτερική και µια εξωτερική 

διάσταση. Η πρώτη αφορά την ικανοποίηση που νιώθουν οι πολίτες από τη ζωή τους 

και η δεύτερη τα φυσικά αντικείµενα που προκαλούν την εν λόγω ικανοποίηση ή 

σχετίζονται µε αυτή (Παπάνης, Ρουµελιώτου, 2007).   

  

2.4 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

   Το 1948 η Παγκόσµια Οργάνωση της Υγείας (ΠΟΥ) όρισε την υγεία ως µια 

κατάσταση πλήρους σωµατικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς την 

απουσία νόσου  ή αναπηρίας. Έτσι στόχος των ιατρικών υπηρεσιών δεν είναι πια η 

θεραπεία της αρρώστιας, η ανακούφιση από το σύµπτωµα, αλλά η βελτίωση του 

συνόλου της υγείας, η προαγωγή της και η εξασφάλιση ικανοποιητικής για τον 

εξυπηρετούµενο ποιότητα ζωής. Ο γιατρός καλείται να βασίσει τις αποφάσεις του σε 

έννοιες όπως ο θάνατος, η αρρώστια, το σύµπτωµα, για τις οποίες έχει σαφή 

αντίληψη και κοινά αποδεκτούς όρους και εργαλεία µέτρησης. Μαζί µε αυτές 

καλείται να εκτιµήσει την ποιότητα ζωής, τις επιδράσεις που έχει η αρρώστια στον 

τρόπο ζωής, τη σωµατική και ψυχολογική του κατάσταση, στην άσκηση των 

κοινωνικών του ρόλων. Για να εκτιµηθούν τα παραπάνω µε αντικειµενικά κριτήρια 

απαιτούνται δείκτες µέτρησης και σταθµισµένα εργαλεία (Βαλάση- Αδάµ, 2001). 

   Τα τελευταία 20 χρόνια έχουν γίνει πολλές ερευνητικές προσπάθειες, για να 

σχεδιαστούν και να σταθµιστούν πίνακες, κατάλογοι, ερωτηµατολόγια, δείκτες, 

βαθµολογήσεις, που στοχεύουν στην αποτύπωση διαφόρων πεδίων και διαστάσεων 

της ποιότητας ζωής. Έχουν χρησιµοποιηθεί εργαλεία µέτρησης των λειτουργιών και 

δραστηριοτήτων ψυχικών νόσων και ψυχικής υγείας, κοινωνικής υποστήριξης, 

ικανοποίησης του ασθενούς από την έκβαση της ασθένειας και την παροχή 
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υπηρεσιών. Άλλα στοχεύουν στην εκτίµηση µιας µόνο δραστηριότητας, στην έκβαση 

ενός συγκεκριµένου νοσήµατος ή µιας παρέµβασης. Άλλα είναι πολυδιάστατα, 

αφορούν στη γενική κατάσταση της υγείας και της ποιότητας ζωής, χωρίς να 

αναφέρονται συγκεκριµένα νοσήµατα. (Βαλάση- Αδάµ, 2001). 

   Πολλές φορές κρίνεται µεθοδολογικά επιβεβληµένη η χρήση οργάνων µέτρησης 

που περιλαµβάνουν πολλαπλές ερωτήσεις για κάθε µια διάσταση της ποιότητας ζωής. 

Για παράδειγµα εάν στόχος µιας έρευνας είναι η µελέτη δύο ξεχωριστών εκφάνσεων 

µιας διάστασης της ποιότητας ζωής, η µελέτη καθεµιάς ξεχωριστά και ο 

συναθροισµός των αποτελεσµάτων, θα αποτυπώσει τη συνολική εικόνα της ζωής του 

ασθενούς. Επιπλέον, πολλές φορές κρίνεται σκόπιµο να χρησιµοποιηθούν 

περισσότερα του ενός οργάνου µέτρησης για µια µόνο διάσταση της ποιότητας ζωής 

που εστιάζουν σε διαφορετικές προσεγγίσεις. Η συσχέτιση των αποτελεσµάτων των 

µεθόδων, θα µας δώσει µια ακριβέστερη µέτρηση. Άλλες πάλι φορές η ακριβέστερη 

και πληρέστερη µέτρηση κάποιας διάστασης της ποιότητας ζωής επιτυγχάνεται µε τη 

χρήση πολλαπλών ερωτήσεων που έχουν σα σκοπό να εντοπίσουν τις όψεις της 

διάστασης που µελετάται. Άρα, αντιλαµβανόµαστε ότι η χρήση πολλαπλών 

µετρήσεων βελτιώνει την εγκυρότητα των µετρήσεων αυτών (Υφαντόπουλος, 

Σαρρής, 2001). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
: ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ. 

 

3.1 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

   Η σύγχρονη ιατρική κοινότητα επικεντρώνει πλέον την προσοχή της τόσο στα 

αποτελέσµατα των ιατρικών πράξεων, όσο και στις επιπτώσεις που έχουν αυτές στη 

ζωή του αρρώστου. Ο συνδυασµός αυτών των δύο προοπτικών διαµορφώνει το 

πλαίσιο µέσα στο οποίο τοποθετείται η µελέτη για την ποιότητα ζωής, αφενός η 

προσωπική εµπειρία ενός ατόµου για τον εαυτό του αυτή καθαυτή (υποκειµενική 

διάσταση) και αφετέρου η εκτίµηση εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν την 

ποιότητα ζωής του (αντικειµενική διάσταση) (Σαρρής, 2001) 

   Κυρίαρχο σηµείο αυτού του εγχειρήµατος οφείλει να είναι η θεωρία και, στη 

συνέχεια η µεθοδολογία µέτρησης της ποιότητας ζωής. ∆υστυχώς, όµως, 

διαπιστώνεται µια ένδεια ως προς τη θεωρητική θεµελίωση της ποιότητας ζωής, παρά 

το πλούσιο περιεχόµενο και το δυναµικό πολυµορφισµό της. Είναι ευνόητο ότι η 

ύπαρξη µιας θεωρίας είναι εκείνη που θα καθοδηγήσει το σχεδιασµό των οργάνων 

µέτρησης. Χωρίς αυτήν, ο προσδιορισµός του τι και πως αυτό µετράται καθίσταται 

δυσχερής (Σαρρής, 2001). 

   Μια µεθοδολογία µέτρησης της ποιότητας ζωής, που λαµβάνει υπόψη τις 

υποκειµενικές και αντικειµενικές διαστάσεις της και που αποσκοπεί στην 

επιστηµονική διερεύνηση της µε χρήση ερωτηµατολογίων, οφείλει να επιτύχει την 

ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων και προϋποθέσεων της έρευνας και να 

ακολουθήσει τα στάδια που περιγράφονται στη συνέχεια (Σαρρής, 2001). 

   Ορισµός της ανθρώπινης ζωής  

   Ένας ευκρινής ορισµός της ποιότητας ζωής µειώνει σηµαντικά την πιθανότητα, 

τόσο οι σχεδιαστές υγείας να παρανοήσουν και να παρερµηνεύσουν τα αποτελέσµατα 

µέτρησης της ποιότητας ζωής, δεδοµένου ότι, χωρίς τη ρητή σαφήνεια του ορισµού, 

δεν θα είναι σαφές το υπό διερεύνηση ερώτηµα (Σαρρής, 2001).  

   Φιλοσοφία της ανθρώπινης ζωής 

   Μια φιλοσοφία της ανθρώπινης ζωής µε συνοχή και ειρµό, από την οποία θα 

προκύψει ο ορισµός της ποιότητας ζωής, είναι επιτακτική ανάγκη. Η πρόταση αυτή 

οφείλει να εκληφθεί ως αξίωµα, διότι κάθε έννοια, ιδέα ή αντίληψη για την ποιότητα 

ζωής είναι κατηγορηµατική ή επιβεβαιώνει µια συγκεκριµένη όψη της ζωής. Μια 

εκτίµηση της ποιότητας ζωής χωρίς θεωρητική ή εννοιολογική προσέγγιση µπορεί να 

φαίνεται λιγότερο περίπλοκη ή επινοητική στη σύλληψη όλων των υποκειµενικών 

διαστάσεών της, περισσότερο αντικειµενική, αλλά το πιθανότερο είναι να 

χαρακτηρίζεται από αυθαιρεσία, συγκεχυµένη σκέψη ή και κοινωνική προκατάληψη 

(Σαρρής, 2001). 

   Θεωρία που πηγάζει από τη φιλοσοφία αυτή 

   Η φιλοσοφία της ανθρώπινης ζωής πρέπει επίσης να είναι λειτουργική και συµβατή 

µε τις απαιτήσεις µιας επιστηµονικής έρευνας. Η θεωρία που θα προκύψει από τη 

φιλοσοφία αυτή θα πρέπει να συµβάλλει στη δόµηση της πραγµατικότητας µε τέτοιο 

τρόπο, ώστε οι ιδιαίτερες όψεις ή διαστάσεις της ζωής να είναι ευκρινείς και να 

επιδέχονται λεπτοµερή διερεύνηση. Η θεωρία που πηγάζει από τη φιλοσοφία αυτή, 

δηµιουργεί ερωτήµατα που είναι διαυγή και ευκρινή και σταθµίζει τη βαρύτητα των 

ερωτηµάτων αυτών. Με την έννοια αυτή, οι ερωτήσεις που θα διαµορφωθούν πρέπει 

να είναι σαφείς και να µην επικαλύπτονται µε άλλες. Μια καλή θεωρία προσδιορίζει 

επίσης τη σχετική βαρύτητα της κάθε ερώτησης και τη συµβολή της κάθε απάντησης 

στη συνολική εκτίµηση της ποιότητας ζωής.  
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Ερµηνευτικές απαντήσεις σε διαβαθµισµένη κλίµακα, που µπορούν να ερµηνευτούν 

ποσοτικά. Κάθε ερώτηση ρέπει να δίνει ένα σύνολο εναλλακτικών απαντήσεων, που 

µπορεί να ερµηνευτεί ποσοτικά σύµφωνα µε τη θεωρία που χρησιµοποιείται, κατά 

προτίµηση σε διαβαθµίσεις που καλύπτουν το θεωρητικό πλαίσιο από το ελάχιστο ως 

το µέγιστο. Μια κλίµακα µε µεσοδιαστήµατα επιτρέπει των υπολογισµών 

ενδιάµεσων, µεταξύ των ακραίων βαθµίδων, απαντήσεων και καθιστά δυνατή τη 

συζήτηση των προστιθέµενων αποτελεσµάτων (Σαρρής, 2001). 

   Τεχνικοί έλεγχοι (αναπαραγωγιµότητα, ευαισθησία) 

   Οι τεχνικοί έλεγχοι της αξιοπιστίας, της ευαισθησίας πρέπει να εφαρµόζονται, 

παρόλο που δεν πρέπει να υπάρχουν  µόνο αυτοί, διότι οι ανωτέρω από µόνοι τους 

δεν εξασφαλίζουν την ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Η επισήµανση αυτή κρίνεται 

δυστυχώς αναγκαία, γιατί η χρήση απλά συντελεστών συσχέτισης παρουσιάζεται ως 

ένδειξη εγκυρότητας και χρησιµότητας των αποτελεσµάτων (Σαρρής, 2001). 

   Εγκυρότητα περιεχοµένου, ερµηνείας και σηµασίας 

   Οι συµµετέχοντες στην έρευνα και οι χρήστες των αποτελεσµάτων της πρέπει να 

εντοπίσουν τα στοιχεία εκείνα της έρευνας, που τα χαρακτηρίζουν ως πλήρους 

νοήµατος και σηµασίας. Πρέπει να ανατρέξουν στη θεωρία που χρησιµοποιήθηκε, 

στις ερωτήσεις που έχουν τεθεί, στις απαντήσεις που έχουν δοθεί και ανατεθεί, στις 

απαντήσεις που έχουν δοθεί και στην ανάλυση που έχει εφαρµοστεί. Ειδικότερα, οι 

ερευνητές που χρησιµοποιούν ένα ερωτηµατολόγιο, που έχει σχεδιαστεί και 

κατασκευαστεί από κάποιον άλλο, πρέπει να εκτιµήσουν τη θεωρία, τις ερωτήσεις τις 

εναλλακτικές απαντήσεις και την κλίµακα διαβάθµισης ως πλήρη νοήµατος και 

σηµασίας. Εκείνοι που απαντούν στις ερωτήσεις, πρέπει να έχουν τη γνώµη ότι κάθε 

ερώτηση δεν στερείται νοήµατος και σηµασίας και ότι οι ερωτήσεις στο σύνολό τους 

εκφράζουν την ποιότητα της ζωής τους. Αυτοί στους οποίους απευθύνονται τα 

αποτελέσµατα, πρέπει να είναι θέση να κατανοήσουν τη θεωρία που 

χρησιµοποιήθηκε (Σαρρής, 2001). 

   Αισθητική παρουσίαση του ερωτηµατολογίου 

   Η αισθητική παρουσίαση και όχι µόνο το περιεχόµενο του ερωτηµατολογίου έχει 

επίσης ιδιαίτερη σηµασία. Η σύνθεση, η διαµόρφωση, η σειρά των ερωτήσεων, η 

επιλογή των λέξεων, το ύφος των οδηγιών συµπλήρωσης και άλλα. 

 Η αισθητική παρουσίαση του ερωτηµατολογίου πρέπει να αντανακλά την ποιότητά 

του και να εκφράζει, µε αυτόν τον τρόπο, τον προσήκοντα σεβασµό προς τα άτοµα, 

από τα οποία ζητείται η γνώµη τους για την ποιότητα ζωής τους (Σαρρής, 2001).                            

 

3.2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

 

   Τα πρώτα εργαλεία µέτρησης εστιάστηκαν στην αξιολόγηση της φυσικής και 

κλινικής εξέτασης και έπειτα µε το πέρασµα του χρόνου η αξιολόγηση επεκτάθηκε 

και σε τοµείς όπως η λειτουργική ικανότητα, η σωµατική λειτουργικότητα και οι 

δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής. Παρόλα αυτά, θεωρούνται ανεπαρκή αφού 

αδυνατούν να συµπεριλάβουν όλες τις πτυχές της ζωής του ασθενούς. Στα τέλη της 

δεκαετίας του 1970 και στις αρχές του 1980 τα περιέλαβαν µια ευρύτερη απεικόνιση 

της ευεξίας και της ποιότητας ζωής του ασθενούς. Τα νέα εργαλεία εστιάστηκαν στη 

σωµατική λειτουργικότητα, τα σωµατικά και ψυχολογικά συµπτώµατα, τις 

επιπτώσεις της ασθένειας, την υποκειµενική δυσφορία και την ικανοποίηση από τη 

ζωή. Τα πιο πρόσφατα εργαλεία µέτρησης δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στις 

υποκειµενικές απόψεις. Συχνά συµπεριλαµβάνονται µία ή περισσότερες γενικές ή 

συνολικές ερωτήσεις που αφορούν τη συνολική ποιότητα ζωής. Ανεξάρτητα, πάντως 

από τη στροφή προς το συνυπολογισµό των ψυχολογικών και κοινωνικών 
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παραγόντων τα συγκεκριµένα εργαλεία µέτρησης εξακολουθούν να συνδέουν την 

ποιότητα ζωής µε τη λειτουργική ικανότητα (Fayers & Machin, 2006). 

   Έχουν αναπτυχθεί πολλά εργαλεία για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής, τα 

οποία παρουσιάζουν διαφορές ως προς τους στόχους, τα εργαλεία µέτρησης και τις 

κλίµακες βαθµολόγησης. Τα περισσότερα εξετάζουν την ποιότητα της ζωής 

σφαιρικά, αξιολογώντας διάφορες πλευρές ή διαστάσεις του ατόµου, όπως η 

λειτουργικότητα στον κοινωνικό, οικογενειακό, σεξουαλικό και εργασιακό τοµέα, η 

ψυχολογική ευεξία, καθώς και τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος που 

θεωρούνται ότι καθορίζουν ως ένα βαθµό την ποιότητα ζωής, όπως το φυσικό 

περιβάλλον, οι οικονοµικοί πόροι και οι ευκαιρίες για απασχόληση, ψυχαγωγία και 

εκπαίδευση. Επίσης, έχουν αναπτυχθεί και εργαλεία που είναι εξειδικευµένα και 

απευθύνονται σε ασθενείς που πάσχουν από µια συγκεκριµένη νόσο, εξετάζοντας την 

ποιότητα ζωής σε συνάρτηση µε την υγεία και τις πολλαπλές επιπτώσεις της νόσου ή 

της θεραπείας.  

    Η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής αποδείχθηκε αρκετά χρήσιµη µιας και µας 

βοηθά να εκτιµήσουµε τα αποτελέσµατα των κλινικών δοκιµών και τον τρόπο που 

επιδρά η ασθένεια στις διαστάσεις της ποιότητας ζωής. Οι µετρήσεις εκφράζουν την 

άποψη του κάθε ασθενή για την πορεία της υγείας του σε σχέση µε την ικανοποίηση 

του από την ακολουθούµενη θεραπευτική αγωγή (Staquet, Hays & Fayers,1998). 

Επίσης, µας βοηθά να επιλέξουµε την κατάλληλη θεραπεία, καθώς µπορούµε εύκολα 

να επισηµάνουµε τις διαστάσεις που επηρεάζονται από την κάθε θεραπεία, 

ελέγχοντας τα οφέλη ή τις παρενέργειες που αποφέρουν. Προφανώς, µε την 

αξιολόγηση της ποιότητας ζωής εξασφαλίζουµε πληροφορίες για το εύρος των 

προβληµάτων που επηρεάζουν τους ασθενείς (Fayers & Machin, 2006). 

   Η αύξηση του µέσου όρου ζωής είχε σαν αποτέλεσµα την αύξηση των χρόνιων 

παθήσεων. Στόχος πλέον της θεραπευτικής αντιµετώπισης των παθήσεων αυτών δεν 

είναι µόνο η ίαση, αλλά και η εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου ποιότητας 

ζωής και η βελτίωση της ευεξίας των υπό θεραπεία ασθενών. Μια ενδελεχής 

αξιολόγηση της ποιότητας ζωής θεωρείται πιο σηµαντική από την αξιολόγηση των 

συµπτωµάτων της ασθένειας (Fayers & Machin, 2006) 

   Ανάλογα µε τους στόχους της µέτρησης και τη στρατηγική που ακολουθείται 

χρησιµοποιείται κάποιο από τα πολλά συστήµατα ή εργαλεία µέτρησης που είναι 

διαθέσιµα στη διεθνή βιβλιογραφία. Η ασθένεια και οι θεραπείες που αξιολογούνται 

συνήθως θα περιορίσουν την επιλογή(Fayers & Machin, 2006).  Στο παρόν κεφάλαιο 

παρουσιάζεται ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα εργαλείων µέτρησης καθώς και οι 

ιδιότητες µέτρησης των κλιµάκων αυτών. 

 

3.2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

  Είναι συστήµατα µέτρησης της κατάστασης της υγείας (health status) ενός 

πληθυσµού. Περιλαµβάνουν ένα σύστηµα περιγραφής της κατάστασης της υγείας και 

ένα σύστηµα απόδοσης της αξίας. Εδώ ανήκουν τα γνωστά συστήµατα µέτρησης 

όπως το Nottingham Health Profile (NHP), το Sickness Impact Profile (SIP) και το 

δηµοφιλέστατο ερωτηµατολόγιο SF-36 (Short Form Questionnaire-36). Τα 

συστήµατα αυτά µπορούν αν συγκρίνουν πληθυσµούς ασθενών µε το γενικό 

πληθυσµό και πληθυσµούς ασθενών µεταξύ τους, δε δίνουν όµως στοιχεία για 

επιµέρους προβλήµατα που αφορούν το κάθε νόσηµα. Αποτελούνται όλα από 

ερωτηµατολόγια που απαντώνται από τον υπό µελέτη πληθυσµό και αντίστοιχες 

κλίµακες αξιολόγησης και αντιστοίχησης βαρών στις απαντήσεις. Η απάντηση των 
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ερωτηµατολογίων µπορεί να γίνει παρουσία ειδικού ο οποίος και κάνει τις ερωτήσεις, 

είτε από τον ασθενή µόνο του στο σπίτι, είτε τηλεφωνικά.  (Internet) 

 

Nottingham Health Profile (NHP) 

   To NHP δηµιουργήθηκε από τους Hunt και McEwen το 1980, για να µετρηθούν τα 

αποτελέσµατα των ιατρικών θεραπευτικών πράξεων. Πιο συγκεκριµένα µετρά τη 

συναισθηµατική, κοινωνική και σωµατική ενόχληση. Το ερωτηµατολόγιο είναι 

αυτοσυµπληρούµενο και διαθέτει καλή αξιοπιστία και εγκυρότητα ως όργανο 

µέτρησης. Αποτελείται από δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος αναφέρονται 38 καταστάσεις, 

που οµαδοποιούνται σε έξι κατηγορίες προβληµάτων: ενέργεια- ενεργητικότητα, 

πόνος, συναισθηµατικές αντιδράσεις, ύπνος, κοινωνική αποµόνωση, σωµατική 

κίνηση. Το δεύτερο µέρος συνίσταται από επτά τοµείς της καθηµερινής ζωής: 

αµειβόµενη εργασία, οικιακή εργασία, κοινωνική ζωή, προσωπικές σχέσεις, 

σεξουαλική ζωή, ασχολίες ελεύθερου χρόνου, ενδιαφέροντα. Κάθε ερώτηση 

απαντάται µε ένα ναι ή ένα όχι και µε βάση έναν ειδικό συντελεστή βαρύτητας για 

κάθε ερώτηση υπολογίζεται η τελική βαθµολογία. Συχνά εφαρµόζεται σε έρευνες 

τυπικού πληθυσµού για µια γενική αξιολόγηση της υγείας, και χρησιµοποιείται τόσο 

σε ιατρικά όσο και µη ιατρικά πλαίσια. Ένα από τα µειονεκτήµατα του είναι ότι δίνει 

έµφαση σε σοβαρές καταστάσεις της ασθένειας, ενώ είναι ίσως λιγότερο ευαίσθητο 

στις µικρές, αλλά σηµαντικές αλλαγές, και διαφορές της κατάστασης της υγείας  

(Fayers & Machin, 2006).  Επιπλέον, παρουσιάζει το µειονέκτηµα ότι διερευνά µόνο 

τα προβλήµατα υγείας, και δεν περιλαµβάνει τις θετικές διαστάσεις της υγείας 

(Υφαντόπουλος, Σαρρής, 2001). 

. 

 

Sickness Impact Profile (SIP) 

 Το SIP έχει δηµιουργηθεί από τους Bergner et all το 1976 και αποτελεί ένα από τα 

πλέον γνωστά και συνηθέστερα όργανα µέτρησης της ποιότητας ζωής. Είναι ένα 

εργαλείο αξιολόγησης της αντίληψης της κατάστασης της υγείας, καθώς µετριέται η 

επίδραση της ασθένειας στη  συµπεριφορά και τη λειτουργία ενός ατόµου. 

Σχεδιάστηκε για την αξιολόγηση νέων θεραπειών και για τη µέτρηση των επιπέδων 

υγείας στο γενικό πληθυσµό (Fayers & Machin, 2006). Συνίσταται από 136 

ερωτήσεις και για τη συµπλήρωση του απαιτούνται 20-30 λεπτά. Οι ερωτήσεις 

περιγράφουν καθηµερινές δραστηριότητες, οι ερωτώµενοι πρέπει να σηµειώσουν τις 

δραστηριότητες που µπορούν να πραγµατοποιήσουν και τις δηλώσεις µε τις οποίες 

συµφωνούν. Μπορεί να συµπληρωθεί από τον ίδιο τον ασθενή ή από τον εξεταστή σε 

πλαίσιο συνέντευξης. Καλύπτει 12 κύριους τοµείς δυσλειτουργικότητας, αλλά δεν 

περιλαµβάνει µια γενική ερώτηση για την υγεία ή την ποιότητα ζωής. Γενικά, δίνει 

έµφαση στην επίδραση της ασθένειας πάνω στις δραστηριότητες και στη 

συµπεριφορά, συναξιολογώντας και την κοινωνική λειτουργικότητα, και όχι τα 

συναισθήµατα ή τις αντιλήψεις (Υφαντόπουλος, Σαρρής, 2001). 

 

Medical Outcomes Study 36-Item Short Form (SF-36) 

   Το SF-36 που δηµιουργήθηκε από τον Ware  και τους συνεργάτες του το 1993, 

αξιολογεί τη γενική κατάσταση της υγείας, που δεν προσδιορίζεται ως ειδικές 

κάποιας αρρώστιας ή θεραπείας. Οι 36 ερωτήσεις αφορούν 8 έννοιες της υγείας και 

δίνεται έµφαση στη σωµατική, κοινωνική και συναισθηµατική λειτουργικότητα. Η 

σωµατική υγεία χωρίζεται σε υποκλίµακες που µετρούν τη σωµατική 

λειτουργικότητα( 10 ερωτήµατα), σωµατικούς ρόλους (4), σωµατικό πόνο (2), και 

γενική υγεία (5). Η ψυχική υγεία εµπεριέχει υποκλίµακες ενεργητικότητας (4 
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ερωτήµατα), κοινωνικής λειτουργικότητας (2), συναισθηµατικών ρόλων (3), και 

νοητικής υγείας (5). Υπάρχει επιπλέον µια µεταβατική ερώτηση σχετική µε την υγεία 

και µια ακόµη πιο γενική που αφορά την αντίληψη του εξεταζόµενου για την υγεία 

του. Οι περισσότερες ερωτήσεις αναφέρονται στις προηγούµενες τέσσερις εβδοµάδες, 

ενώ κάποιες σχετίζονται µε το παρόν. Κάποιες ερωτήσεις όπως αυτές που εκτιµούν 

τους σωµατικούς τους ρόλους, απαντώνται µε ένα ναι ή ένα όχι, ενώ κάποιες, όπως 

είναι τα ερωτήµατα για τη σωµατική λειτουργικότητα, δέχονται τρίβαθµη κατηγορία 

(πολύ περιορισµένη, λίγο περιορισµένη, καθόλου περιορισµένη) και άλλες έχουν 

πέντε ή έξι κατηγορίες απαντήσεων. Είναι κατάλληλο για αυτοσυµπλήρωση, για 

συµπλήρωση µέσω συνέντευξης πρόσωπο µε πρόσωπο ή τηλεφωνικά, για άτοµα 

ηλικία άνω των δεκατεσσάρων ετών. Με λίγα λόγια, είναι ένα αξιόπιστο όργανο 

µέτρησης, που προσεγγίζει τις βασικές διαστάσεις της ποιότητα ζωής και µπορεί να 

εκτιµήσει το αποτέλεσµα των διάφορων ιατρικών πράξεων (Σαρρής, 2001, Fayers & 

Machin, 2006) . 

 

3.2.2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

 

  Εξαιτίας της αδυναµίας των εργαλείων γενικής χρήσης να εστιάσουν σε ζητήµατα 

που έχουν ιδιαίτερη αξία για τους ασθενείς µιας συγκεκριµένης ασθένειας και της 

αδυναµίας να εντοπίσουν τις αλλαγές, οι οποίες προκύπτουν ως αποτέλεσµα 

θεραπευτικών αγωγών που συγκρίνονται στις κλινικές δοκιµές, κρίθηκε απαραίτητο 

να δηµιουργηθούν εργαλεία για συγκεκριµένες ασθένειες (Fayers & Machin, 

2006).Έτσι έχουµε ερωτηµατολόγια για καρδιαγγειακά νοσήµατα, πνευµονοπάθειες, 

νεοπλάσµατα, αρθρίτιδες του τελικού σταδίου, νεφρική νόσο ή για συγκεκριµένους 

πληθυσµούς, όπως οι ηλικιωµένοι, ή για συγκεκριµένες καταστάσεις και 

προβλήµατα. Τα εξειδικευµένα αυτά εργαλεία εστιάζουν στο θέµα που εξετάζουν µε 

ειδικές ερωτήσεις, δεν επιτρέπουν όµως συγκρίσεις µεταξύ του υπό εξέταση 

πληθυσµού και άλλων οµάδων, ή συγκρίσεις µεταξύ καταστάσεων ή νοσηµάτων. 

 

European Organization for Research and Treatment of cancer (EORTC) QLQ-C30 

   Είναι ένα ερωτηµατολόγιο µε 30 ερωτήµατα που αναφέρεται αποκλειστικά στον 

καρκίνο. Το ερωτηµατολόγιο QLQ-30 σχεδιάστηκε ώστε να έχει πολυδιάστατη δοµή, 

να είναι κατάλληλο για συµπλήρωση από τον ασθενή και κατά συνέπεια σύντοµο και 

εύκολο στη συµπλήρωση, να µπορεί να εφαρµοστεί σε ευρύ φάσµα πολιτισµικών 

πλαισίων και να είναι κατάλληλο για χρήση σε κλινικές δοκιµές για τη θεραπεία του 

καρκίνου. Ενσωµατώνει πέντε κλίµακες λειτουργικότητας (σωµατική, ρόλων, 

γνωστική, συναισθηµατική και κοινωνική), τρεις κλίµακες συµπτωµάτων (κόπωση, 

πόνος και ναυτία και εµετός), µια γενική κλίµακα κατάστασης υγείας και ποιότητας 

ζωής και µια σειρά από ξεχωριστές ερωτήσεις, µε τις οποίες αξιολογούνται επιπλέον 

συµπτώµατα, αναφερόµενα συχνά από ασθενείς µε καρκίνο (δύσπνοια, απώλεια 

όρεξης, αϋπνία, δυσκοιλιότητα και διάρροια), παρατηρώντας επίσης, την οικονοµική 

επίπτωση της ασθένειας. Έχει µεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και χρησιµοποιείται 

ευρέως σε διακρατικές κλινικές δοκιµές για τον καρκίνο. Έχει αποδειχθεί ότι είναι 

ευαίσθητο στις διαφορές µεταξύ ασθενών, τις επιδράσεις θεραπειών και τις αλλαγές 

στο πέρασµα του χρόνου(Fayers & Machin, 2006) . 

 

Quality of life in epilepsy   

  Το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο, δεκατριών σελίδων, αποτελείται από 89 

ερωτήµατα και προορίζεται για ασθενείς µε επιληψία. Βασίζεται πάνω σε άλλα 

ερωτηµατολόγια, ιδιαίτερα στο SF-36, µε πρόσθετα ερωτήµατα από άλλες πηγές. 
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Περιέχει 5 ερωτήµατα σχετικά µε την ανησυχία για τις επιληπτικές κρίσεις και 

ερωτήσεις για συγκεκριµένους ενοχλητικούς περιορισµούς που σχετίζονται µε την 

επιληψία. Υπάρχουν συντοµότερες µορφές του µε 31 ή 10 ερωτήµατα. Εµπεριέχει 17 

κλίµακες µε ποικίλα ερωτήµατα που διερευνούν µεγάλο αριθµό αντιλήψεων για την 

υγεία. Περιλαµβάνονται ερωτήµατα για τη γενική ποιότητα ζωής, τη συναισθηµατική 

ευεξία, των περιορισµό των ρόλων λόγω συναισθηµατικής στήριξης, κοινωνική 

αποµόνωση, ενέργεια/κόπωση, ανησυχία για κρίσεις, αποθάρρυνση για θέµατα 

υγείας, προσοχή/συγκέντρωση, λόγος, µνήµη, σωµατική λειτουργικότητα, αντιλήψεις 

υγείας. Η συνολική βαθµολογία απορρέει από τη βαρύτητα και το άθροισµα της 

βαθµολογίας των υποκλιµάκων. Υπάρχουν ακόµη τέσσερις σύνθετες βαθµολογίες, οι 

οποίες αντιπροσωπεύουν θέµατα που σχετίζονται µε την επιληψία, την αντίληψη, την 

ψυχική υγεία και τη σωµατική υγεία (Fayers & Machin, 2006). 

  

Pediatric Asthma Quality of Life Questionnaire 

   Το PAQLQ σχεδιάστηκε από τον Juniper και τους συνεργάτες του το 1996 για να 

εκτιµά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν παιδιά ηλικίας 7 έως 17 ετών ως 

απόρροια του άσθµατός τους. Το PAQLQ περιέχει 23 ερωτήµατα που σχετίζονται µε 

τις τρεις διαστάσεις, δηλαδή, συγκεκριµένα συµπτώµατα, περιορισµούς 

δραστηριοτήτων και συναισθηµατική λειτουργικότητα. Τα ερωτήµατα 

βαθµολογούνται από 1 έως 7. Τρία ερωτήµατα που αναφέρονται σε δραστηριότητες 

είναι εξατοµικευµένα, σύµφωνα µε τις σηµαντικές δραστηριότητες που τα ίδια παιδιά 

αντιµετωπίζουν στην αρχή τη εξέτασης. Υπάρχει µια συνολική ερώτηση, στην οποία 

ζητείται από τα παιδιά να σκεφτούν όλες τις δραστηριότητες που έκαναν την 

προηγούµενη εβδοµάδα και να σηµειώσουν πόσο τους ενόχλησε το άσθµα σε αυτές. 

Υπολογίζεται ο µέσος όρος από τα ερωτήµατα κάθε τοµέα, δίνοντας τρεις 

περιληπτικές κλίµακες µε τιµές που κυµαίνονται από το 1-7 (Fayers & Machin, 

2006).  

   Οι γονείς συχνά έχουν κακή αντίληψη της σχετικής µε την υγεία του παιδιού τους 

ποιότητα ζωής, και για αυτό το λόγο είναι σηµαντικό να ερωτώνται τα ίδια τα παιδιά 

για τις εµπειρίες τους. Καθώς τα παιδιά µπορεί να δυσκολευτούν στη συµπλήρωση 

αυτοσυµπληρούµενων ερωτηµατολογίων οι δηµιουργοί του πρότειναν τη χρήση της 

έκδοσης σε µορφή συνέντευξης του ερωτηµατολογίου, που διεξάγεται από 

εκπαιδευµένο ερευνητή µε εµπειρία στα παιδιά. Επειδή τα παιδιά µπορεί να 

επηρεάζονται έντονα από τους γονείς και το περιβάλλον τους, δίνονται λεπτοµερείς 

οδηγίες και υποδείξεις για τη συνέντευξη. Το PAQLQ έχει δοκιµαστεί σε παιδιά 

ηλικίας 7 έως 17 ετών και έχει αποδειχθεί εργαλείο µέτρησης για το συγκεκριµένο 

ηλικιακό πληθυσµό (Fayers & Machin, 2006).       

 

3.2.3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 

      Το HADS δηµιουργήθηκε από τους Zigmont και Snaith (1983) και αρχικά 

προοριζόταν για εργαλείο κλινικής αξιολόγησης για ανίχνευση άγχους και 

κατάθλιψης. Χρησιµοποιήθηκε ευρέως σε κλινικές δοκιµές για µεγάλο εύρος 

περιπτώσεων, συµπεριλαµβανοµένων της αρθρίτιδας, της εντερικής δυσλειτουργίας, 

του καρκίνου, της φοβίας οδοντιάτρων, την οστεοπόρωση και των εγκεφαλικών. Το 

HADS αποτελείτε από 14 ερωτήσεις που συµπληρώνονται από τους ασθενείς Κάθε 

ερώτηση χρησιµοποιεί µια τετράβαθµη κλίµακα Επτά από αυτές τις ερωτήσεις 

σχεδιαστήκαν για το άγχος και οι υπόλοιπες επτά για την κατάθλιψη. Το HADS 

σκόπιµα αποκλείει ερωτήµατα τα οποία µπορεί να συνδυαστούν µε συναισθηµατική 
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ή σωµατική δυσλειτουργία, όπως ζαλάδα και πονοκέφαλο. Αντί αυτού, δίνει έµφαση 

σε ψυχολογικές ενδείξεις ή συνέπειες του άγχους και της κατάθλιψης (Fayers & 

Machin, 2006). 

     Από άποψη σχεδιασµού της κλίµακας δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του HADS 

είναι ενδιαφέροντα. Οι ερωτήσεις που αναφέρονται στο άγχος και την κατάθλιψη 

εναλλάσσονται(µονά και ζυγά ερωτήµατα αντίστοιχα): Επίσης, οι µισές ερωτήσεις 

διατυπώνονται θετικά και οι υπόλοιπες µισές αρνητικά(για παράδειγµα, ‘’Νιώθω 

ευδιάθετος’’ και ‘’Ξαφνικά έχω συναισθήµατα πανικού’’) (Fayers & Machin, 2006). 

    Κάθε ερώτηµα βαθµολογείται από 0 έως 3, όπου το 3 αντιπροσωπεύει την 

κατάσταση που συνδέεται µε το µέγιστο άγχος ή κατάθλιψη. Τα ερωτήµατα 

προσθέτονται, αφού τεθούν στην κατάλληλη σειρά οι δύο υποκλίµακες από 0 έως 21. 

Με βάση ψυχιατρικές διαγνώσεις, οι βαθµολογίες από 11 και πάνω στο HADS 

θεωρούνται ξεκάθαρα περιστατικά, χρήζονται θεραπείας. Βαθµολογίες από 7 και 

κάτω δεν υφίστανται ως περιστατικά, και αυτοί µε σκορ από 8 έως 10 είναι αβέβαια 

περιστατικά, που συνήθως παραπέµπονται για περαιτέρω ψυχιατρική αξιολόγηση 

(Fayers & Machin, 2006). 

      Ένα ακόµα ευρέως διαδοµένο εργαλείο είναι το Beck Depression Inventory(BDI) 

του Beck και των συνεργατών του (1961), το οποίο εκτιµά την ύπαρξη και τη 

σοβαρότητα της κατάθλιψης. Μπορεί να συµπληρωθεί είτε από τον ασθενή είτε να 

χορηγηθεί σε µορφή συνέντευξης, µε έµφαση σε γνωστικά κυρίως αντί για 

συναισθηµατικά συµπτώµατα (Fayers & Machin, 2006). 

 

 

       

 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Mc GILL για τον πόνο(Mc GILL Pain Questionnaire.) 

   Οι Melzack και Torgerson κατασκεύασαν το 1971 ένα όργανο µέτρησης µε υψηλή 

αξιοπιστία και εγκυρότητα για τη µέτρηση του πόνου. Ο πόνος, ως γνωστό, επηρεάζει 

σηµαντικά την ποιότητα ζωής ενός αρρώστου και χωρίς αµφιβολία η µέτρηση του 

αποτελεί ένα σηµαντικό στοιχείο για την εκτίµησή της. Το ερωτηµατολόγιο για τον 

πόνο συνιστάται σε κατηγορίες καταστάσεων που περιγράφουν πώς ένας άρρωστος 

αισθάνεται το πόνο. Το ερωτηµατολόγιο για τον πόνο Mc GILL χρησιµοποιείται 

ευρέως στην κλινική έρευνα σε διάφορες κατηγορίες ασθενών. Για τη συµπλήρωση 

του χρειάζονται 5-15 λεπτά. Υπάρχει εξάβαθµη κλίµακα έντασης για τον τρέχοντα 

πόνο, δηλώνοντας από καθόλου πόνο έως τροµερά επώδυνο. Η πλήρης µορφή  του 

έχει 20 κύριες οµάδες ερωτηµάτων, οι οποίες περιέχουν από δύο έως έξι επίθετα ως 

κατηγορίες απαντήσεων. Οι λέξεις επιλέχθηκαν από τρεις περιγραφικές κατηγορίες-

αισθητηριακές (όπως χρόνου, χώρου, πίεσης, θερµότητας), συναισθηµατικές (όπως 

έντασης, φόβου) και αξιολόγησης (όπως έντασης και εµπειρίας του πόνου). Υπάρχει 

και µια σύντοµη µορφή του ίδιου ερωτηµατολογίου µε την ονοµασία SF-MPQ. 

(Σαρρής, 2001, Fayers & Machin, 2006). 

 

3.2.4 ∆ΕΙΚΤΕΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

 

QALY’S (Ποιοτικώς σταθµισµένα έτη επιβίωσης)  

   Από την οικονοµική θεωρία µας έρχονται τα συστήµατα µέτρησης που ονοµάζονται 

δείκτες ωφέλειας (utility measures) ή QUALY (Quality Adjusted Life Years). 

Αναλυτικότερα, οι δείκτες θνησιµότητας και νοσηρότητας έδωσαν τη θέση τους σε 

ένα νέο δείκτη που δεν περιορίζεται µόνο στη µέτρηση της νοσηρότητας και της 

θνησιµότητας ενός πληθυσµού, αλλά και στη µέτρηση του κλινικού και κοινωνικού 

αποτελέσµατος µιας θεραπείας ή µιας χειρουργικής επέµβασης. ∆ηλαδή, συνδυάζει 
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τη νοσηρότητα, τη θνησιµότητα και τη σωµατική λειτουργία µε την αξία της 

ποιότητας ζωής ή τη χρησιµότητα λαµβάνοντας υπόψη το χρόνο επιβίωσης µετά από 

µια θεραπευτική πράξη (Σαρρής, 2001) Η ανάγκη ύπαρξης αυτού του δείκτη 

οφείλεται στη φυσική κοινωνική και ψυχολογική διάσταση της υγείας µιας και κάθε 

έκβαση θεραπευτικού µέτρου επηρεάζει πολύπλευρα το άτοµο µε ιδιαίτερο αντίκτυπο 

στις παραπάνω διαστάσεις. Η µέθοδος που χρησιµοποιείται συνδυάζει την κλινική 

απόφαση (clinical decision making) κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας ή κινδύνου ( 

uncertainty risk ) µε την προσδοκώµενη ποιότητα ζωής του ατόµου. Ο συνδυασµός 

των µεθόδων αυτών αντικατοπτρίζεται στα σταθµισµένα ποιοτικά χρόνια επιβίωσης 

του ατόµου (QALY’ S) (Quality Adjusted Life Years) (Γ. Ν Υφαντόπουλος, 2001). 

Τα υγιή έτη ζωής ισοδυναµούν µε ένα έτος συνολικής καλής ζωής, ελεύθερης από 

δυσλειτουργίες, συµπτώµατα και προβλήµατα υγείας (Σαρρής, 2001).      

    ∆ύο είναι οι βασικές παράµετροι που επηρεάζουν αυτούς τους σταθµισµένους 

δείκτες, ο χρόνος επιβίωσης και η ποιότητα ζωής του ατόµου. 

   Με τη βοήθεια του δείκτη QALY’ s είναι δυνατόν να αξιολογηθεί η 

αποτελεσµατικότητα µιας θεραπείας Β σε σύγκριση µε τη θεραπεία Α, όπου δεν 

χορηγείται κάποια φαρµακευτική αγωγή ή κάποια άλλη ιατρική παρέµβαση. Με τη 

χρήση του συγκεκριµένου δείκτη µπορούµε να γνωρίζουµε το κέρδος σε QALY’ s. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις όµως είναι δυνατόν η υιοθέτηση µιας θεραπευτικής αγωγής 

να προσφέρει κάποιο µικρό όφελος αλλά σύντοµα ενδέχεται να παρατηρηθούν 

απροσδόκητες εξελίξεις οι οποίες θα έχουν ως συνέπεια την επιδείνωση της υγείας 

του ασθενούς και η δραστική µείωση της ποιότητας ζωής του. Το κύριο ερώτηµα που 

τίθεται στην αποδοχή ή την απόρριψη µιας θεραπείας είναι κατά πόσο βελτιώνεται ή 

επιδεινώνεται η ποιότητα υγείας του ασθενούς. 

   Επιπλέον, µπορούµε να συνδυάσουµε την ωφέλεια µιας θεραπείας σε QALY΄ s µε 

το αντίστοιχο κόστος της θεραπευτικής αγωγής (Υφαντόπουλος, 2007). Η ανάλυση 

κόστους οφέλους αναφέρεται στα αποτελέσµατα και στα κόστη, εκφρασµένα σε 

χρηµατικές µονάδες-αξίες, ενώ η ανάλυση κόστους αποτελεσµατικότητας σε µη 

χρηµατικές µονάδες αξίες. Στο κόστος µπορούµε επίσης να συµπεριλάβουµε όχι µόνο 

το άµεσο, δηλαδή το υγειονοµικό αλλά και το έµµεσο κόστος, που αποτιµά την 

κοινωνική ζηµιά λόγω έλλειψης παραγωγικότητας εξαιτίας αποχής από την εργασία 

καθώς και τις απώλειας από κοινωνικές δραστηριότητες λόγω της νόσου 

 

The quality of  Well Being Scale (QWS) 

   Η δηµιουργία του quality of  Well Being Scale στηρίχθηκε στις βασικές θεωρίες της 

οικονοµίας, της ψυχολογίας, της ιατρικής και της δηµόσιας υγείας. Η συγκεκριµένη 

κλίµακα εξετάζει τη θνησιµότητα, σε συνδυασµό µε τη νοσηρότητα και το χρόνο. 

Πολλοί λόγοι οδήγησαν στη δηµιουργία του συγκεκριµένου µοντέλου. Πρώτα από 

όλα λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι η νόσος καθιστά τη ζωή του ατόµου που πάσχει, 

µικρότερη και έπειτα ότι η υπάρχουσα νόσος µπορεί να κάνει τη ζωή του πάσχοντα 

λιγότερο επιθυµητή, οδηγώντας στο θάνατο. Οπότε σκοπός της συγκεκριµένης 

κλίµακας είναι να υπολογίσει τα ποιοτικώς σταθµισµένα έτη επιβίωσης ενός 

ασθενούς, καθώς την πρόγνωση για την συγκεκριµένη ασθένεια. Και µε τον όρο 

ποιοτικά έτη επιβίωσης αναφερόµαστε στη διάρκεια ζωής κατά την οποία το άτοµο 

δεν θα πάσχει από κανένα είδους σύµπτωµα ή  παρουσιάζει ανικανότητα που 

σχετίζεται µε την υγεία  Περιλαµβάνει µία  τρίβαθµη κλίµακα µέτρησης των 

συµπτωµάτων, όπου το 0 αντιστοιχεί στο θάνατο και το 1.0 όταν δεν υπάρχει κανένα 

σύµπτωµα (Fayers & Machin, 2006).      
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3.3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΒΗΤΗ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ. 

 

Τhe Diabetes Quality of Life Measure (D.Q.O.L.) 

    Τhe Diabetes Quality of Life Measure (D.Q.O.L.) είναι ένα εργαλείο που 

αναπτύχθηκε αρχικά για χρήση στο Diabetes Control and Complications Trials 

(D.C.C.T.) στις αρχές της δεκαετίας του ’80. Σχεδιασµένο για ασθενείς µε διαβήτη 

τύπου 1, αξιολογεί τη σχετική επιβάρυνση µιας εντατικοποιηµένης αγωγής του 

διαβήτη. Υπάρχουν 46 κεντρικά σηµεία (10 επιπρόσθετα σηµεία για τους εφήβους) 

και τέσσερις σηµαντικές διαστάσεις: ικανοποίηση από τη θεραπεία, αντίκτυπος από 

τη θεραπεία, ανησυχία για τις µακροπρόθεσµες επιπλοκές, και ανησυχία για τα 

κοινωνικά /επαγγελµατικά ζητήµατα. Οι ασθενείς αποκρίνονται       

Σε όλα τα στοιχεία σε µια πεντάβαθµη κλίµακα. Ο βαθµός 1 δεν δείχνει κανέναν 

αντίκτυπο, καµία ανησυχία, ή ικανοποιηµένος πάντα. Ο βαθµός 5 δείχνει κάποιον 

επηρεασµένο, ανήσυχο, ή ποτέ ικανοποιηµένο (Polonsky, 2000) 

          Αυτό το εργαλείο παραµένει ένα ευρύτατα χρησιµοποιηµένο όργανο για την 

αξιολόγηση της ποιότητας ζωής του διαβήτη, όµως πολλά προβλήµατα είναι 

προφανή. Καταρχάς, η προσεκτική εξέταση των µεµονωµένων στοιχείων δείχνει 

συγκεκριµένους περιορισµούς στο περιεχόµενο τους. Για παράδειγµα, πολλά από τα 

στοιχεία αναφέρονται στα γενικά ζητήµατα της ποιότητας ζωής και δεν ειδικεύονται 

στο διαβήτη(‘πόσο ικανοποιηµένος είστε µε τις κοινωνικές σας σχέσεις και φιλίες;’ 

’Πόσο συχνά αισθάνεστε καλά µε τον εαυτό σας;’). Εντούτοις, λαµβάνοντας υπόψη 

τα προβλήµατα µε το περιεχόµενο της κλίµακας, δεν είναι περίεργο ότι µερικοί 

ερευνητές έχουν δηλώσει αµφιβολία για την ευαισθησία του εργαλείου καθώς επίσης 

και για την ισχύ του ως µέτρο αξιολόγησης της σχετιζόµενης µε το διαβήτη ποιότητα 

ζωής (Polonsky,2000) 

 

The Diabetes-Specific Quality of Life Scale (D.S.Q.O.L.S.) 

     The Diabetes-Specific Quality of Life Scale (D.S.Q.O.L.S.) είναι ένα νέο εργαλείο 

µε 64 στοιχεία, εκ των οποίων τα 10 εστιάζουν στους στόχους της θεραπείας, και τα 

44 στην αντιλαµβανόµενη επιβάρυνση του διαβήτη Οι ερωτήσεις για τους στόχους 

της θεραπείας και της ικανοποίησης από αυτή δεν ικανοποιούν τα προτεινόµενα 

κριτήρια της ποιότητας ζωής του διαβήτη, αλλά αυτό καταφέρνει η τρίτη κατηγορία 

στοιχείων, η αντιλαµβανόµενη επιβάρυνση από το διαβήτη. Αυτά τα στοιχεία 

περιέχονται σε έξι διαστάσεις : κοινωνικές σχέσεις, περιορισµός ελεύθερου χρόνου 

και ευελιξία, φυσικές ενοχλήσεις, ανησυχίες για το µέλλον, περιορισµός διατροφής, 

και καθηµερινοί αγώνες. 

     Η κλίµακα αναπτύχθηκε αρχικά στη Γερµανία και έχει χρησιµοποιηθεί σε 

πληθυσµούς µε διαβήτη τύπου 1. Έχει δείξει καλή αξιοπιστία και εγκυρότητα, αλλά 

χρειάζεται κάποιες προσαρµογές (Polonsky,2000). 

 

 

 The ATT-39  

   Το ATT-39 είναι ένα από τα πρώτα εργαλεία µε σκοπό να αξιολογήσουν τη 

ψυχολογική προσαρµογή στο διαβήτη. Τα 39 στοιχεία περιλαµβάνουν µια σειρά από 

υποκειµενικές δηλώσεις που συνδέονται µε την αντίληψη των ασθενών για το 

διαβήτη και την φροντίδα του διαβήτη. Ένα αντιπροσωπευτικό στοιχείο είναι ’’οι 

περισσότεροι άνθρωποι θα το έβρισκαν δύσκολο να προσαρµοστούν στο διαβήτη’’. 

Οι ασθενείς δείχνουν το βαθµό στον οποίο συµφωνούν ή διαφωνούν σε κάθε στοιχείο 

κατά µήκος µιας 5αβαθµης κλίµακας, µε αποτελέσµατα που κυµαίνονται από 
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‘’διαφωνώ εντελώς’’ έως ‘’συµφωνώ απολύτως.’’ Υπάρχουν έξι υποκλίµακες: στρες 

διαβήτη, αντιµετώπιση, ενοχή, αλλοτρίωση/συνεργασία, πεποίθηση ασθένειας, και 

ανεκτικότητα (Fayers & Machin, 2006) 

   Μια αναθεωρηµένη έκδοση, η ΑΤΤ-19, έχει ολοκληρωθεί πρόσφατα και φαίνεται 

να περιλαµβάνει τον κεντρικό πυρήνα της ΑΤΤ-39. Περιέχει έναν ενιαίο µεγάλο 

παράγοντα, ο οποίος έχει ονοµαστεί «ολοκλήρωση διαβήτη» (Fayers & Machin, 

2006) 

   Ενώ και οι δύο κλίµακες επικαλύπτουν µέχρι ενός ορισµένου βαθµού την έννοια 

της σχετιζόµενης µε το διαβήτη ποιότητα ζωής (ειδικά το συστατικό της ψυχολογικής 

ευηµερίας), η εστίαση των κλιµάκων βρίσκεται στις σχετικές µε το διαβήτη 

πεποιθήσεις υγείας, µια έννοια που διαφέρει από την ποιότητα ζωής (Fayers & 

Machin, 2006). 

 

3.3.1 ΛΟΓΟΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ 

ΣΑΚΧΑΡΩ∆Η ∆ΙΑΒΗΤΗ 

 

   Η δηµιουργία µιας νέας κλίµακας µέτρησης της ποιότητας ζωής, είναι χρονοβόρα, 

καθώς απαιτεί χρόνο για τη συλλογή πληροφοριών, όπως επίσης και για το σχεδιασµό 

της. Μέχρι στιγµής υπάρχουν πολλές κλίµακες γενικής χρήσης, οι οποίες µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν προκειµένου να ληφθούν αποφάσεις σε θέµατα υγείας. Η 

ιδιαιτερότητα, όµως, της ασθένειας  του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, οδήγησε στην 

ανάγκη δηµιουργίας νέων κλιµάκων µιας και η χρήση των γενικών κλιµάκων 

µέτρησης της ποιότητας ζωής ή ο συνδυασµός διαφόρων οργάνων µέτρησης 

αποδείχθηκαν ακατάλληλες µέθοδοι για τη σκιαγράφηση της ποιότητας ζωής των 

ατόµων µε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 (Bradley,1994). 

   Επιτακτική, λοιπόν, κρίθηκε η δηµιουργία νέων εργαλείων της σχετιζόµενης µε το 

διαβήτη ποιότητας ζωής. Πιο συγκεκριµένα, όταν λαµβάνονται υπόψη οι 

ψυχολογικές παράµετροι µιας ασθένειας δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί η ίδια 

κλίµακα µέτρησης σε διαφορετικές ασθένειες. Για παράδειγµα, ο πόνος και τα 

χαρακτηριστικά του σε έναν ασθενή µε αρθρίτιδα είναι το κεντρικό σηµείο που θα 

πρέπει να εστιάσουµε προκειµένου να αξιολογήσουµε τα αποτελέσµατα των 

µετρήσεων. Σε ένα άτοµο µε σακχαρώδη διαβήτη η µελέτη του πόνου δεν έχει 

ιδιαίτερη προτεραιότητα, µιας και µας ενδιαφέρει, για παράδειγµα περισσότερο ο 

φόβος ενός υπογλυκαιµικού σοκ. Για αυτό το λόγο όταν σχεδιάζουµε εργαλεία 

µέτρησης της ποιότητας ζωής για τα άτοµα µε σακχαρώδη διαβήτη, πρέπει να 

εστιάσουµε σε εκείνα τα σηµεία που είναι σηµαντικά για τους πάσχοντες, ειδάλλως 

θα αποπροσανατολιστούµε και δεν θα εστιάσουµε στους βασικούς τοµείς που 

πλήττονται από την ασθένεια (Bradley,1994) . 

   Καταστάσεις όπως η κατάθλιψη, το άγχος, ο θετικός τρόπος σκέψης, είναι 

παράµετροι που λαµβάνονται συχνά υπόψη στη µελέτη της ποιότητας ζωής τόσο των 

σακχαροδιαβητικών όσο και των ατόµων µε άλλου είδους ασθένειες. Παρόλα αυτά, 

αν για παράδειγµα στόχος µιας έρευνας είναι να µελετήσουµε τα αίτια της 

κατάθλιψης και το βαθµό που αυτά επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ατόµων µε 

σακχαρώδη διαβήτη, θα διαπιστώσουµε ότι τα αίτια που την προκαλούν είναι τα 

συµπτώµατα της υπογλυκαιµίας ή της υπεργλυκαιµίας και άλλα συµπτώµατα που 

σχετίζονται µε τη χρονιότητα της νόσου, ενώ σε άλλες καταστάσεις  όπως η 

αρθρίτιδα, θα παρατηρήσουµε ότι άλλα συµπτώµατα, όπως ο πόνος είναι παράγοντες 

που προκαλούν κατάθλιψη. Εποµένως, η δηµιουργία και η χρήση εργαλείων 

µέτρησης δεικτών, όπως η κατάθλιψη, να παρέχει πιο έγκυρα αποτελέσµατα από τη 

χρησιµοποίηση εργαλείων γενικής χρήσης (Bradley,1994). 
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3.4 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ  ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

 

      Κάθε όργανο µέτρησης θα πρέπει να πληροί ορισµένες βασικές προϋποθέσεις και 

συνθήκες, προκειµένου αφενός τα αποτελέσµατα των µετρήσεων να ανταποκρίνονται 

στην πραγµατικότητα και αφετέρου να είναι δυνατή η ερµηνεία τους. Οι βασικές 

αυτές προϋποθέσεις αφορούν την αξιοπιστία, την εγκυρότητα και την ευαισθησία 

ενός οργάνου µέτρησης (Υφαντόπουλος, Σαρρής, 2001).      

 

3.4.1 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 

 

   Η αξιολόγηση της αξιοπιστίας (reliability) συνίσταται στον καθορισµό του κατά 

πόσο µια κλίµακα ή µια µέτρηση αποφέρει σταθερά αποτελέσµατα σε κάθε µέτρηση. 

Με λίγα λόγια, αν ένας ασθενής βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, το εργαλείο που 

θα χρησιµοποιηθεί, θα πρέπει να φέρει τα ίδια αποτελέσµατα, όσες φορές και αν 

συµπληρωθεί από τον άρρωστο. Για τον υπολογισµό της αξιοπιστίας συνήθως 

επιλέγουµε ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από µια σταθερή ασθένεια και δεν αναµένουν 

να βιώσουν αλλαγές εξαιτίας της θεραπείας. Εάν τα αποτελέσµατα είναι σχετικά ίδια, 

η δοκιµασία µέτρησης είναι αξιόπιστη .(Υφαντόπουλος, Σαρρής, 2001). Είναι 

σηµαντικό να επιλέγουµε ασθενείς των οποίων η κατάσταση είναι σταθερή, και να 

διαλέγουµε µε προσοχή το διάστηµα µεταξύ των αξιολογήσεων, ώστε να µην είναι 

ούτε πολύ βραχύ, ούτε πολύ µακρύ. Αυτό γίνεται, γιατί µια µικρή χρονική περίοδος, 

ίσως επιτρέπει τα υποκείµενα να θυµηθούν την προηγούµενη απάντηση τους και µια 

πολύ µεγάλη µπορεί να επιτρέψει την ύπαρξη πραγµατικής αλλαγής στην κατάσταση 

του υποκειµένου (Fayers & Machin, 2006). 

   Το εύρος των αποδεκτών τιµών της αξιοπιστίας των επαναλαµβανόµενων 

δοκιµασιών θα εξαρτηθεί από τον τρόπο χρήσης του εργαλείου. Η µέγιστη αξιοπιστία 

εκφράζεται µε το συντελεστή συσχέτισης µεταξύ των επαναλαµβανόµενων 

µετρήσεων να ανέρχεται στο 1.00. Συνήθως ένα καλό όργανο µέτρησης έχει δείκτη 

αξιοπιστίας που κυµαίνεται µεταξύ του 0.70 και 0.90. Ένας άλλος έλεγχος για το 

επίπεδο της αξιοπιστίας ενός οργάνου µέτρησης είναι η διερεύνηση του 

συστηµατικού σφάλµατος µιας µέτρησης. Το συστηµατικό σφάλµα εκφράζει την 

εκτίµηση του εύρους της µεταβλητότητας των αποτελεσµάτων της µέτρησης, όταν οι 

ίδιοι οι άρρωστοι υφίστανται την επαναλαµβανόµενη δοκιµασία µέτρησης 

(Υφαντόπουλος, Σαρρής, 2001). 

   Υπάρχουν και άλλα είδη αξιοπιστίας, όπως η αξιοπιστία βαθµολογητών, που αφορά 

τη συµφωνία µεταξύ δύο βαθµολογητών. Εν τούτοις ενδιαφερόµαστε κυρίως για την 

αυτοαξιολόγηση του ασθενή. Πολλές έρευνες έχουν δείξει, ότι οι παρατηρητές, όπως 

το προσωπικό υγείας και οι συγγενείς των ασθενών κάνουν πολύ διαφορετικές 

αξιολογήσεις από τους ίδιους τους ασθενείς. Άλλο είδος αξιοπιστίας µετρά τη 

συµφωνία µεταξύ βαθµολογιών. Όταν χρησιµοποιούµε δύο ή περισσότερα εργαλεία 

σχεδιασµένα για τη µέτρηση του ίδιου χαρακτηριστικού (Staquet, Hays & 

Fayers,1998, Fayers & Machin, 2006). Για παράδειγµα, κατά τη γενική θεώρηση 

κάθε καινούργιο εργαλείο µέτρησης πρέπει να συγκρίνεται µε ένα ευρέως 

καθιερωµένο ή εκτενέστερο εργαλείο (Fayers & Machin, 2006). 
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3.4.2 ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ 

 

   Η πιστοποίηση εγκυρότητας (validity) των εργαλείων µέτρησης είναι η διαδικασία, 

κατά την οποία διευκρινίζεται το κατά πόσον ευσταθεί να πιστέψουµε ότι ένα 

εργαλείο µετρά αυτό που σκοπεύει να µετρήσει και ότι είναι χρήσιµο για τον 

προτεινόµενο σκοπό (Staquet, Hays & Fayers,1998,  Fayers & Machin, 2006). Η 

µέτρηση της χρησιµότητας είναι χρήσιµη, µιας και ένα εργαλείο µπορεί να είναι 

αξιόπιστο, δηλαδή κάθε µέτρηση να φέρνει τα ίδια αποτελέσµατα σε κάθε µέτρηση, 

αλλά µπορεί ταυτόχρονα να µετρά λάθος αντικείµενο, δηλαδή όχι αυτό για το οποίο 

κατασκευάστηκε να µετρά (Staquet, Hays & Fayers,1998). Η αξιοπιστία είναι 

χρήσιµη, αλλά όχι επαρκές κριτήριο για να αξιολογήσουµε µια κλίµακα µέτρησης. 

Εποµένως, κρίνεται µεθοδολογικά επιβεβληµένη η ανάγκη µέτρησης της 

εγκυρότητας και επειδή δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη η µέτρησή της απαιτεί, συνήθως, 

εκτεταµένης ανάλυσης διαφορετικών συσχετίσεων µεταξύ των µετρήσεων (Fayers & 

Machin, 2006). 

   Υπάρχουν τέσσερεις τύποι εγκυρότητας ενός οργάνου µέτρησης, η εγκυρότητα 

έκφρασης (face validity), η εγκυρότητα περιεχοµένου (content validity), η 

εγκυρότητα σχετιζόµενη µε κριτήριο (criterion validity) και η δοµική 

εγκυρότητα.(construct validity). 

  Η εγκυρότητα περιεχοµένου αναφέρεται στο εάν τα βασικά και σηµαντικά θέµατα 

που αφορούν το σκοπό της δοκιµασίας έχουν συµπεριληφθεί στην κατασκευή του 

οργάνου µέτρησης. Ενώ, η δοµική εγκυρότητα αξιολογεί το βαθµό στον οποίο ένα 

εργαλείο µετρά την έννοια που σχεδιάστηκε να εκτιµήσει. Για να αποδειχθεί δοµικά 

έγκυρο ένα εργαλείο αρχικά προτείνεται η δηµιουργία ενός υποθετικού µοντέλου το 

οποίο περιγράφει τις έννοιες που αξιολογούνται και επίσης προτείνει τις σχέσεις τους. 

Στη συνέχεια συλλέγονται δεδοµένα και γίνεται αξιολόγηση του βαθµού στον οποίο 

επιβεβαιώνονται αυτές οι σχέσεις. Η εγκυρότητα έκφρασης εξετάζει εάν τα θέµατα 

µιας δοκιµασίας αφορούν θέµατα που σχετίζονται άµεσα µε το σκοπό της δοκιµασίας 

(Υφαντόπουλος, Σαρρής, 2001). Τέλος, η εγκυρότητα κριτηρίου µπορεί να εξετασθεί 

ως µια ιδιαίτερη περίπτωση δοµικής εγκυρότητας όπου συσχετίζει κατά πόσο ένα 

εργαλείο µέτρησης έχει σχεδιαστεί για να παρέχει µια µέτρηση σε σχέση µε κάποιο 

εξωτερικό κριτήριο (Υφαντόπουλος, Σαρρής, 2001). Για παράδειγµα, ένα θερµόµετρο 

αποτελεί οι κριτήριο µε το οποίο η θερµοκρασία ενός ατόµου µπορεί να συγκριθεί 

(Staquet, Hays & Fayers,1998). ∆ηλαδή η συσχέτιση της βαθµολογίας που δίνει το 

συγκεκριµένο όργανο µέτρησης µε τη βαθµολογία κάποιας άλλης µεταβλητής- 

κριτηρίου αποδίδει την εκτίµηση της σχετιζόµενης µε κριτήριο εγκυρότητας. 

   Η ευαισθησία είναι η ικανότητα να διακρίνουµε διαφορές µεταξύ διαφορετικών 

πληθυσµών ασθενών. Για παράδειγµα, ένα όργανο µέτρησης µε καλή ευαισθησία 

πρέπει να είναι ικανό να διακρίνει τα άτοµα µε καλή από αυτά µε κακή ποιότητα 

ζωής ή τους σοβαρά ασθενείς από εκείνους µε ήπια νόσο. Χαρακτηριστικό είναι ότι 

όσο πιο ευαίσθητο είναι ένα εργαλείο µέτρησης, τόσο µικρότερο δείγµα είναι 

απαραίτητο για τον εντοπισµό των σχετικών διαφορών (Υφαντόπουλος, Σαρρής, 

2001, Fayers & Machin, 2006). Μια άλλη παράµετρος, η ειδικότητα, βοηθά να 

διακριθούν οι αλλαγές ή διαφοροποιήσεις που οφείλονται στις µεταβολές της 

κατάστασης του ασθενή. Γιατί είναι πολύ πιθανό να επηρεάσει κι τα αποτελέσµατα 

των µετρήσεων. Οµοίως, πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει τις διαφορές στην 

ποιότητα ζωής µεταξύ δύο οµάδων ασθενών (Fayers & Machin, 2006). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
: ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩ∆Η ∆ΙΑΒΗΤΗ 

 

4.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 

 

   Ως Σακχαρώδης ∆ιαβήτης ορίζεται διεθνώς: «µια µεταβολική διαταραχή 

πολλαπλής αιτιολογίας, η οποία χαρακτηρίζεται από χρόνια υπεργλυκαιµία, λόγω 

διαταραχών του µεταβολισµού των υδατανθράκων, των λιπών και των πρωτεϊνών και 

η οποία είναι αποτέλεσµα ανεπάρκειας στην έκκριση ή τη δράση της ινσουλίνης ή και 

τα δύο. Η χρόνια υπεργλυκαιµία οδηγεί µακροπρόθεσµα σε βλάβη, δυσλειτουργία και 

ανεπάρκεια διαφόρων οργάνων, κυρίως των οφθαλµών, των νεφρών, των νεύρων, 

των αγγείων και της καρδιάς» (WHO, 2008). 

   Είναι µια περίπλοκη πάθηση , γιατί µπορεί να επηρεάσει όλα τα µέρη του 

ανθρώπινου σώµατος, είναι µια πάθηση που εµποδίζει το σώµα να χρησιµοποιήσει τις 

πηγές ενέργειας ενός συγκεκριµένου τύπου  τροφίµων , των υδατανθράκων  µε 

αποτέλεσµα να συσσωρεύονται στο αίµα και να απεκκρίνονται µε τα oύρα ενώ 

κανονικά θα καταναλώνονταν  σαν ενέργεια ή θα αποθηκεύονταν  σαν λίπος, αλλά 

αντί για αυτό απεκκρίνονται. ∆ιαβήτης σηµαίνει πέρασµα διαµέσου, από το ρήµα 

διαβαίνω(Collazo, 2001). 

 

4.2 ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩ∆Η ∆ΙΑΒΗΤΗ 

 

  Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 ή ινσουλινοεξαρτώµενος διαβήτης, αποτελεί την 

πλέον διαδεδοµένη νόσο µεταξύ των ενδοκρινών παθήσεων, η οποία εκδηλώνεται ως 

επί το πλείστον σε άτοµα νεαρής ηλικίας. Το ποσοστό των ατόµων µε σακχαρώδη 

διαβήτη ανέρχεται στο 4-5%, στις αναπτυγµένες χώρες, και εξαιτίας των φυσικών και 

ψυχοκοινωνικών συνεπειών για τους ασθενείς και τον οικονοµικό αντίκτυπο για την 

κοινωνία, παρατηρούµε έντονο ενδιαφέρον από τις υπηρεσίες υγείας για τα άτοµα 

που πάσχουν από τη συγκεκριµένη ασθένεια (Wasserman & Trinova, 2006). 

  Περισσότερα από τα µισά άτοµα µε τύπο 1 διαβήτη διαγιγνώσκονται πριν από την 

ηλικία των 15 ετών. Η αναλογία του τύπου 1 διαβήτη στα παιδιά και τους εφήβους 

υπερβαίνει το 90%, αλλά ο τύπος 2 διαβήτη γίνεται όλο και περισσότερο συχνός και 

προσβάλλει σηµαντική αναλογία νέων σε ορισµένους πληθυσµούς σε υψηλό κίνδυνο. 

Η συχνότητα του τύπου 1 διαβήτη ποικίλει σηµαντικά µεταξύ διαφόρων πληθυσµών. 

Η ετήσια αναλογία νέων περιπτώσεων τύπου 1 διαβήτη στα παιδιά ποικίλει από 0.1-

37.4 ανά 100,000. ∆ιαπιστώνονται ενίοτε διαφορές φύλου στη συχνότητα, αλλά όχι 

σε όλους τους πληθυσµούς. 

Οι αναλογίες συχνότητας δείχνουν µεγάλη συσχέτιση µε τη συχνότητα των 

προδιαθεσικών γονιδίων στον γενικό πληθυσµό ανά την Ευρώπη. Έχει διαπιστωθεί 

αύξηση της συχνότητας σε πολλές χώρες, αλλά πρόσφατες αναφορές δείχνουν 

δυσανάλογα µεγαλύτερη αύξηση στα άτοµα κάτω των 5 ετών. Έχει παρατηρηθεί 

επίσης εποχιακή διακύµανση στην εµφάνιση νέων περιπτώσεων. 

Παρά την οικογενή εµφάνιση κρουσµάτων διαβήτη δεν υφίσταται αναγνωρίσιµη 

µορφή κληρονοµικότητας. Ο κίνδυνος τύπου 1 διαβήτη για µονοωογενή δίδυµο 

ασθενούς είναι περίπου 36%. Για τα αδέλφια ο κίνδυνος είναι περίπου 4% µέχρι τα 

20 χρόνια και 9.6% µέχρι τα 60, σε σύγκριση µε 0.5% στον γενικό πληθυσµό. Τέλος 

ο τύπος 1 διαβήτη είναι 2-3 φορές συχνότερος σε παιδιά διαβητικών ανδρών (3.6-

8.5%), ενώ των γυναικών είναι 1.3-3.6% (Ελληνικό τµήµα διεθνούς ιδρύµατος 

έρευνας νεανικού διαβήτη, 2002)  
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4.3 ∆ΙΑΚΡΙΣΗ 

 

   Ο διαβήτης διακρίνεται σε: 

Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 

(παλαιότερα αποκαλούµενος ινσουλινοεξαρτώµενος ή νεανικός διαβήτης) 

Χαρακτηρίζεται από καταστροφή των β-κυττάρων του παγκρέατος, που είναι 

υπεύθυνα για την παραγωγή ινσουλίνης, µε αποτέλεσµα ολική έλλειψη ή ελάχιστη 

έκκριση ινσουλίνης. Η ευαισθησία των κυττάρων στην ινσουλίνη είναι συνήθως 

φυσιολογική, ιδιαίτερα στα πρώιµα στάδια.                                                                                                        

   Ο τύπος αυτός αποτελεί την κυριότερη αιτία διαβήτη σε παιδιά, µπορεί όµως να 

προσβάλλει και τους ενήλικες. Η καταστροφή των β-κυττάρων του παγκρέατος είναι 

στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτοάνοσης αιτιολογίας, οπότε ονοµάζεται 

αυτοάνοσος. Στο µεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών µε διαβήτη τύπου 1 ανιχνεύονται 

στην κυκλοφορία ένα ή περισσότερα είδη αυτοαντισωµάτων, οι ασθενείς δε αυτοί 

εµφανίζουν αυξηµένη προδιάθεση και για άλλες αυτοάνοσες παθήσεις. Παρόλα αυτά, 

σ’ ένα µικρό ποσοστό ασθενών µε διαβήτη τύπου 1 δεν ανιχνεύονται 

αυτοαντισώµατα, ο τύπος δε αυτός ονοµάζεται ιδιοπαθής σακχαρώδης διαβήτης          

(Καραµήτσος,1987). 

   Ο διαβήτης τύπου 1 εισβάλλει συνήθως απότοµα και οδηγεί συχνά στην ανάπτυξη 

κέτωσης και διαβητικής κετοξέωσης εάν το έλλειµµα ινσουλίνης δεν καλυφθεί. Ο 

ασθενής είναι απόλυτα εξαρτηµένος από τη εξωγενή χορήγηση ινσουλίνης 

προκειµένου τα επίπεδα σακχάρου του αίµατος να διατηρηθούν σε φυσιολογικά 

επίπεδα(Καραµήτσος, 1987) 

Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 

   (Παλαιότερα αποκαλούµενος µη ινσουλινοεξαρτώµενος διαβήτης) Χαρακτηρίζεται 

από το συνδυασµό ελαττωµένης έκκρισης ινσουλίνης και ελαττωµένης ευαισθησίας 

των κυττάρων στη δράση της (φαινόµενο που ονοµάζεται ινσουλινοαντοχή). Στα 

πρώτα στάδια της νόσου, η ελαττωµένη ευαισθησία στην ινσουλίνη είναι η κύρια 

διαταραχή, ενώ τα επίπεδα ινσουλίνης στο αίµα είναι αυξηµένα (Καραµήτσος, 1987). 

   Ο διαβήτης τύπου 2 είναι η συχνότερη αιτία διαβήτη στους ενηλίκους. Σπουδαίος 

προδιαθεσιακός παράγοντας για την ανάπτυξη διαβήτη τύπου 2 είναι η παχυσαρκία. 

Η παχυσαρκία προδιαθέτει στην ανάπτυξη ινσουλινοαντοχής πιθανόν λόγω της 

παραγωγής από το λιπώδη ιστό ουσιών που ελαττώνουν την ευαισθησία των 

κυττάρων στην ινσουλίνη. Άλλοι προδιαθεσιακοί παράγοντες είναι η ηλικία και το 

οικογενειακό ιστορικό (Καραµήτσος, 1987) 

   Στον διαβήτη τύπου 2, τα συµπτώµατα είναι πιο ήπια και η πιθανότητα εµφάνισης 

διαβητικής κετοξέωσης είναι µικρή. Παρόλα αυτά, ο κίνδυνος απώτερων και 

σοβαρών επιπλοκών παραµένει υψηλός. Το πρώτο βήµα στη θεραπεία του διαβήτη 

τύπου 2 είναι η αλλαγή του τρόπου ζωής του ασθενούς µε στόχο την απώλεια βάρους, 

την αύξηση της σωµατικής άσκησης και την υγιεινή διατροφή. Εάν κριθεί 

απαραίτητο, χρησιµοποιούνται αντιδιαβητικά φάρµακα. Στην περίπτωση που η 

θεραπεία αποτύχει, κρίνεται σκόπιµη η χορήγηση ινσουλίνης για τον έλεγχο και 

αυτών των ασθενών (Καραµήτσος, 1987). 

∆ιαβήτης της κύησης 

Πρόκειται για την εµφάνιση σακχαρώδους διαβήτη για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια 

της εγκυµοσύνης (δεν συµπεριλαµβάνονται στον ορισµό γυναίκες µε γνωστό διαβήτη 

πριν την έναρξη της εγκυµοσύνης). Ο τύπος αυτός µοιάζει µε το διαβήτη τύπου 2 ως 

προς το ότι χαρακτηρίζεται από ταυτόχρονη ελαττωµένη έκκριση ινσουλίνης και 

ελαττωµένη ευαισθησία των κυττάρων στην ινσουλίνη. Παχύσαρκες γυναίκες είναι 

πιο πιθανό να αναπτύξουν διαβήτη της κύησης. Ο τύπος αυτός διαβήτη αφορά στο 3-



 30 

5% των κυήσεων. 30-40% των γυναικών µε διαβήτη κύησης θα αναπτύξουν διαβήτη 

τύπου 2 αργότερα στη ζωή τους. Ο διαβήτης της κύησης είναι αναστρέψιµος και 

υποχωρεί µετά τον τοκετό, µπορεί όµως να προκαλέσει περιγεννητικές επιπλοκές και 

προβλήµατα στην υγεία µητέρας και νεογνού (Καραµήτσος, 1987). 

Άλλοι τύποι διαβήτη 

Σακχαρώδης διαβήτης µπορεί να εµφανιστεί και στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

• Γενετικά ελαττώµατα των β-κυττάρων του παγκρέατος  

• Γενετικό ελάττωµα της δράσης της ινσουλίνης  

• Νόσοι του παγκρέατος  

• Ορµονικές διαταραχές και ενδοκρινικά νοσήµατα  

• ∆ιαβήτης λόγω λήψης φαρµάκων  

• Λόγω λοιµώξεων (Καραµήτσος, 1987) 

 

4.4 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ 

 

   Η ζάχαρη στο αίµα , που ονοµάζεται γλυκόζη, προέρχεται από δυο βασικές πηγές: 

τις τροφές και το συκώτι. Κατά την πέψη , η ζάχαρη περνά στο αίµα µέσω των 

τροφών που βρίσκονται στο στοµάχι και το λεπτό έντερο. Η ζάχαρη αυτή είναι 

ζωτική για την υγεία.. Είναι η βασική πηγή ενέργειας για τα κύτταρα που αποτελούν 

τους µυς και τους ιστούς. Ωστόσο, για να λειτουργήσει σωστά , η γλυκόζη απαιτεί 

την ύπαρξη µιας άλλης ουσίας που ονοµάζεται ινσουλίνη . Η ορµόνη αυτή εκκρίνεται 

από τα µικροσκοπικά κύτταρα του παγκρέατος που ονοµάζονται κύτταρα  β. Αυτά τα 

κύτταρα βρίσκονται σε µεµονωµένες µάζες ιστού που ονοµάζονται νησίδια. Κατά τη 

τροφή, το πάγκρεας ανταποκρίνεται εκκρίνοντας ινσουλίνη στο αίµα. Καθώς 

κυκλοφορεί , η ινσουλίνη λειτουργεί όπως ένα κλειδί, ξεκλειδώνοντας µικροσκοπικές 

πόρτες , τους υποδοχείς , που επιτρέπουν  στη ζάχαρη να εισχωρήσει στα κύτταρα .           

Με αυτό τον τρόπο η ινσουλίνη µειώνει την ποσότητα της ζάχαρης στο αίµα και την 

εµποδίζει να φθάσει σε υψηλά επίπεδα. Μαζί µε το επίπεδο της γλυκόζης στο αίµα, 

µειώνεται και η έκκριση ινσουλίνης από το πάγκρεας (Collazo, 2001). 

   Παράλληλα, το συκώτι λειτουργεί ως αποθήκη και εργοστάσιο γλυκόζης. Όταν το 

επίπεδο της ινσουλίνης στο αίµα είναι υψηλό , όπως γίνεται για παράδειγµα µετά το 

γεύµα, το συκώτι αποθηκεύει την επιπλέον ζάχαρη , σε περίπτωση που την 

χρειαστούν αργότερα τα κύτταρα. Όταν τα επίπεδα ινσουλίνης στο αίµα είναι 

χαµηλά, όπως για παράδειγµα σε κατάσταση νηστείας , το συκώτι µετατρέπει την 

αποθηκευµένη ζάχαρη (γλυκαγόνη ) σε γλυκόζη και την απελευθερώνει στο αίµα , 

ώστε το επίπεδο του σακχάρου να διατηρείται σε φυσιολογικά επίπεδα (Collazo, 

2001). 

   Εκτός από την ινσουλίνη , υπάρχουν  και µερικές άλλες ορµόνες που επηρεάζουν το 

επίπεδο ζάχαρης στο αίµα, αλλά µε τον αντίστροφο τρόπο. Σε ορισµένες περιπτώσεις, 

ορµόνες όπως το γλυκαγόνο , η επινεφρίνη και η κορτιζόλη λειτουργούν αντίθετα µε 

τη δράση της ινσουλίνης, εµποδίζοντας τη γλυκόζη να εισχωρήσει στα κύτταρα . 

Αυτές οι ορµόνες βοηθούν επίσης το συκώτι να απελευθερώνει την αποθηκευµένη 

ζάχαρη. Ως αποτέλεσµα, το σώµα συντονίζει αδιάκοπα τη δράση όλων αυτών των 

ορµονών, ώστε να διατηρεί το σάκχαρο του αίµατος σε φυσιολογικά επίπεδα 

(Collazo, 2001)  

  Στα διαβητικά άτοµα , αυτή η ακριβής και ισορροπηµένη διαδικασία γίνεται 

διαφορετικά . Αντί να µεταφέρεται στα κύτταρα, η γλυκόζη παραµένει στο αίµα, 

συσσωρεύεται και τελικά αποβάλλεται µέσω των ούρων. Αυτό γίνεται συνήθως για 

δυο λόγους: το πάγκρεας δεν µπορεί να παράγει ινσουλίνη ή τα κύτταρα δεν 

ανταποκρίνονται στη δράση της. Έτσι προκαλείται ο διαβήτης (Collazo, 2001) 
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4.5 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΑΒΗΤΗ 

 

   Οι αιτίες του διαβήτη τύπου 1 δεν είναι πλήρως γνωστές. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις το ανοσολογικό σύστηµα του οργανισµού επιτίθεται και καταστρέφει το 

µέρος του πάγκρεατος που παράγει την ινσουλίνη. Το οικογενειακό ιστορικό παίζει 

ρόλο, αλλά µόνο σε 10% έως 15% των περιπτώσεων µε διαβήτη τύπου1 (Collazo, 

2001) 

   Άτοµα που πάσχουν από άλλες αυτοάνοσες νόσους που επηρεάζουν ορµόνες όπως 

ο υποθυρεοειδισµός, η θυρεοειδίτιδα του Hashimoto ή η ασθένεια Addison, 

διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο να προσβληθούν και από διαβήτη τύπου 1 (Collazo, 

2001) 

   Οι ερευνητές δεν έχουν κατανοήσει πλήρως την αιτία εµφάνισης του διαβήτη. 

Ωστόσο , σίγουρα ο τρόπος ζωής και ορισµένες συνθήκες υγείας παίζουν κάποιο 

ρόλο στην αύξηση του κινδύνου ( Collazo, 2001). 

1)Οικογενειακό ιστορικό. 

   Οι πιθανότητες εµφάνισης διαβήτη τύπου 1 ή τύπου 2 αυξάνονται αν κάποιος 

κοντινός συγγενής έχει την ασθένεια, είτε αυτός είναι ο γονιός είτε αδελφός. Είναι 

σαφές ότι η κληρονοµικότητα παίζει ρολό στην ασθένεια, αλλά είναι άγνωστος ο 

τρόπος µε τον οποίο ορισµένα γονίδια προκαλούν διαβήτη (Καραµήτσος, 1987). 

   Οι ερευνητές ψάχνουν για γονίδια που µπορεί να σχετίζονται µε το διαβήτη τύπου 1 

και 2. Στην πραγµατικότητα έχουν εντοπίσει ειδικά γονίδια για το διαβήτη τύπου 1, 

που σηµαίνει ότι µπορεί κανείς να εξετάσει τους συγγενείς των διαβητικών και να 

διαπιστώσει αν ανήκουν στην οµάδα κινδύνου (Καραµήτσος, 1987). 

2)Βάρος/ Παχυσαρκία 

   Ο µεγαλύτερος και πιο προφανής παράγοντας για την ανάπτυξη του διαβήτη είναι 

το υπερβολικό βάρος. Τα 8 στα 10 άτοµα µε διαβήτη τύπου 2 είναι υπέρβαρα. Όσο 

περισσότερο λιπώδη ιστό έχει ένα άτοµο τόσο πιο ανθεκτικά στην ινσουλίνη γίνονται 

τα κύτταρα των µυών και των ιστών. Αυτό ισχύει περισσότερο αν τα επιπλέον κιλά 

συσσωρεύονται γύρω από την κοιλιακή περιοχή. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν το λίπος 

εµποδίζει την ινσουλίνη να ξεκλειδώσει τα κύτταρα ώστε να περάσει µέσα τους η 

ζάχαρη. Πολλοί υπέρβαροι διαβητικοί συχνά βελτιώνουν το σάκχαρο απλώς 

χάνοντας βάρος. Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι το µόνο που χρειάζεται. Ακόµα και 

µια µικρή απώλεια βάρους µπορεί να είναι ευεργετική, µειώνοντας τα επίπεδα 

σακχάρου στο αίµα ή επιτρέποντας την καλύτερη δράση αντιδιαβητικών φαρµάκων 

(Καραµήτσος, 1987). 

3)Αδράνεια 

   Όσο πιο αδρανές είναι ένα άτοµο τόσο µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να 

παρουσιάσει διαβήτη. Η σωµατική δραστηριότητα βοηθά να ελέγχεται το βάρος , 

γιατί χρησιµοποιεί τη ζάχαρη του αίµατος για ενέργεια, κάνει τα κύτταρα πιο 

ευαίσθητα στην ινσουλίνη και αυξάνει την κυκλοφορία του αίµατος ακόµα και στα 

πιο µικρά αιµοφόρα αγγεία. Μειώνει επίσης τον κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη τύπου 2 

κατά 50% (Collazo, 2001). 

   Ένα άλλο πλεονέκτηµα της άσκησης είναι το γεγονός ότι αυξάνει τη µυϊκή µάζα. 

Κανονικά, το 70-90% του σακχάρου του αίµατος απορροφάται από τους µυς. Η 

µείωση της µυϊκής µάζας, που συνήθως έρχεται µε το γήρας ή µε την αδράνεια, 

µπορεί να µειώσει το διαθέσιµο αποθηκευτικό χώρο για τα σάκχαρα. Μην έχοντας 

που αλλού να πάει , η ζάχαρη παραµένει στο αίµα (Collazo, 2001). 

4)Ηλικία 

   Ο κίνδυνος για διαβήτη τύπου 2 αυξάνεται µε την ηλικία, ειδικά µετά τα 45. Ένας 

από τους λόγους είναι ότι καθώς µεγαλώνει ο άνθρωπος , γίνεται όλο και λιγότερο 
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δραστήριος , χάνει µυϊκή µάζα και παίρνει βάρος. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει 

διαπιστωθεί µια δραµατική αύξηση του διαβήτη στα άτοµα ηλικία 30-40 ετών. Και , 

παρόλο που η διάδοση του διαβήτη τύπου 1 παραµένει σταθερή , όλο και 

περισσότερα παιδιά και έφηβοι παρουσιάζουν διαβήτη τύπου 2 (Καραµήτσος, 1987). 

5)Φυλή 

   Παρόλο που δεν έχει κατανοηθεί το γιατί, τα άτοµα ορισµένων φυλών έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν διαβήτη. Περίπου το 6% του συνολικού 

πληθυσµού της χώρας έχει διαβήτη. Ωστόσο, το ποσοστό είναι διπλάσιο στους 

µαύρους και τους ισπανόφωνους. Και είναι  πάνω από το διπλάσιο στους 

Αµερικανούς Ινδιάνους, όπου το ποσοστό ξεπερνά το 12%. Σε ορισµένες φυλές, όπως 

στους ινδιάνους πίµα, οι µισοί ενήλικοι έχουν διαβήτη. Αντίθετα, ο διαβήτης τύπου 1 

είναι πιο συνηθισµένος στους λευκούς. Είναι επίσης πιο συνηθισµένος στις 

ευρωπαϊκές χώρες, όπως τη Φινλανδία και τη Σουηδία. Ο λόγος είναι άγνωστος. 

(Καραµήτσος, 1987). 

6)Ιογενείς λοιµώξεις  

   Ορισµένοι ιοί είναι διαβητογόνοι και είναι δυνατό να προκαλέσουν διαβήτη στον 

άνθρωπο µετά από προσβολή του παγκρέατος και καταστροφή των νησιδίων του , 

όπως η συγγενής  ερυθρά στην διάρκεια της κύησης, ο ιός της παρωτίτιδας Coxsackie 

, ο ιός της εγκεφαλοµυοκαρδίτιδας, άλλοι εντερικοί ιοί. Οι ιώσεις παροξύνουν 

προϋπάρχοντα διαβήτη ή τον καθιστούν έκδηλο (Καραµήτσος, 1987). 

7)Η έκθεση στη λευκωµατίνη του γάλακτος της αγελάδας κατά τη σίτιση στη πρώτη 

βρεφική ηλικία   ( Παπαδοπούλου, 2002) 

8)Αντιγόνα ιστοσυµβατότητας λεµφοκυττάρων  

Στη λευκή φυλή τα αντιγόνα αυτά είναι τα HLA B8,B15,B18,Dr3,Dr4. Μελέτη που 

έγινε στη Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

έδειξε ότι σε διαβητικούς  µε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 το αντιγόνο HLA Β8 

βρίσκονταν 3,42 φορές συχνότερα από ότι σε οµάδα µαρτύρων. Άτοµα που είναι 

οµοζυγώτες DR3 ή DR4  έχουν δεκαπλάσια πιθανότητα να εµφανίσουν σακχαρώδη 

διαβήτη τύπου 1 από ότι άτοµα που δεν φέρουν τα αντιγόνα αυτά. Τα αντιγόνα DR 

καθορίζονται από γονίδιο που βρίσκεται πολύ κοντά στο γονίδιο αυτό που καθορίζει 

την ανοσολογική απάντηση του οργανισµού .Το DR3 και το DR4 δρουν συνεργικά 

στη δηµιουργία προδιάθεσης για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. (Καραµήτσος, 1987, 

Σουγιουτζόγλου, 2002) 

 

4.6 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

 

   Η κλασική συµπτωµατολογία του σακχαρώδους διαβήτη περιλαµβάνει την 

πολυουρία, την πολυδιψία, την πολυφαγία και την απώλεια σωµατικού βάρους. Στον 

διαβήτη τύπου 1, η εισβολή της νόσου είναι συνήθως απότοµη και συχνά η πρώτη 

εκδήλωσή της µπορεί να είναι η ανάπτυξη διαβητικής κετοξέωσης, µε ναυτία, 

εµετούς, διάχυτο κοιλιακό άλγος και απώλεια συνείδησης. Στον διαβήτη τύπου 2, η 

νόσος εισβάλλει βαθµιαία, πολυφαγία παρατηρείται σπανιότερα, ενώ συχνά 

συνυπάρχουν αδυναµία, κόπωση, ζάλη και ευπάθεια σε λοιµώξεις. Συχνά, η 

συµπτωµατολογία στον διαβήτη τύπου 2 λείπει τελείως και ο ασθενής αισθάνεται 

υγιής (Βικιπέδια, 2008) 

   Η αύξηση του σακχάρου στο αίµα προκαλεί απώλεια υγρών µέσω οσµωτικής 

διούρησης. Σηµεία αφυδάτωσης (θερµό και ξηρό δέρµα µε ελαττωµένη σπαργά, 

αποξηραµένοι βλεννογόνοι και ανώµαλη και ξηρή γλώσσα) παρατηρούνται όταν η 

απώλεια υγρών δεν αντισταθµίζεται επαρκώς. Όταν εγκατασταθεί η διαβητική 

κετοξέωση, χαρακτηριστική είναι η αναπνοή Kussmaul, που συνίσταται σε βαθιές, 
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παρατεταµένες και συνοδευόµενες από αναστεναγµό, αναπνοές, καθώς και η 

απόπνοια ακετόνης (χαρακτηριστική οσµή στην αναπνοή του ασθενούς). Θόλωση της 

διανοίας, µειωµένη αντίδραση στα ερεθίσµατα, υπνηλία και κώµα ακολουθούν εάν η 

κετοξέωση δεν αντιµετωπιστεί Βικιπέδια, 2008) 

   Συχνά δεν υπάρχουν σηµάδια που να προειδοποιούν για την ασθένεια. Αυτό ισχύει 

περισσότερο για το διαβήτη τύπου 2. Η απουσία συµπτωµάτων  και η αργή εξέλιξη 

της ασθένειας είναι οι βασικοί λόγοι που ο διαβήτης τύπου 2 µπορεί να εντοπισθεί 

πολλά χρόνια µετά την εµφάνιση του. Όταν τελικά παρουσιάζονται συµπτώµατα από 

τη µόνιµα υψηλή στάθµη του σακχάρου, συνήθως ποικίλλουν. ∆ύο κλασικά 

συµπτώµατα που παρουσιάζονται στους περισσότερους διαβητικούς είναι η 

πολυδιψία (αυξηµένη δίψα) και η πολυουρία (µεγάλες ποσότητες ούρων) ( Βικιπέδια, 

2008) 

Πολυδιψία και πολυουρία 

  Όταν τα επίπεδα σακχάρου στο αίµα είναι υψηλά, τα νεφρά  δεν µπορούν να 

απορροφήσουν όλη τη ζάχαρη. Η ζάχαρη που κυκλοφορεί στο σώµα περιέχει νερό, το 

οποίο παίρνει από τους ιστούς. Έτσι, οι διαβητικοί νιώθουν αφυδατωµένοι. Για  να 

αποκατασταθούν τα υγρά που χάνονται από το σώµα, πρέπει να αναπληρωθούν µε 

νερό ή άλλα ροφήµατα. Προκαλείται από την έντονη διύλιση των υγρών εντός του 

νεφρού και οδηγεί σε πιο έντονη πολυουρία (Καραµήτσος, 1987). 

Συµπτώµατα που µοιάζουν µε αυτά της γρίπης 

   Τα συµπτώµατα του διαβήτη µοιάζουν πολλές φορές µε αυτά της ίωσης : κόπωση, 

αδυναµία και απώλεια όρεξης. Η ζάχαρη είναι το βασικό καύσιµο του σώµατος. Όταν 

έχει κανείς διαβήτη , η ζάχαρη δε φτάνει στα κύτταρα, όπου µετατρέπεται σε πηγή 

ενέργειας. Έτσι, υπάρχει η αίσθηση της κούρασης και της εξάντλησης (Καραµήτσος, 

1987). 

Απώλεια  ή αύξηση βάρους 

   Καθώς το σώµα προσπαθεί να αντισταθµίσει τη συνεχή αφυδάτωση και απώλεια 

ζάχαρης , ίσως καταλήξει ο διαβητικός να τρώει περισσότερο από το κανονικό, µε 

αποτέλεσµα να παίρνει βάρος. Σε άλλα άτοµα συµβαίνει το αντίθετο. Οι µυϊκοί ιστοί 

δε λαµβάνουν την απαραίτητη ποσότητα γλυκόζης , η οποία βοηθά στην ανάπτυξη 

και την παραγωγή ενέργειας. Έτσι, µπορεί ο διαβητικός να έχει απώλεια βάρους, 

παρόλο που τρώει περισσότερο από το κανονικό. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην 

περίπτωση  του διαβήτη τύπου 1, κατά τον οποίο η παραγωγή ινσουλίνης καθώς 

επίσης και η ζάχαρη που περνά στα κύτταρα των ιστών είναι από ελάχιστη ως 

µηδενική ( Collazo, 2001). 

Θολή όραση 

   Η υπερβολική γλυκόζη στο αίµα παίρνει τα υγρά από τους φακούς των µατιών, 

προκαλώντας λέπτυνση και επηρεάζοντας την ικανότητα εστίασης. Μειώνοντας τα 

επίπεδα σακχάρου στο αίµα αποκαθίσταται το υγρό των µατιών. Η όραση µπορεί να 

παραµείνει θολή για λίγο διάστηµα, µέχρι οι φακοί να προσαρµοστούν στην 

αποκατάσταση του υγρού. Έτσι, µε τον καιρό η όραση θα βελτιωθεί. Το υψηλό 

σάκχαρο προκαλεί επίσης το σχηµατισµό µικρών αιµοφόρων αγγείων στα µάτια, τα 

οποία  µπορεί να αιµορραγήσουν. Τα ίδια τα αιµοφόρα αγγεία δεν προκαλούν 

συµπτώµατα, αλλά η αιµορραγία µπορεί να προκαλέσει σκούρα σηµεία, φωτεινές 

λάµψεις, δακτυλίους γύρω από τα φώτα –όταν προσπαθεί κανείς να δει καθαρά 

κάποιο σηµείο- ακόµα και τύφλωση. Είναι λοιπόν σηµαντικό να επισκέπτονται οι 

διαβητικοί τακτικά τον οφθαλµίατρο (Καραµήτσος, 1987). 
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Πληγές που επουλώνονται αργά ή συχνές µολύνσεις 

   Τα υψηλά επίπεδα σακχάρου εµποδίζουν τη φυσιολογική διαδικασία επούλωσης 

του οργανισµού και την αντοχή του στις µολύνσεις. Για τις γυναίκες, οι µολύνσεις 

του κόλπου και της ουροδόχου κύστης είναι οι πιο συνηθισµένες (Collazo, 2001). 

Μούδιασµα χεριών και ποδιών 

   Η υπερβολική ζάχαρη στο αίµα προκαλεί βλάβη των νεύρων, που τρέφονται από το 

αίµα. Τα πιο συνηθισµένα συµπτώµατα είναι η αίσθηση µουδιάσµατος και η απώλεια 

αίσθησης στα χέρια και πόδια. Αυτό οφείλεται στη βλάβη των αισθητήριων νεύρων. 

Μπορεί επίσης να νιώσει ένας διαβητικός πόνο στα άκρα- πόδια, χέρια και βραχίονες- 

καθώς επίσης και κάψιµο. Η βλάβη των νεύρων που ελέγχουν την πέψη προκαλεί 

ναυτίες, διάρροια ή δυσκοιλιότητα. Στους άνδρες, ο διαβήτης µπορεί να βλάψει τα 

νεύρα που προκαλούν στύση, οδηγώντας σε σεξουαλική δυσλειτουργία ( Collazo, 

2001) 

Κόκκινα, πρησµένα και ευαίσθητα ούλα 

   Ο διαβήτης µπορεί να αποδυναµώσει την αντοχή του στόµατος στη καταπολέµηση 

των µικροβίων, αυξάνοντας το κίνδυνο µόλυνσης των ούλων και των οστών που 

συγκρατούν τα δόντια. Άλλα σηµάδια ασθένειας των ούλων είναι τα εξής: 

• Ούλα ανυψωµένα από τα δόντια , που αποκαλύπτουν µεγάλο τµήµα των 

δοντιών ή ακόµα και µέρος της ρίζας 

• Πληγές ή εστίες µε πύον στα ούλα 

• Χαλάρωση των µόνιµων δοντιών 

• Αλλαγές στη προσαρµογή της τεχνητής οδοντοστοιχίας (Collazo,2001) 

Άλλα συµπτώµατα 

Ο διαβήτης προκαλεί ξηρότητα και κνησµό στο δέρµα και επαναλαµβανόµενες 

δερµατοπάθειες.( Collazo, 2001) 

 

4.7 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 

 

   Οι επιπλοκές του διαβήτη διακρίνονται συνήθως σε δύο  κατηγορίες: τις 

βραχυπρόθεσµες και τις µακροπρόθεσµες: 

 

4.7.1 ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 

 

   Είναι αυτές που προκαλούν ιατρικά επείγοντα  περιστατικά που απαιτούν άµεση 

αντιµετώπιση. Αυτές περιλαµβάνουν χαµηλό σάκχαρο, υψηλό σάκχαρο και 

υπερβολική ποσότητα οξέων στο αίµα. 

   Παρουσιάζονται καθηµερινά και µπορεί να είναι σοβαρές εάν δεν ξέρει κανείς πώς 

να τις αντιµετωπίσει. Ο κάθε άνθρωπος ανταποκρίνεται διαφορετικά σε αλλαγές στα 

επίπεδα σακχάρου στο αίµα του, και για αυτό το λόγο είναι σηµαντικό να γνωρίζει 

κανείς τί είναι "φυσιολογικό" για τον εαυτό του, ούτως ώστε να µπορεί να 

αναζητήσει σηµάδια που θα του δείξουν ότι δεν είναι ιδιαίτερα σε φόρµα και να λάβει 

µέτρα εάν χρειαστεί. Μία καλή ιδέα είναι να µοιραστεί το πλάνο δράσης του µε 

δικούς του ανθρώπους , προκειµένου να µπορέσουν να τον βοηθήσουν εάν τυχόν δεν 

είναι σε θέση να βοηθήσει τον εαυτό του (Σιάφας, 2000). 

   Οι συνήθεις βραχυπρόθεσµες επιπλοκές συµπεριλαµβάνουν τις ακόλουθες: 

Υπογλυκαιµία 

   Όταν τα επίπεδα του σακχάρου στο αίµα είναι πολύ χαµηλά, αυτό λέγεται 

υπογλυκαιµία. Ακόµα και οι άνθρωποι που δεν έχουν διαβήτη µπορεί να 

παρουσιάσουν χαµηλά επίπεδα του σακχάρου στο αίµα. Το χαµηλό επίπεδο 

σακχάρων κάτω από 60 mg/dl- ονοµάζεται επίπεδο υπογλυκαιµίας. Αυτή η πάθηση 
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βασικά προκαλείται από υπερβολική έκκριση ινσουλίνης και µειωµένη γλυκόζη το 

αίµα. Το χαµηλό επίπεδο σακχάρου εµφανίζεται συχνότερα σε ασθενείς που παίρνουν 

ινσουλίνη. Η υπογλυκαιµία µπορεί επίσης να εµφανιστεί στα άτοµα που παίρνουν 

φάρµακα από το στόµα, τα οποία αυξάνουν την απελευθέρωση ή τη δράση της 

ινσουλίνης (Anderson, 1981) 

   Το επίπεδο σακχάρου του αίµατος πέφτει για πολλούς λόγους. Μερικοί από τους 

πιο συνηθισµένους είναι: 

• Η παράλειψη ενός γεύµατος 

• Η υπερβολικά έντονη άσκηση 

• Η παράλειψη προσαρµογής των φαρµάκων, ώστε να ταιριάζουν στις αλλαγές 

της κατάστασης του σακχάρου (Anderson, 1981) 

   Τα συµπτώµατα της υπογλυκαιµίας ποικίλλουν ανάλογα µε το πόσο πεσµένο είναι 

το επίπεδο του σακχάρου. Τα πρώτα συµπτώµατα (επίπεδο σακχάρου 40-55 mg/dl): 

εφίδρωση, οπτικές διαταραχές, πείνα, νευρικότητα, ταχυκαρδία, τρέµουλο, αδυναµία, 

ζαλάδα, πονοκέφαλος, ευερεθιστότητα, ναυτία, κρύο δέρµα. Τα επόµενα συµπτώµατα 

(επίπεδο σακχάρου κάτω από 40mg/dl): µπερδεµένη οµιλία, υπνηλία, συµπεριφορά 

µέθης, σύγχυση.  Επείγοντα συµπτώµατα (επίπεδο σακχάρου κάτω από 20mg/dl): 

σπασµοί, αναισθησία, που µπορεί να επιφέρει και θάνατο (Anderson, 1981). 

   Πολλά άτοµα που έχουν διαβήτη για πολλά χρόνια δεν παρουσιάζουν τα πρώτα 

συµπτώµατα του χαµηλού σακχάρου, όπως το τρέµουλο ή τη νευρικότητα. Αυτό 

συµβαίνει γιατί οι χηµικές αλλαγές από το µεγάλης διάρκειας διαβήτη καλύπτουν τα 

συµπτώµατα ή τα εµποδίζουν να εµφανιστούν (Anderson, 1981) 

   Με αυτή την πάθηση, που ονοµάζεται κρυφή υπογλυκαιµία, µπορεί να µην γίνει 

αντιληπτό ότι το επίπεδο σακχάρου είναι χαµηλό, µέχρι να εµφανιστούν σοβαρότερα 

συµπτώµατα, όπως σύγχυση ή µπερδεµένη οµιλία (Anderson, 1981) 

   Μόλις γίνει αντιληπτό ότι το σάκχαρο είναι πολύ πεσµένο , πρέπει ο διαβητικός να 

φάει ή να πιει κάτι που θα ανεβάσει γρήγορα το επίπεδο της ζάχαρης στο αίµα. Αν 

χάσει τις αισθήσεις του ο διαβητικός ή για οποιονδήποτε λόγο δεν µπορεί να 

καταπιεί, η µόνη θεραπεία που αποµένει είναι η ένεση γλυκογόνου, µια ορµόνη 

ταχείας δράσης που ενεργοποιεί την αύξηση της ζάχαρης στο αίµα, 

απελευθερώνοντας γλυκόζη από το ήπαρ (Anderson, 1981) 

Υπεργλυκαιµία ή διαβητικό υπεροσµωτικό σύνδροµο 

    Όταν τα επίπεδα του σακχάρου στο αίµα είναι υψηλά, αυτό λέγεται υπεργλυκαιµία.  

Σε αυτή την κατάσταση το σάκχαρο του αίµατος φτάνει σε τόσο υψηλό επίπεδο, που 

το αίµα στην κυριολεξία αρχίζει να παίρνει πηχτή και σιροπιαστή µορφή. Το 

διαβητικό υπεροσµωτικό σύνδροµο προκαλείται όταν το επίπεδο του σακχάρου 

ξεπερνά τα 600 mg/dl. Τα κύτταρα δεν µπορούν να απορροφήσουν τόση ζάχαρη από 

το αίµα , κι έτσι αυτή περνά από το αίµα στα ούρα. Με αυτό τον τρόπο 

ενεργοποιείται µια διαδικασία διύλισης η οποία τραβά τεράστιες ποσότητες υγρών 

από το σώµα προκαλώντας αφυδάτωση (Καραµήτσος, 1987). 

   Προκαλείται συχνότερα στα άτοµα µε διαβήτη τύπου 2, κυρίως σε εκείνα που δεν 

παρακολουθούν το επίπεδο σακχάρου ή δεν γνωρίζουν ότι έχουν διαβήτη. Μπορεί να 

παρουσιασθεί σε διαβητικούς που παίρνουν µεγάλες δόσεις στεροειδών ή 

διουρητικών φαρµάκων. Μπορεί επίσης να προκληθεί από µόλυνση, ασθένεια, στρες 

ή υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Τα συµπτώµατα είναι: 

• Πολυδιψία 

• Αδυναµία 

• Σύγχυση 

• Σπασµοί 

• Πολυουρία 
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• Κράµπες στα πόδια 

• Ταχυπαλµία 

• Κώµα 

   Πρέπει να ελέγχεται το επίπεδο του σακχάρου. Αν ξεπερνά τα 600mg/dl, πρέπει ο 

διαβητικός να πάει αµέσως στο γιατρό. Η επείγουσα θεραπεία µπορεί να διορθώσει 

το πρόβληµα µέσα σε λίγες ώρες. Ο γιατρός θα χορηγήσει ενδοφλέβια υγρά, για να 

αποκαταστήσει το νερό στους ιστούς και ινσουλίνη βραχείας δράσης, για να 

βοηθήσει τα κύτταρα των ιστών να απορροφήσουν τη γλυκόζη. Χωρίς την έγκαιρη 

αυτή θεραπεία, η κατάσταση µπορεί να επιφέρει το θάνατο (Καραµήτσος, 1987) 

∆ιαβητική Κετοξέωση  

   Σε ένα διαβητικό, µε διαβήτη Τύπου 1, το σώµα του µπορεί να παράγει κετόνες 

(οξέα) και να τις απελευθερώνει στο αίµα και στα ούρα όταν υπάρχει πολύ λίγη 

ινσουλίνη. Πρόκειται για µία προειδοποίηση ότι τα επίπεδα του σακχάρου στο αίµα 

µπορεί να είναι εκτός ελέγχου. Εάν έχει ένας διαβητικός ∆ιαβήτη Τύπου 1, µεγάλες 

ποσότητες κετόνων και επικίνδυνα υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίµα µπορεί να 

προκαλέσουν διαβητική κετοξέωση, µία κρίσιµη ιατρική κατάσταση. Όσο 

περισσότερο ζει κανείς µε διαβήτη, ωστόσο, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να 

παρουσιάσει µακροπρόθεσµες επιπλοκές. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που 

συµβάλλουν στις µακροπρόθεσµες επιπλοκές, όµως µελέτες όπως η Μελέτη DCCT 

(Έλεγχος του ∆ιαβήτη και Επιπλοκές) έχουν αποδείξει ότι ο εντατικός έλεγχος – το 

να προσπαθεί κανείς επισταµένα να διατηρεί το σάκχαρο στο αίµα του σε 

φυσιολογικά ή όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικά επίπεδα – µειώνει τον κίνδυνο όλων 

των επιπλοκών του διαβήτη (Καραµήτσος, 1987). 

   Η διαβητική κετοξέωση προκαλείται όταν τα κύτταρα των µυών στερούνται τόση 

ενέργεια, που το σώµα αναγκάζεται να λάβει επείγοντα µέτρα και αρχίζει να διασπά 

λίπος. Καθώς το σώµα αναγκάζεται να καίει λίπος για να διατηρηθεί στη ζωή, 

παράγει τοξικά οξέα που ονοµάζονται κετόνες (Καραµήτσος, 1987). 

   Η διαβητική κετοξέωση είναι συνηθισµένη σε άτοµα µε διαβήτη τύπου 1 και 

προκαλείται λόγω της µικρής ποσότητας ινσουλίνης. Ίσως να παραλείψε ορισµένες 

ενέσεις ή να µην αύξησε τη δόση της ινσουλίνης κάποια στιγµή που το σάκχαρο 

ανέβηκε πολύ. Η διαβητική κετοξέωση προκαλείται επίσης  και από το υπερβολικό 

στρες ή κάποια άλλη ασθένεια  σε άτοµα µε διαβήτη τύπου 1 και 2.Όταν παθαίνει ο 

διαβητικός µόλυνση ,το σώµα παράγει ορισµένες ορµόνες, όπως η αδρεναλίνη , για 

να καταπολεµήσει το πρόβληµα. ∆υστυχώς, αυτές οι ορµόνες δρουν και εναντίον της 

ινσουλίνης. Μερικές φορές οι δύο αιτίες προκαλούνται συγχρόνως. Αρρωσταίνει ο 

διαβητικός ή έχει στρες και ξεχνά να πάρει την ινσουλίνη. Για τα άτοµα που δεν 

γνωρίζουν ότι έχουν διαβήτη, το υψηλό επίπεδο κετονών αποτελεί προειδοποιητικό 

σηµάδι της ασθένειας (Καραµήτσος, 1987). 

   Καθώς ανεβαίνει το επίπεδο των κετόνων, µπορεί να παρουσιάσει κάποιο από τα 

ακόλουθα συµπτώµατα, πολλά από τα οποία µοιάζουν µε αυτά της γρίπης : βαθιά, 

γρήγορη αναπνοή, απώλεια όρεξης, ναυτία, εµετός, πυρετός, στοµαχόπονος, απώλεια 

βάρους, κόπωση, αδυναµία, σύγχυση, υπνηλία, γλυκιά, φρουτώδη µυρωδιά της 

αναπνοής (Καραµήτσος, 1987). 

   Όταν είναι άρρωστος ο διαβητικός καλό θα είναι να κάνει µία εξέταση για κετόνες. 

Το ίδιο πρέπει να κάνει κι όταν αισθάνεται πολύ αγχωµένος ή όταν το σάκχαρο είναι 

µόνιµα πάνω από 240 mg/dL (Καραµήτσος, 1987). 

   Αν δεν αντιµετωπιστεί, η διαβητική κετονική οξέωση οδηγεί σε κώµα, ακόµα και 

στο θάνατο. Πιθανόν να χρειαστεί θεραπεία και ίσως νοσηλεία αν : 

• Έχει χάσει πάνω από 5% του βάρους του. 

• Παίρνει περισσότερες από 35 αναπνοές το λεπτό. 
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• ∆εν µπορεί να ελέγξει το επίπεδο σακχάρου. 

• Έχει πάθει σύγχυση. 

• Έχει ξεσπάσµατα ναυτίας και εµετού (Καραµήτσος, 1987). 

   Η θεραπεία συνήθως περιλαµβάνει αποκατάσταση των χαµένων υγρών µε ορό. 

Επίσης µε ορό χορηγείται στον οργανισµό ινσουλίνη, που µπορεί να συνδυαστεί µε 

γλυκόζη, ώστε το σώµα να σταµατήσει να παράγει κετόνες. Σταδιακά , το επίπεδο 

σακχάρου µπορεί να προκαλέσει οίδηµα στον εγκέφαλο. Οι ερευνητές δε γνωρίζουν 

τι προκαλεί το οίδηµα, αλλά έχουν παρατηρήσει ότι η επιπλοκή είναι πιο 

συνηθισµένη στα παιδιά , ειδικά σε αυτά που η διάγνωση του διαβήτη είναι 

πρόσφατη (Καραµήτσος, 1987). 

Βλάβη νεύρων (νευροπάθεια)  

   Η νευροπάθεια είναι µια συνηθισµένη µακροχρόνια επιπλοκή του διαβήτη. Το 

σώµα διαθέτει ένα πολύπλοκο δίκτυο νεύρων, που συνδέει τον εγκέφαλο µε τους µυς, 

το δέρµα και άλλα όργανα. Μέσω αυτών των νεύρων , ο εγκέφαλος αντιλαµβάνεται 

τον πόνο, ελέγχει τους µυς και εκτελεί αυτόµατες λειτουργίες , όπως η αναπνοή και η 

πέψη. Το υψηλό σάκχαρο µπορεί να αποδυναµώνει τα τοιχώµατα των µικρών 

αιµοφόρων αγγείων (τριχοειδών) που τρέφουν τα νεύρα (Anderson, 1981).  

   Η διαβητική νευροπάθεια προσβάλλει 6 στους 10 διαβητικούς. Μερικές φορές οι 

συνέπειες είναι επώδυνες και προκαλούν διάφορες δυσλειτουργίες. Ωστόσο, τα 

συµπτώµατα είναι συνήθως πιο ήπια (Anderson, 1981). 

 Υπάρχουν πολλά είδη νευρικής βλάβης. Η βλάβη στα νεύρα που ελέγχουν τους µυς 

µπορεί να προκαλέσει αποδυνάµωση των µυών και ασταθές περπάτηµα. Η βλάβη στα 

αυτόνοµα νεύρα αυξάνει τον καρδιακό ρυθµό και το επίπεδο εφίδρωσης. Στους 

άνδρες, µια τέτοια βλάβη µπορεί να επηρεάσει την ικανότητα στύσης. Η βλάβη των 

αισθητήριων νεύρων  εµποδίζει να νιώθει ο διαβητικός  τον πόνο, τη ζέστη , το κρύο 

(Anderson, 1981). 

   Συχνότερα, ο διαβήτης προκαλεί βλάβη στα αισθητήρια νεύρα των ποδιών και 

λιγότερο των χεριών. Μπορεί ο διαβητικός να νιώσει µυρµήγκιασµα , µούδιασµα, 

πόνο ή ένα συνδυασµό των τριών. Ορισµένα άτοµα νιώθουν κάψιµο που έρχεται και 

φεύγει. Άλλα νιώθουν σουβλιές που επιδεινώνονται τη νύχτα. Τα συµπτώµατα 

ξεκινούν συνήθως από την άκρη των δαχτύλων των ποδιών ή των χεριών και 

εξαπλώνονται σταδιακά προς τα πάνω. Ωστόσο , τα συµπτώµατα µπορεί να αλλάξουν 

µε τον καιρό (Anderson, 1981). 

   Οι γιατροί συνήθως εντοπίζουν τη βλάβη των αισθητήριων νεύρων. Αν , για 

παράδειγµα, έχουν επηρεαστεί τα νεύρα σε ένα δάχτυλο του ποδιού, ο διαβητικός δε 

θα µπορεί να νιώσει ένα µικρό τσίµπηµα πάνω στο δάχτυλο. Αν δεν αντιµετωπιστεί η 

κατάσταση , µπορεί να χάσει όλη την αίσθηση του προσβεβληµένου άκρου 

(Anderson, 1981). 

 

4.7.2 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 

 

   Είναι αυτές που αναπτύσσονται σταδιακά και µπορεί να προκαλέσουν κάποιο είδος 

ανικανότητας ή ακόµα και να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία. Περιλαµβάνουν 

ασθένειες των νεύρων, των νεφρών, των µατιών, της καρδιάς και των αιµοφόρων 

αγγείων (Παπάζογλου, 2001) 

   Ένα άτοµο µε διαβήτη µπορεί να έχει περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσει:  

• Καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό.  

• ∆ιαταραχές όρασης και τύφλωση.  

• Μειωµένη κυκλοφορία (περιφερική αγγειοπάθεια).  

• Προβλήµατα στα πόδια και ακρωτηριασµούς.  
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• Προβλήµατα στα νεύρα.  

• Νόσο των νεφρών.  

• Συχνές λοιµώξεις. Σεξουαλικά προβλήµατα (Παπάζογλου, 2001) 

   Οι παράγοντες που συµβάλλουν στις µακροπρόθεσµες επιπλοκές του διαβήτη είναι  

 τα υψηλά επίπεδα του σακχάρου στο αίµα προκαλούν βλάβες τόσο σε µικρά όσο και 

σε µεγάλα αιµοφόρα αγγεία. Προκαλούν πάχυνση του εσωτερικού τοιχώµατος των 

αιµοφόρων αγγείων. Με την πάροδο του χρόνου, τα µικρά αγγεία των µατιών, των 

νεφρών και των νεύρων, καθώς και τα µεγάλα αγγεία που καταλήγουν στην καρδιά, 

στο κεφάλι, στα χέρια και στα πόδια µπορεί να υποστούν βλάβες σε τέτοιο βαθµό 

ώστε οξυγόνο και άλλες θρεπτικές ουσίες να µην µπορούν να φτάσουν στα σηµεία 

που τα χρειάζονται (Παπάζογλου, 2001).  

   Η µη ρυθµιζόµενη αρτηριακή πίεση επιδεινώνει την επίπτωση του υψηλού 

σακχάρου στο αίµα τόσο σε µεγάλα όσο και σε µικρά αιµοφόρα αγγεία. Έχει 

αποδειχτεί πως η συνεχιζόµενη προληπτική φροντίδα σε συνδυασµό µε ιδιαίτερη 

έµφαση στο σωστό έλεγχο του σακχάρου στο αίµα και στον έλεγχο της αρτηριακής 

πίεσης και των λιπιδίων καθυστερούν σηµαντικά την εµφάνιση µακροπρόθεσµων 

επιπλοκών (Παπάζογλου, 2001) 

   Η φροντίδα των ποδιών είναι πολύ σηµαντική. Αν ο διαβητικός έχει χάσει την 

αίσθηση των ποδιών και δεν το ελέγχει κάθε µέρα , µπορεί να µην αντιληφθεί κάποιο 

κόψιµο ή ανοιχτή πληγή, µε κίνδυνο να µολυνθεί σοβαρά η περιοχή. Η νευρική 

βλάβη σε ένα πόδι που οδηγεί στην ανάπτυξη πληγής είναι η πρώτη αιτία 

ακρωτηριασµού στα διαβητικά άτοµα . Επειδή η αίσθηση του ζεστού και του κρύου 

µπορεί να είναι µειωµένη πρέπει να προσέχει να µην καεί την ώρα που κάνει µπάνιο 

(Παπάζογλου, 2001). 

Βλάβη νεφρών (νεφροπάθεια) 

  Μέσα στα νεφρά υπάρχουν εκατοµµύρια µικροσκοπικά αιµοφόρα αγγεία ( τριχοειδή 

αγγεία) που ξεχωρίζουν τις άχρηστες ουσίες από το αίµα και τις αποβάλλουν µέσω 

των ούρων . Ο διαβήτης µπορεί να προκαλέσει βλάβη σε αυτό το ευαίσθητο σύστηµα 

, συχνά πολύ πριν νιώσει ο διαβητικός οποιοδήποτε σύµπτωµα . Πάνω από 3 στα 10 

άτοµα µε διαβήτη τύπου 1 κάποια στιγµή εµφανίζουν την ασθένεια αυτή. Αντίθετα 

µόνο 1 στα 10 άτοµα µε διαβήτη τύπου 2 εµφανίζουν  νεφροπάθεια . Ένας από τους 

λόγους αυτής της διαφοράς είναι ότι τα άτοµα µε διαβήτη τύπου 1 παρουσιάζουν 

συνήθως την ασθένεια σε νεότερη ηλικία .Όσα περισσότερα χρόνια έχει κανείς 

διαβήτη τόσο µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος νεφροπάθειας (Παπάζογλου, 2001). 

   Η θεραπεία εξαρτάται από το πόσο προχωρηµένη είναι η ασθένεια . Στα πρώτα 

στάδια , διατηρώντας απλώς το σάκχαρο στα φυσιολογικά επίπεδα , µπορεί να 

προλάβει την επιδείνωση της πάθησης και ίσως να τη βελτιώσει. Ο διαβήτης είναι η 

πρώτη αιτία νεφρικής ανεπάρκειας (Παπάζογλου, 2001) 

Βλάβη µατιών ( ανφιβληστροειδοπάθεια )  

   Το πίσω µέρος του µατιού , που ονοµάζεται αµφιβληστροειδής , τρέφεται από 

πολλά µικροσκοπικά αγγεία . Αυτά τα αιµοφόρα αγγεία είναι συνήθως τα πρώτα που 

προσβάλλονται από υψηλό σάκχαρο (Μανές, 2001). 

   Σχεδόν όλα τα άτοµα του διαβήτη τύπου 1 και πάνω από 6 στα 10 άτοµα µε 

διαβήτη τύπου 2 παρουσιάζουν κάποια µορφή βλάβης στα µάτια µετά την παρέλευση 

20 χρονών από την έναρξη της ασθένειας . Τα περισσότερα άτοµα παρουσιάζουν 

µόνο µικρά προβλήµατα όρασης . Ωστόσο , ο διαβήτης είναι η πρώτη αιτία τύφλωσης 

των ενήλικων Αµερικάνων . Κάθε χρόνο 12.000 – 24.000 άνθρωποι στις ΗΠΑ 

χάνουν την όραση τους εξαιτίας του διαβήτη (Μανές, 2001). 

Υπάρχουν δύο µορφές αµφιβληστροειδοπάθειας : 

α)Μη πολλαπλασιαστική 
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   Αυτή η µορφή είναι ήπια και πιο συνηθισµένη. Τα αιµοφόρα αγγεία του 

αµφιβληστροειδούς αδυνατίζουν και µπορεί να πρηστούν , να σχηµατίσουν όγκους ή 

λιπώδη αποθέµατα . Η πάθηση δεν επηρεάζει συνήθως την όραση παρά µόνο αν τα 

πρησµένα αγγεία βρίσκονται στη µικρή περιοχή του αµφιβληστροειδούς που 

ονοµάζεται κηλίδα , η οποία ευθύνεται για την καλή όραση (Μανές, 2001).  

β)Πολλαπλασιαστική 

  Όταν τα µικρά αιµοφόρα αγγεία του αµφιβληστροειδούς πάθουν βλάβη , µπορεί να 

αιµορραγήσουν ή να φράξουν . Στον αµφιβληστροειδή µπορεί να σχηµατιστούν νέα 

και εύθραυστα αιµοφόρα αγγεία, τα οποία επίσης µπορεί να αιµορραγήσουν. Αν αυτή 

η αιµορραγία  είναι έντονη ή γίνει σε συγκεκριµένες περιοχές του µατιού , µπορεί να 

βλάψει την όραση. Τα νέα αιµοφόρα αγγεία µπορεί επίσης να σχηµατίσουν ουλώδη 

ιστό , δηλαδή , νέα άχρηστα κύτταρα που πιέζουν ή τραβούν τον αµφιβληστροειδή 

και δηµιουργούν προβλήµατα στην όραση (Μανές, 2001).  

Η πολλαπλασιαστική αµφιβληστροειδοπάθεια , δηλαδή , αυτή που προκαλεί 

αδικαιολόγητο πολλαπλασιασµό των µικρών αγγείων του αµφιβληστροειδούς , 

απαιτεί ειδική θεραπεία από οφθαλµίατρο . Είναι σηµαντικό να εντοπιστεί έγκαιρα η 

ασθένεια ώστε να µπορέσει να θεραπευτεί (Μανές, 2001). 

   Τα πρώτα στάδια της ασθένειας προκαλούν ελάχιστα ή κανένα σύµπτωµα . Καθώς 

επιδεινώνεται η βλάβη , παρατηρούνται τα ακόλουθα συµπτώµατα:  

Μαύρα στίγµατα στα µάτια , γκρίζες σκιές στο πεδίο όρασης , θολή όραση ,  ένα 

σκούρο ή κενό σηµείο στο κέντρο της όρασης , πόνος στα µάτια , λάµψεις φωτός ή 

φωτοστέφανα  γύρω από αντικείµενα , οι ευθείες γραµµές εµφανίζονται 

διαστρεβλωµένες , απώλεια όρασης.Οι τακτικές εξετάσεις των µατιών βοηθούν στην 

έγκαιρη αντιµετώπιση των προβληµάτων (Μανές, 2001). 

Ασθένεια της καρδιάς και των αιµοφόρων αγγείων  

   Ο διαβήτης αυξάνει δραστικά τον κίνδυνο  εµφάνισης ενός ή περισσότερων 

καρδιαγγειακών προβληµάτων , όπως: 

• Πόνοι στο στήθος (στηθάγχη)  

• Καρδιακή προσβολή 

• Εγκεφαλικό 

• Στένωση των αρτηριών στα πόδια και στον εγκέφαλο λόγω κακής 

κυκλοφορίας του αίµατος ( περιφερειακή αγγειακή ασθένεια) 

• Υπέρταση (Παπάζογλου, 2001). 

   Ο διαβήτης µπορεί να βλάψει τις µεγάλες αρτηρίες , όπως αυτές που παρέχουν αίµα 

στην καρδιά και στον εγκέφαλο. Η βλάβη συµβάλλει στο σχηµατισµό πλάκας  

(αποθεµάτων λίπους ) στις αρτηρίες. Επίσης αυξάνει την πίεση στις αρτηρίες και 

µειώνει την κυκλοφορία του αίµατος. Οι καρδιοπάθειες είναι η κύρια αιτία 77.000 

θανάτων κάθε χρόνο στις ΗΠΑ από διαβήτη (Παπάζογλου, 2001). 

    Τα συµπτώµατα της καρδιοπάθειας ποικίλουν. Στα πρώτα στάδια , δεν 

παρουσιάζονται συνήθως συµπτώµατα . Αργότερα  , τα προειδοποιητικά σηµάδια της 

ασθένειας της καρδιάς ή των αιµοφόρων αγγείων περιλαµβάνουν:  

• Λαχάνιασµα 

• Πόνους στο στήθος , το σαγόνι ή το χέρι   

• Κόπωση και αδυναµία  

• Πρήξιµο (οίδηµα) 

• Ζαλάδα 

• Γρήγορο ή ανώµαλο καρδιακό ρυθµό (ταχυπαλµία) 

• Υπερβολική εφίδρωση (Παπάζογλου, 2001). 
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Τα διαβητικά άτοµα διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο ασυµπτωµατικής καρδιακής 

προσβολής . 

Ο διαβήτης καταστρέφει τα νεφρά που µεταδίδουν τον πόνο του στήθους , ο οποίος 

τυπικά συνοδεύει µια καρδιακή προσβολή. Χωρίς την αίσθηση του πόνου , το άτοµο 

δεν γνωρίζει ότι παθαίνει καρδιακή προσβολή.Βήµατα που βοηθούν στη µείωση των 

συµπτωµάτων και προλαµβάνουν την επιδείνωση της κατάστασης είναι η υγιεινή 

διατροφή , η τακτική άσκηση , η διακοπή του καπνίσµατος και η απώλεια βάρους 

(Παπάζογλου, 2001). 

 Αυξηµένος κίνδυνος µόλυνσης   

   Το υψηλό σάκχαρο βλάπτει τη λειτουργία των ανοσοποιητικών κυττάρων που 

καταπολεµούν τα µικρόβια και τα βακτήρια , θέτοντας τον διαβητικό έτσι σε 

µεγαλύτερο κίνδυνο µολύνσεων. Συνηθισµένες περιοχές µόλυνσης είναι το στόµα , 

τα ούλα , οι πνεύµονες , το δέρµα , τα πόδια , η ουροδόχος κύστη και η περιοχή των 

γεννητικών οργάνων (Collazo, 2001). 

Το υψηλό σάκχαρο βλάπτει επίσης εκείνα τα νεύρα που σε διαφορετική περίπτωση 

θα προειδοποιούσαν για τη µόλυνση . Ένα παράδειγµα είναι η ουροδόχος κύστη . Η 

βλάβη στα νεύρα που ελέγχουν την αίσθηση της ουροδόχου κύστης δε θα  

προειδοποιήσει ότι η κύστη έχει γεµίσει. Έτσι όντας συνεχώς φουσκωµένη , χάνει το 

µυϊκό της  τόνο και την ικανότητα της να αδειάζει εντελώς . Στα ούρα που 

παραµένουν στην κύστη αναπτύσσονται βακτήρια προκαλώντας µόλυνση (Collazo, 

2001).   

   Τα συµπτώµατα της µόλυνσης ποικίλλουν, ανάλογα µε τη θέση της µόλυνσης. Ο 

χαµηλός πυρετός είναι συνηθισµένος σε πολλές  περιπτώσεις. Μια µόλυνση των 

ούρων µπορεί να κάνει τα νεφρά να ερεθιστούν και να µατώσουν. Η µόλυνση στην 

ουροδόχο κύστη συνήθως προκαλεί συχνουρία , άµεση ανάγκη για ούρηση και 

κάψιµο κατά την διάρκειά της. Συνηθισµένο σύµπτωµα της κολπικής µόλυνσης είναι 

ο κνησµός στην περιοχή των γεννητικών οργάνων. Σε περίπτωση µόλυνσης του 

ποδιού , τα προειδοποιητικά σηµάδια είναι ο ερεθισµός γύρω από την τραυµατισµένη 

περιοχή ή πύον (Collazo, 2001). 

   Ο έλεγχος σακχάρου-διατήρηση του σακχάρου σε φυσιολογικό ή κοντά στο 

φυσιολογικό επίπεδο-µειώνει ουσιαστικά τον κίνδυνο ανάπτυξης πολλών από τις 

επιπλοκές (Collazo, 2001). 

 

4.8 ∆ΙΑΓΝΩΣΗ 

 

Μεταξύ των συνηθέστερων εξετάσεων για τη διάγνωση του διαβήτη είναι: 

- Εξέταση γλυκόζης πλάσµατος µε νηστεία (γνωστή και ως γλυκόζη νηστείας) 

- Εξέταση ανοχής γλυκόζης µε στοµατική χορήγηση (γνωστή και ως OGTT ή 

καµπύλη σακχάρου) 

- Εξέταση γλυκοζυλιωµένης αιµοσφαιρίνης (γνωστή και ως HbA1c)  (Billows,1999). 

Η γλυκοζυλιωµένη αιµοσφαιρίνη (HbA1c) µετράται στο αίµα προκειµένου να 

καθοριστεί αν η τιµή σακχάρου στο αίµα έχει διατηρηθεί σε φυσιολογικό επίπεδο για 

αρκετούς µήνες. Η µέτρηση της HbA1c δεν χρησιµοποιείται τόσο για τη διάγνωση 

του διαβήτη όσο για αποφάσεις σχετικές µε την αντιµετώπισή του. Η A1c 

(ονοµάζεται επίσης αιµοσφαιρίνη A1c ή γλυκοζυλιωµένη αιµοσφαιρίνη) είναι µία 

εξέταση που ζητείται αρκετές φορές το χρόνο για την παρακολούθηση της υγείας 

ασθενών µε διαβήτη τύπου 1 ή 2. Αποτελεί µέτρο της µέσης ποσότητας σακχάρου 

στο αίµα κατά τους τελευταίους 2-3 µήνες και βοηθά τον ιατρό να προσδιορίσει πόσο 

αποδοτικό είναι το θεραπευτικό σχήµα για τον έλεγχο των επιπέδων σακχάρου του 

ασθενή στο χρόνο. Είναι το πιο αποτελεσµατικό τεστ που δείχνει πόσο καλά 
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ελέγχεται το ζάχαρο. Αυτή η αιµατολογική εξέταση διαφέρει από την εξέταση του 

σακχάρου σε περίοδο νηστείας ή την εξέταση του αίµατος από το δάχτυλο, εξετάσεις 

που µετρούν το σάκχαρο σε µια συγκεκριµένη στιγµή. Τα ερυθρά αιµοσφαίρια 

περιέχουν αιµοσφαιρίνη , µια πρωτεΐνη που δίνει στο αίµα το κόκκινο χρώµα του και 

µεταφέρει οξυγόνο από τους πνεύµονες σε όλα τα κύτταρα του σώµατος. Όταν 

σχηµατίζεται για πρώτη φορά ένα ερυθρό αιµοσφαίριο , δεν περιέχει γλυκόζη . 

Ωστόσο, καθώς το κύτταρο εκτίθεται στη γλυκόζη του αίµατος , µια µικρή ποσότητα 

µπορεί  να περάσει στην αιµοσφαιρίνη του κυττάρου. Αυτή είναι η γλυκοζιλιωµένη 

αιµοσφαιρίνη. Η ποσότητα της αιµοσφαιρίνης που µπορεί να γίνει γλυκοζιλιωµένη 

εξαρτάται από την ποσότητα της γλυκόζης στο αίµα.Κανονικά, ένα µικρό ποσοστό 

περιέχει γλυκόζη. Αν το σάκχαρο είναι κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα , η τιµή της 

γλυκοζιλίωµένης αιµοσφαιρίνης θα είναι κανονική. Αν υπάρχει δυσκολία στον 

έλεγχο του σακχάρου  τότε η εξέταση θα δείξει αυξηµένο ποσοστό γλυκοζιλιωµένης 

αιµοσφαιρίνης. Για να ελέγξει το επίπεδο της γλυκοζιλιωµένης αιµοσφαιρίνης ο 

γιατρός παίρνει αίµα από τη φλέβα του χεριού και το στέλνει για εξετάσεις σε 

εργαστήριο (Billows,1999). 

    Στο παρελθόν, χρησιµοποιούνταν συχνότερα εξετάσεις ούρων προκειµένου να 

καθοριστεί αν οι συγκεντρώσεις γλυκόζης στο αίµα διατηρούνταν σε φυσιολογικά 

επίπεδα. Σήµερα, αν και οι εξετάσεις ούρων είναι ιδιαίτερα χρήσιµες για την εύρεση 

πληροφοριών σχετικών µε άλλες παθήσεις, δεν είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για τον 

έλεγχο της γλυκόζης στο αίµα. Ο λόγος είναι ότι ο οργανισµός διαθέτει µηχανισµούς 

για να διασφαλίζει ότι δεν χάνεται γλυκόζη από το αίµα στα ούρα. Μόνο εφ' όσον 

όλες οι απόπειρες του οργανισµού να αποθηκεύσει γλυκόζη εξαντληθούν, εκκρίνεται 

γλυκόζη στα ούρα, πράγµα που συµβαίνει µόνον αν οι τιµές σακχάρου στο αίµα είναι 

εξαιρετικά υψηλές (Billows,1999). 

   Το σάκχαρο Glucose είναι η πιο σηµαντική εξέταση για ένα διαβητικό.  Το επίπεδο 

του σακχάρου νηστείας χρησιµοποιείται για τον προληπτικό έλεγχο και την διάγνωση 

διαβήτη και προ-διαβήτη. Σάκχαρο συνήθως προσδιορίζεται στα πλαίσια γενικών 

εξετάσεων, ή όταν κάποιος έχει συµπτώµατα που πιθανόν υποδεικνύουν διαβήτη και 

οπωσδήποτε αν ένας ασθενής παρουσιαστεί στο Τµήµα Επειγόντων σε οξεία 

κατάσταση (Billows,1999). 

    Σύµφωνα µε την Αµερικανική Ένωση ∆ιαβήτη ο προσδιορισµός σακχάρου 

νηστείας (περίπου 8 ώρες νηστείας) ή η καµπύλη σακχάρου µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν για την διάγνωση διαβήτη ή προ-διαβήτη, αλλά συνιστάται ο 

προσδιορισµός σακχάρου νηστείας επειδή είναι πιο εύκολος, ταχύτερος και λιγότερο 

ακριβός. Για τον προσδιορισµό καµπύλης σακχάρου προσδιορίζεται σάκχαρο 

νηστείας, µετά ο ασθενής λαµβάνει µία συγκεκριµένη ποσότητα σακχάρου και 

ακολουθεί προσδιορισµός σακχάρου 2 ώρες µετά. Εάν τα επίπεδα δεν είναι 

φυσιολογικά, οποιαδήποτε από τις δύο εξετάσεις µπορεί να επαναληφθεί µία άλλη 

ηµέρα για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση διαβήτη. Συνήθως ελέγχονται τυχαία δείγµατα 

ούρων για σάκχαρο, πρωτεΐνες και κετόνες κατά την διάρκεια γενικών εξετάσεων, µε 

εµβάπτιση ειδικής ταινίας στα ούρα.  Αν ανιχνευτούν σάκχαρο και/ή πρωτεΐνες 

κετόνες ο ασθενής έχει κάποιο πρόβληµα και πρέπει να ελεγχθεί περαιτέρω 

(Billows,1999). 

    Οι διαβητικοί πρέπει να παρακολουθούν τα επίπεδα σακχάρου στο αίµα τους, 

συχνά πολλές φορές την ηµέρα, ώστε να τροποποιούν ανάλογα την φαρµακευτική 

τους αγωγή, σύµφωνα µε τις οδηγίες του ιατρού τους. Αυτό γίνεται συνήθως µε µία 

σταγόνα αίµατος (που λαµβάνεται τρυπώντας το δέρµα µε τη βελόνα µίας ειδικής 

συσκευής), και µε τη χρήση ενός γλυκοζόµετρου, µίας µικρής συσκευής που 

χρησιµοποιεί ταινία µέτρησης σακχάρου (Billows,1999). 
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    Η Μικροαλβουµίνη, που συχνά ζητείται ως λόγος µικροαλβουµίνης/κρεατινίνης, 

είναι µία εξέταση που προσδιορίζει πολύ µικρές ποσότητες πρωτεϊνών στα ούρα 

(µικροαλβουµινουρία). Αυτό είναι ένα σύµπτωµα πολύ πρώιµων σταδίων νεφρικής 

νόσου. Η Μικροαλβουµίνη συνήθως προσδιορίζεται µία φορά τον χρόνο 

(Billows,1999). 

    Εξετάσεις κετόνης στα ούρα και/ή στον ορό µπορεί να ζητηθούν για την 

παρακολούθηση της υγείας ασθενών που παρουσιάζονται στα τµήµατα επειγόντων 

περιστατικών µε συµπτώµατα οξείας υπεργλυκαιµίας και για την παρακολούθηση της 

υγείας ασθενών που νοσηλεύονται µε κετο-οξέωση. Συσσώρευση κετονών 

παρατηρείται µόλις εµφανιστεί µείωση της αποτελεσµατικότητας της ινσουλίνης στο 

σώµα (Billows,1999). 

    Εξέταση κρεατινης ορού Ο διαβήτης πολλές φορές βλάπτει το ευαίσθητο σύστηµα 

αιµοκάθαρσης των νεφρών , το οποίο αποβάλλει τα δηλητήρια από το σώµα. Η 

εξέταση κρεατινίνης ορού προειδοποιεί για προβλήµατα των νεφρών. Μετρά το 

επίπεδο κρεατινίνης στο αίµα . Αυτή είναι  είναι ένα  χηµικό απόβλητο που παράγεται 

κατά την χρήση των µυών. Αν τα νεφρά  δεν λειτουργούν φυσιολογικά , δεν είναι 

ικανά να αποβάλλουν αυτή τη χηµική ουσία από τον οργανισµό. Το αίµα κανονικά 

περιέχει µια µικρή ποσότητα κρεατινούς. Αν τα αποτελέσµατα της εξέτασης είναι 

εκτός των φυσιολογικών ορίων , µπορεί να παρουσιαστεί νεφρική βλάβη.Η εξέταση 

κρεατινούς ορού πρέπει να γίνεται µία φορά το χρόνο. Αν υπάρχει νεφρική βλάβη , ο 

γιατρός θα  συστήσει να κάνετε την εξέταση συχνότερα (Billows,1999). 

   Εξέταση µικρολευκωµατινών ούρων. Η εξέταση µικρολευκωµατικών ούρων γίνεται 

µε την αξιολόγηση της υγείας των νεφρών. Είναι εξέταση ούρων. Όταν τα νεφρά 

λειτουργούν κανονικά , καθαρίζουν µόνο τα απόβλητα του αίµατος , τα οποία 

αποβάλλονται µέσω των ούρων. Η πρωτεΐνη και οι άλλες καλές ουσίες παραµένουν 

στο αίµα. Όταν τα νεφρά έχουν υποστεί βλάβη , συµβαίνει το αντίθετο. Τα απόβλητα 

µένουν στο αίµα , ενώ η πρωτεΐνη αποβάλλεται στα ούρα. Στην αρχή αποβάλλονται 

µόνο µια µικρή ποσότητα πρωτεϊνών (λευκωµατίνων). Στα πρώτα στάδια της 

νεφρικής ασθένειας , µπορεί να χάνονται από 30 έως 300 χιλιοστόγραµµα 

λευκωµατινών την µέρα , µια πάθηση που ονοµάζεται µικρολευκωµατινουρία. Το 

επόµενο στάδιο της ασθένειας (κλινική πρωτεινουρία), προκαλείται έπειτα από 

διαβήτη 10-20 έτων . Κατά τη µακρολευκωµατινουρία , χάνονται 300 

χιλιοστόγραµµα λευκωµατινών τη µέρα (Billows,1999). 

 

4.9 ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

   Ο κύριος στόχος στη θεραπευτική αντιµετώπιση του διαβήτη είναι να διατηρείται 

το σάκχαρο του αίµατος όσον το δυνατόν πιο κοντά στα φυσιολογικά όρια. Αν αυτό 

επιτυγχάνεται ,αποφεύγεται ο κίνδυνος της εµφάνισης των χρόνιων επιπλοκών του 

διαβήτη.  

 

4.9.1 ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ 

 

   Η διατροφή είναι το ζωτικό στοιχειό σε κάθε σχέδιο θεραπείας του διαβήτη. Μια 

υγιεινή και θρεπτική τροφή µπορεί να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση των περιττών 

επιπλοκών που  σχετίζονται µε τον διαβήτη. Συνίσταται λήψη θερµίδων 50% από 

υδατάνθρακες, 20% από τις πρωτεΐνες και 30% από λίπη (Iatronet, 2008).  

 Είναι σηµαντικό να επιλέγονται οι πλέον υγιεινοί υδατάνθρακες οι οποίοι 

απαντώνται σε φρούτα, λαχανικά, δηµητριακά ολικής αλέσεως, όσπρια (φασόλια, 
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µπιζέλι, φακή) και γαλακτοκοµικά προϊόντα χαµηλής περιεκτικότητας σε λίπη 

(Iatronet, 2008) 

Για την καλύτερη ρύθµιση της γλυκόζης αίµατος στους διαβητικούς, είναι 

προτιµότερο να καταναλώνεται η ίδια ποσότητα υδατανθράκων κάθε µέρα η οποία να 

κατανέµεται χρονικά οµοιόµορφα κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Η κατανάλωση 

περισσότερων ή λιγότερων υδατανθράκων σε ένα γεύµα ή από µέρα σε µέρα, 

επηρεάζει τις διακυµάνσεις της γλυκόζης αίµατος (Iatronet, 2008). 

   Η ποσότητα των τροφίµων τα οποία καταναλώνονται και που περιέχουν 

υδατάνθρακες, έχει µεγάλη σηµασία. Για αυτό, χρειάζεται προσοχή στις µερίδες, στις 

ποσότητες και ιδιαίτερα είναι σηµαντικό να γνωρίζουν οι διαβητικοί το περιεχόµενο 

σε θερµίδες ή ακόµη σε υδατάνθρακες αυτών που τρώνε (Iatronet, 2008). 

 Ο προστατευτικός ρόλος της φυσικής δραστηριότητας έχει αποδοθεί στην ευνοϊκή 

επίδραση της άσκησης στους προδιαθεσικούς καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου 

(αρτηριακή υπέρταση, δυσλιπιδαιµία, παχυσαρκία, ινσουλινοαντίσταση), καθώς και 

στην ευεργετική επίδραση της µυϊκής δραστηριότητας στην ίδια την καρδιά, (αύξηση 

της προσφοράς οξυγόνου, σχηµατισµός παράπλευρης στεφανιαίας κυκλοφορίας, 

ηλεκτρική σταθεροποίηση µυοκαρδίου).Η σωµατική δραστηριότητα συνοδεύεται από 

πλήθος ευεργετικών επιδράσεων στους διαβητικούς ασθενείς, που έχουν να κάνουν 

µε τη βελτίωση της ενεργητικότητας και ζωτικότητας του ατόµου, αυξηµένη 

αυτοεκτίµηση, µείωση της κατάθλιψης που εµφανίζουν αυτοί οι ασθενείς και 

περισσότερη αισιοδοξία και ενθουσιασµό στην καθηµερινή ζωή (Iatronet, 2008). 

   Παρόλα αυτά, η φυσική δραστηριότητα είναι δυνατό να συνοδεύεται στους 

διαβητικούς ασθενείς και από ανεπιθύµητες ενέργειες για τον ασκούµενο, όπως 

υπογλυκαιµίες, αιφνίδιος θάνατος, αρρυθµίες, έµφραγµα µυοκαρδίου. Για το λόγο 

αυτό οι διαβητικοί ασθενείς θα πρέπει να περιορίσουν ή να αποκλείσουν κάποιους 

τύπους άθλησης. Έτσι, άτοµα µε διαβητική νευροπάθεια θα πρέπει να αποφεύγουν το 

επίµονο βάδισµα, ενώ άτοµα µε αµφιβληστροειδοπάθεια λόγω διαβήτη θα πρέπει να 

αποφεύγουν ασκήσεις µε βάρη. Καλό θα είναι όλοι οι διαβητικοί ασθενείς, πριν 

ξεκινήσουν οποιαδήποτε µορφή φυσικής δραστηριότητας, να υποβάλλονται σε πλήρη 

καρδιολογικό έλεγχο (Iatronet, 2008). 

   Θα πρέπει η σωµατική δραστηριότητα να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στη 

θεραπευτική προσέγγιση των διαβητικών ασθενών από το γενικό ιατρό (Iatronet, 

2008) 

 

4.9.2 ΦΑΡΜΑΚΑ 

 

α)Φάρµακα για το διαβήτη τύπου 1  

Ινσουλίνη 

   Η ινσουλίνη , η ορµόνη που παράγει η ενδοκρινής µοίρα του παγκρέατος 

ανακαλύφθηκε το 1921 από τους ερευνητές Banting(καθηγητής) και  Best (φοιτητής) 

στο Τορόντο ενώ στις ΗΠΑ δυο χρόνια αργότερα το 1923 έγινε η παραγωγή της 

πρώτης εµπορικά διαθέσιµης ινσουλίνης από τον Eli Lilly. Αρχικά υπήρχαν τρεις 

τύποι ινσουλίνης ανάλογα µε την προέλευση της: η βόειος , η χοίρειος και η 

ανθρώπειος. Σήµερα η χρήση των δυο πρώτων έχει περιοριστεί  σηµαντικά και 

χρησιµοποιείται  σχεδόν αποκλειστικά η ανθρώπειος ινσουλίνη. Μέχρι το 1980 όλοι 

οι τύποι ινσουλίνης λαµβάνονταν από τα παγκρέατα αγελάδων και χοίρων. Αυτές οι 

ινσουλίνες είναι ακόµα σε χρήση, αλλά τα περισσότερα άτοµα µε διαβήτη 

χρησιµοποιούν σήµερα ανθρώπινη βιοσυνθετική ινσουλίνη, που παράγεται µε 

τεχνολογία ανασυνδυασµού του DNA. Αυτό σηµαίνει ότι µικροοργανισµοί, όπως οι 
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ζυµοµύκητες, έχουν προγραµµατιστεί να φτιάχνουν ινσουλίνη που είναι 

πανοµοιότυπη της ανθρώπινης (Gunn, 1985). 

   Η ινσουλίνη χρησιµοποιείται καθηµερινά από άτοµα µε ινσουλινοεξαρτώµενο 

διαβήτη. Είναι η καλύτερη εναλλακτική λύση όταν ούτε η υγιεινή δίαιτα και άσκηση, 

ούτε η από του στόµατος αντιδιαβητική αγωγή επαρκούν για να επιτύχουν 

φυσιολογικά επίπεδα σακχάρου. Εφόσον η ινσουλίνη διασπάται στο στοµάχι αν 

ληφθεί από το στόµα, πρέπει να χορηγηθεί µε ένεση. Μπορεί να φαίνεται δυσάρεστη 

η προοπτική να κάνει κανείς ενέσεις καθηµερινά, αλλά υπάρχουν και πλεονεκτήµατα. 

Η ινσουλίνη ασκεί δράση διεγερτική αλλά και αναπλαστική στους ιστούς, και µπορεί 

έτσι να αυξήσει τη ζωτικότητά (Gunn, 1985). 

   Τα σκευάσµατα ινσουλίνης αποτελούνται συχνά από ινσουλίνη σε ένα στυλό. Αυτό 

είναι ένα πλήρες σύστηµα χορήγησης, που περιλαµβάνει και το ‘ρεζερβουάρ’ και τη 

σύριγγα. Με τη βοήθειά του οι περισσότεροι άνθρωποι µπορούν να κάνουν µόνοι 

τους τις ενέσεις τους και σχεδόν χωρίς καθόλου πόνο (Gunn, 1985). 

   Εφόσον ενεθεί, η ινσουλίνη φτάνει στην κυκλοφορία και µεταφέρεται µαζί µε τη 

γλυκόζη (το σάκχαρο) στα κύτταρα του σώµατος. Η ινσουλίνη δρα σαν κλειδί το 

οποίο κάνει τη γλυκόζη να περνάει µέσα στα κύτταρα. Αυτό µειώνει τα επίπεδα 

γλυκόζης στο αίµα. Τα κύτταρα του οργανισµού,  χρησιµοποιούν τη γλυκόζη σαν 

καύσιµο. Μετά από ένα χρονικό διάστηµα, η δράση της ινσουλίνης εξαντλείται και 

πρέπει να γίνει και πάλι ένεση (Gunn, 1985). 

∆όση της ινσουλίνης 

   Κάθε άτοµο µε διαβήτη είναι διαφορετικό. Οι τύποι και η δόση της ινσουλίνης που 

χρειάζεται ένας διαβητικός εξαρτάται από το σωµατικό  βάρος, από το πόσο ασκείται, 

από το τι τρώει και από το επίπεδο του σακχάρου  µέρα µε τη µέρα. Οι περισσότεροι 

άνθρωποι χρειάζονται δυο ενέσεις ινσουλίνης για να κρατήσουν το σάκχαρό τους υπό 

έλεγχο. Όποτε αλλάζεi η δίαιτα ή η άσκηση που κάνεi ένας διαβητικός, ή 

αρρωσταίνει µπορεί να χρειαστεί να αναπροσαρµόσει την ινσουλίνη που κάνει µαζί 

µε τα γεύµατα. Ο µόνος τρόπος για να διαπιστώσει αν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο 

είναι να µετρά το σάκχαρό  συχνά. Για παράδειγµα αν το σάκχαρό  παραµένει ψηλό 

για µια χρονική περίοδο µπορεί να προσθέσει µερικές µονάδες στην συνηθισµένη 

προγευµατική  δόση. Ο γιατρός θα  εξηγήσει πότε και πώς να το κάνει αυτό (Gunn, 

1985). 

Περιοχές ενέσεων 

   Η ινσουλίνη µπορεί να ενεθεί σε συγκεκριµένες περιοχές του σώµατός. Είτε στους 

µηρούς , είτε στην κοιλιά , είτε στους γλουτούς είτε στο επάνω µέρος των βραχιόνων. 

Πρέπει να γίνεται εναλλάγη στα σηµεία των ενέσεων µέσα στην ίδια περιοχή. Αλλιώς 

θα δηµιουργηθεί ένα λίπωµα και η δράση της ινσουλίνης στο σάκχαρό  θα είναι πιο 

δύσκολο να προβλεφθεί (Gunn, 1985). 

   Η ινσουλίνη µπαίνει στην κυκλοφορία γρηγορότερα από κάποιες περιοχές του 

σώµατος σε σχέση µε κάποιες άλλες. Γι’ αυτό το λόγο το σάκχαρό  µπορεί να είναι 

διαφορετικό όταν χρησιµοποιούνται διαφορετικές περιοχές. Γι’ αυτό το λόγο το 

καλύτερο είναι να µην αλλάζονται οι περιοχές που χρησιµοποιούνται. Οι 

περισσότεροι άνθρωποι χρησιµοποιούν την κοιλιά για την ταχείας δράσης ινσουλίνη 

και τους µηρούς για την παρατεταµένης δράσης (Gunn, 1985). 

   Όταν γίνεται ένεση ινσουλίνης, η βελόνα πρέπει να µπαίνει αρκετά βαθιά ώστε να 

φτάσει στον ιστό κάτω από το δέρµα. Αν ο ιστός αυτός είναι λεπτός, η βελόνα µπορεί 

να τρυπήσει κάποιον µύ κατά λάθος. Τότε η ινσουλίνη απορροφάται ταχύτερα και η 

επίδραση στο σάκχαρό  είναι πιο δύσκολο να προβλεφθεί. Η χρήση κοντής βελόνας, 

για παράδειγµα µήκους 6 mm, ή η χρήση περιοχής µε περισσότερο λίπος, µπορεί να 

αποτρέψει κάτι τέτοιο (Gunn, 1985). 
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Συσκευές Χορήγησης 

   Υπάρχει µια πολλών χρήσεων συσκευή χορήγησης όπως ένα στυλό ινσουλίνης ή 

ένας δοσοµετρητής ινσουλίνης. Αυτές χρησιµοποιούν φύσιγγες ινσουλίνης που 

περιέχουν ινσουλίνη για αρκετές ενέσεις. Μια προγεµισµένη σύριγγα ινσουλίνης 

µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί αρκετές φορές. Με σύριγγα και φιαλίδιο πρέπει να 

αναρροφάται η ινσουλίνη πριν από κάθε ένεση. Η αντλία ινσουλίνης είναι µια άλλη 

εναλλακτική λύση (Gunn, 1985). 

   Θα πρέπει να αποθηκεύεται η επιπλέον ινσουλίνη στο ψυγείο, αλλά όχι πολύ κοντά 

στο τµήµα της κατάψυξης και ποτέ στον καταψύκτη. Αν αποθηκευτεί σωστά, η 

ινσουλίνη θα διαρκέσει µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως. Αυτό σηµαίνει τουλάχιστον 

για έναν χρόνο. Η ηµεροµηνία λήξεως είναι τυπωµένη στην συσκευασία (Gunn, 

1985). 

   Αν έχει ξεκινήσει ένα φιαλίδιο ινσουλίνης, είναι καλύτερο να το φυλάγεται στο 

ψυγείο. Η ινσουλίνη σε στυλό ή προγεµισµένη σύριγγα µπορεί να συντηρηθεί σε 

θερµοκρασία δωµατίου ή σώµατος – κάτω από 25 βαθµούς Κελσίου – για 4 έως 6 

εβδοµάδες χωρίς προβλήµατα. Ο ακριβής χρόνος που ο τύπος της ινσουλίνης µπορεί 

να βρίσκεται σε χρήση θα αναγράφεται στις οδηγίες στη συσκευασία. Πάντα να 

προστατεύεται η ινσουλίνη από την άµεση ηλιακή ακτινοβολία και την υψηλή 

θερµοκρασία (Gunn, 1985). 

Μορφές ινσουλίνης 

   Όλα τα άτοµα µε διαβήτη τύπου 1 χρειάζονται φάρµακα ινσουλίνης για να 

αναπληρώσουν την ποσότητα που το πάγκρεας αδυνατεί να παράγει. Το φάρµακο 

χορηγείται µε ένεση σε σύριγγα ή σε βελόνα, ή µέσω συνεχόµενης έγχυσης από µια 

αντλία ινσουλίνης. Η ινσουλίνη δεν υπάρχει σε µορφή δισκίου, γιατί η χηµική της 

σύνθεση αλλοιώνεται κατά την πέψη , καταστρέφοντας την αποτελεσµατικότητα της 

ορµόνης µέχρι να φτάσει στο αίµα.. Οι ινσουλίνες διαφέρουν στο πόσο γρήγορα 

αρχίζουν τη δράση τους, στο πότε κορυφώνεται η δράση τους και στο πόσο χρονικό 

διάστηµα δρουν. Οι περισσότεροι άνθρωποι χρειάζονται περισσότερους από έναν 

τύπο ινσουλίνης για να ρυθµίσουν το σάκχαρό τους σε βάθος χρόνου. Οι συµβατικές 

ινσουλίνες που χρησιµοποιήθηκαν κατά κόρον τα τελευταία 20 χρόνια, διατίθενται σε 

3 τύπους: ταχείας δράσης, ενδιάµεσης δράσης και έτοιµα µείγµατα ινσουλινών. 

Σήµερα αντικαθίστανται σταδιακά από τις σύγχρονες ινσουλίνες που ξεκίνησαν να 

κυκλοφορούν στα τέλη της δεκαετίας του 90. (Collazo, 2001). 

 Ι)Ινσουλίνη βραχείας δράσης 

   ∆ρα γρήγορα , αλλά η επίδραση της διαρκεί για πολύ περιορισµένο χρόνο. Η δράση 

της ξεκινά µέσα σε 30 λεπτά η µια ώρα, κορυφώνεται σε 4 ώρες και διαρκεί για 6-10 

ώρες (Collazo, 2001). 

ΙΙ)Ινσουλίνη µεσαίας δράσης 

   ∆ρα αργότερα από την ινσουλίνη βραχείας δράσης και η επίδραση της διαρκεί 

περισσότερο. Η δράση τη ξεκινά σε 2 ώρες , κορυφώνεται σε 8-12 ώρες και διαρκεί 

24 ώρες(Collazo, 2001). 

ΙΙΙ)Ινσουλίνη µακράς δράσης 

   Κάνει αρκετές ώρες για να δράσει, αλλά η κορύφωση της διαρκεί περισσότερο από 

κάθε άλλη µορφή ινσουλίνης. Η δράση της ξεκινά σε 7 ώρες, κορυφώνεται πάνω από 

22 ώρες και διαρκεί πάνω από 24 ώρες(Collazo, 2001). 

ΙV) Ινσουλίνες αναλογικής δράσης της ανθρώπινης 

   Ο στόχος κάθε προγράµµατος ινσουλίνης είναι να διατηρεί το σάκχαρο του αίµατος 

κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα, µιµούµενο τις φυσιολογικές εκκρίσεις ινσουλίνης 

από το πάγκρεας. Αυτός ο τρόπος θα παρείχε συνεχή έκκριση ινσουλίνης καθώς και 

περιοδικές εκκρίσεις ανάλογες µε τα γεύµατα. Όσο χρήσιµες κι αν είναι αυτές οι 
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ανθρώπινες ινσουλίνες , δεν είναι τέλειες. Η δράση τους και ο ρυθµός απορρόφησης 

διαφέρουν(Collazo, 2001). 

   Οι ερευνητές έχουν ανακαλύψει ότι ανασυντάσσοντας τη χηµική δοµή της 

συνθετικής ανθρώπινης ινσουλίνης, µπορεί να δηµιουργούν µεταλλαγµένες µορφές 

που ονοµάζονται αναλογικές ινσουλίνες. Η ταχύτητα έναρξης και διάρκεια δράσης 

αυτών των νέων µορφών ινσουλίνης µοιάζουν περισσότερο µε τη φυσική 

ινσουλίνη(Collazo, 2001). 

V) Lispro (Humalog) και Aspart ( Novolog) 

  Αυτές οι µορφές ινσουλίνης βραχείας δράσης απορροφώνται πολύ πιο γρήγορα από 

ότι η κανονική ινσουλίνη. Επίσης, η δράση τους κορυφώνεται ταχύτερα και οι 

επιδράσεις τους υποχωρούν γρηγορότερα. Η Lispro και η astart δρουν όσο χρειάζεται 

, ώστε να εµποδίζουν το σάκχαρο να ανεβαίνει πολύ ψηλά µετά τα γεύµατα, είναι 

δηλαδή ειδικές ινσουλίνες µε χαρακτηριστική δράση(Collazo, 2001). 

   Ενα από τα µειονεκτήµατα των ινσουλινών βραχείας δράσης –τα οποία έχουν και 

άλλες µορφές ινσουλίνης- είναι ότι µειώνουν πολύ το επίπεδο του 

σακχάρου(υπογλυκαιµία), αν ληφθούν πολύ νωρίς πριν από ένα γεύµα. Για να µη 

συµβεί αυτό, πρέπει να λαµβάνεται το φάρµακο την ώρα του γεύµατος(Collazo, 

2001). 

VI)Glargine (Lantus) 

   Οι ερευνητές ελπίζουν ότι οι αναλογικές ινσουλίνες µακράς δράσης παρέχουν πιο 

οµαλό έλεγχο του σακχάρου. Η ανάπτυξη αυτών των φαρµάκων είναι αργή αλλά µια 

από αυτές τις ινσουλίνες έχει ήδη εγκριθεί από τον Αµερικάνικο οργανισµό Τροφών 

και Φαρµάκων. Η glargine χορηγείται µε µια µόνο ένεση την ηµέρα., Η δράση της 

ξεκινά 1 µε 2 ώρες αργότερα και δεν έχει συγκεκριµένη κορύφωση δράσης(Collazo, 

2001). 

VII) Εισπνεόµενη ινσουλίνη 

   Τα δεδοµένα των τελευταίων ετών προκρίνουν ως ιδιαίτερα ωφέλιµη και ασφαλή 

υπό προϋποθέσεις τη χορήγηση ινσουλίνης από την πνευµονική οδό, τη χορήγηση 

δηλαδή εισπνεόµενης ινσουλίνης. Η ευκολία χορήγησής και η αποτελεσµατικότητα 

της, πρόκειται να αλλάξουν αισθητά προς το καλύτερο την ποιότητα ζωής των 

ασθενών που πάσχουν από διαβήτη και που χρειάζονται σήµερα να παίρνουν ενέσεις 

ινσουλίνης(Κανάκα, 2006). 

   Η εισπνεόµενη ινσουλίνη είναι σκεύασµα ανάλογο της ινσουλίνης, όµοιο µε την 

ινσουλίνη που παράγεται στο πάγκρεας. Είναι σκόνη για εισπνοή ινσουλίνης ταχείας 

δράσης. Η δραστική ουσία του σκευάσµατος είναι η ανθρώπινη ινσουλίνη σε 

περιεκτικότητα του 1 mg ή των 3 mg(Κανάκα, 2006). 

   Χορηγείται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών µε διαβήτη τύπου 2, οι οποίοι δεν 

ελέγχονται επαρκώς µε αντιδιαβητικά δισκία. Μπορεί, επίσης, να χορηγηθεί για τη 

θεραπεία ορισµένων ενηλίκων ασθενών µε διαβήτη τύπου 1, οι οποίοι ενδέχεται να 

ωφεληθούν από την αντικατάσταση της υποδόριας ινσουλίνης ταχείας δράσης µε την 

εισπνεόµενη ινσουλίνη. Το φάρµακο χορηγείται µόνο µε ιατρική συνταγή(Κανάκα, 

2006). 

 Χορηγείται µόνο µε την ειδική συσκευή εισπνοών ινσουλίνης. Η ινσουλίνη 

βρίσκεται υπό τη µορφή σκόνης σε ειδική συσκευασία. Για τη λήψη µίας δόσης, ο 

ασθενής τοποθετεί τη σκόνη στη συσκευή εισπνοής και την εισπνέει από το στόµα 

στους πνεύµονες. Πριν από την έναρξη της αγωγής, πρέπει να επικοινωνήσει µε 

γιατρό ή νοσοκόµα, για να του εξηγήσουν τη σωστή χρήση της συσκευής εισπνοών. 

Με τον τρόπο αυτό, θα µειώσει τους πιθανούς κινδύνους και θα επωφεληθεί στο 

έπακρο από την αγωγή. Χορηγείται δέκα λεπτά πριν από κάθε γεύµα. Οι πνεύµονες, 

λόγω της µεγάλης επιφάνειάς τους, είναι ιδανικός στόχος για την χορήγηση 
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φαρµάκων και η εισπνεόµενη ινσουλίνη αντιπροσωπεύει µια από τις πιο πολλά 

υποσχόµενες, εναλλακτικές των ενέσεων µεθόδους. Σύµφωνα µε τη νέα αυτή µέθοδο, 

η ινσουλίνη εισχωρεί στα εκατοµµύρια των κυψελίδων στους πνεύµονες, απ’ όπου 

µπορεί να απορροφηθεί και να περάσει εύκολα στην κυκλοφορία. Εντός των 

κυψελίδων, η εισπνεόµενη ινσουλίνη διαχωρίζεται από το αίµα µόνο µέσω µιας 

λεπτής κυτταρικής στοιβάδας την οποία διέρχεται ταχύτατα για να εισέλθει στην 

κυκλοφορία. Η επιτυχία της θεραπείας µε εισπνεόµενη ινσουλίνη εξαρτάται κατά 

κύριο λόγο από την ανάπτυξη συσκευών εισπνοής, οι οποίες είναι σε θέση να 

χορηγήσουν την ινσουλίνη στον πνεύµονα µε ακρίβεια και καλή επαναληψιµότητα 

(Κανάκα, 2006). 

  Οι συσκευές αυτές εξασφαλίζουν γλυκαιµικό έλεγχο ισοδύναµο µε εκείνον της 

ενέσιµης ινσουλίνης και δεν φαίνεται να έχουν παθογόνο δράση στους ιστούς ή στην 

λειτουργία των πνευµόνων.Η συσκευή  παράγει ένα οµοιόµορφο νέφος υγρής 

ινσουλίνης που εισχωρεί αποτελεσµατικά στα βαθύτερα σηµεία των πνευµόνων. Η 

συσκευή καθοδηγεί οπτικά τον χρήστη να εισπνεύσει µε το σωστό ρυθµό στο σωστό 

βάθος και αυτόµατα χορηγεί την ινσουλίνη κατά την εισπνοή, εξαλείφοντας τον 

κίνδυνο λάθους λόγω κακής τεχνικής. Η ανάπτυξη αυτού του συστήµατος ενεργού 

ελέγχου αναπνοής στην συσκευή  την καθιστά ιδιαίτερα απλή στη χρήση και 

εξασφαλίζει την σωστή χορήγηση ινσουλίνης. Το άτοµο µε διαβήτη µπορεί να 

αισθάνεται ασφαλές καθώς µερική λήψη της δόσης είναι αδύνατη και µόνο όταν 

ανάβει το πράσινο φως χορηγείται ινσουλίνη (Κανάκα, 2006). 

Μειονεκτήµατα: 

• Οι συχνότερες ανεπιθύµητες ενέργειες της εισπνεόµενης ινσουλίνης είναι 

υπογλυκαιµία και βήχας. Εάν κάποιος ασθενής καπνίζει, η ποσότητα 

ινσουλίνης που απορροφάται από τους πνεύµονες αυξάνεται σηµαντικά και 

αυτό ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο υπογλυκαιµίας. Οι ασθενείς δεν πρέπει 

να καπνίζουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ενώ οι καπνιστές πρέπει να 

έχουν διακόψει το κάπνισµα τουλάχιστον έξι µήνες πριν από την έναρξη της 

θεραπείας. Εάν κάποιος ασθενής ξεκινήσει ή ξαναρχίσει το κάπνισµα κατά τη 

διάρκεια της θεραπείας, πρέπει αµέσως να αρχίσει εναλλακτική αντιδιαβητική 

αγωγή (Κανάκα, 2006). 

• Η εισπνεόµενη ινσουλίνη είχε µικρή αρνητική επίδραση στη λειτουργία των 

πνευµόνων, η οποία ενδέχεται να πάψει όταν διακοπεί η αγωγή. ∆εν πρέπει να 

χορηγείται σε ασθενείς µε κακή ή ασταθή πνευµονική λειτουργία, όπως 

άσθµα, εµφύσηµα ή χρόνια βρογχίτιδα, καθώς και σε ασθενείς οι οποίοι 

ενδέχεται να είναι υπερευαίσθητοι (αλλεργικοί) στην ανθρώπινη ινσουλίνη ή 

σε οποιοδήποτε από τα άλλα συστατικά του (Κανάκα, 2006).  

• Απώλειες στη συσκευή χορήγησης (nebulizer) και στη δίοδό της από τις 

µεγάλες αεροφόρους οδούς (λάρυγγας, τραχεία, βρόγχοι) (Κανάκα, 2006).   

• Η υπογλυκαιµία, η αύξηση του σωµατικού βάρους και ο βήχας είναι οι πιο 

σηµαντικές ανεπιθύµητες ενέργειες της εισπνεόµενης ινσουλίνης. Όµως ο 

κίνδυνος υπογλυκαιµίας από την εισπνεόµενη ινσουλίνη είναι µεγαλύτερος 

εάν αυτή συνδυασθεί µε αντιδιαβητικά χάπια και απαιτείται αυξηµένη 

επαγρύπνηση από µέρους του ασθενούς και του ιατρού. Η αύξηση του 

σωµατικού βάρους µε την εισπνεόµενη ινσουλίνη είναι συνήθως λίγο 

µεγαλύτερη απ’ ότι µε την ενέσιµη. Η συχνότητα του βήχα δεν ξεπερνά το 

15% και σπάνια είναι έντονος  ώστε να οδηγήσει σε διακοπή της. χρόνια 

αποφρακτική πνευµονοπάθεια ή βρογχικό άσθµα. Συνεπώς, δεν πρέπει να 

χορηγηθεί σε άτοµα µε τέτοια νοσήµατα µέχρι να αποδειχθεί η ασφάλειά της. 

Πριν την έναρξη χορήγησής της, θα πρέπει να διενεργείται έλεγχος 
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αναπνευστικής λειτουργίας µε σπειροµέτρηση, η οποία πρέπει να 

επαναλαµβάνεται ανά 6-12 µήνες για έγκαιρη ανίχνευση πιθανού 

προβλήµατος (Κανάκα, 2006). 

• Ο καπνός αυξάνει τη διαπερατότητα των κυψελίδων, µε αποτέλεσµα οι 

απαιτούµενες δόσεις εισπνεόµενης ινσουλίνης να είναι σηµαντικά µικρότερες 

(έως και πέντε φορές σε σχέση µε µη καπνιστές). Έτσι αυξάνει υπέρµετρα ο 

κίνδυνος σοβαρής υπογλυκαιµίας. Επειδή λοιπόν η απορρόφησή της και η 

είσοδος στην κυκλοφορία του αίµατος δεν είναι προβλέψιµη, δε συνιστάται η 

χορήγησή της σε καπνιστές διαβητικούς. Η εισπνεόµενη ινσουλίνη µπορεί να 

χορηγηθεί εφόσον ο διαβητικός έχει διακόψει το κάπνισµα τουλάχιστον 6 

µήνες πριν. Λόγω έλλειψης σχετικών µελετών, δε συνιστάται προς το παρόν 

σε παιδιά και κυοφορούσες µε διαβήτη (Κανάκα, 2006). 

• Μια σειρά προβληµάτων εµφανίστηκε µε τα συστήµατα ξηράς κόνεως, όπως 

απρόβλεπτη δοσολόγηση (καθώς τα άτοµα µε διαβήτη συνηθίζουν να 

µεταβάλλουν τον τρόπο εισπνοής τους από δόση σε δόση) αλλά και αδυναµία 

στην ευέλικτη κλιµάκωση της δόσης – η µικρότερη δυνατή αύξηση της δόσης 

ισοδυναµεί µε τρεις µονάδες ενέσιµης ινσουλίνης (Κανάκα, 2006). 

• ∆ε συστήνεται προς το παρόν σε άτοµα µε πνευµονοπάθειες, σε παιδιά και σε 

καπνιστές (Κανάκα, 2006). 

Πλεονεκτήµατα: 

• Συγκρινόµενη µε την υποδορίως χορηγούµενη ανθρώπινη ινσουλίνη ταχείας 

δράσης (Actrapid, Humulin Regular), η εισπνεόµενη ινσουλίνη παρουσιάζει 

ταχύτερη έναρξη δράσης και ταχύτερη επίτευξη µέγιστης συγκέντρωσης 

ινσουλίνης στο αίµα. Συγκρινόµενη µε τα ανάλογα ινσουλίνης ταχείας δράσης 

(Ηumalog, Novorapid), η εισπνεόµενη παρουσιάζει ταχύτερη έναρξη δράσης 

αλλά βραδύτερο χρόνο επίτευξης της µέγιστης δράσης. Η διάρκεια δράσης 

της είναι συγκρίσιµη µε την ινσουλίνη ταχείας δράσης (3-4 ώρες) και συνεπώς 

µπορεί να χορηγηθεί ως προγευµατική ινσουλίνη, αντικαθιστώντας την 

ταχείας δράσης υποδόρια ινσουλίνη που δίδεται πριν το γεύµα. Αντί δηλαδή 

για ένεση πριν το γεύµα, το άτοµο µε διαβήτη παίρνει την αντίστοιχη δόση 

ινσουλίνης µε εισπνοή µέσω της ειδικής συσκευής, και µάλιστα ακριβώς πριν 

το γεύµα, χωρίς να περιµένει καθόλου, γιατί η έναρξη δράσης της είναι άµεση 

(Κανάκα, 2006). 

• Σε άτοµα µε διαβήτη τύπου 2, στα οποία η κλασσική θεραπεία µε 

αντιδιαβητικά χάπια είχε αποτύχει, η χορήγηση εισπνεόµενης ινσουλίνης σε 

συνδυασµό µε χάπια βελτίωσε σηµαντικά το σάκχαρο και τη γλυκοζυλιωµένη 

αιµοσφαιρίνη. Οµοίως, η εισπνεόµενη ινσουλίνη χορηγούµενη πριν τα 

γεύµατα σε άτοµα που έπαιρναν ήδη ινσουλίνη µακράς διάρκειας δράσης είχε 

παρόµοια ευνοϊκά αποτελέσµατα σε σχέση µε αυτούς που έκαναν υποδόρια 

ινσουλίνη ταχείας δράσης πριν τα γεύµατα (Κανάκα, 2006) 

• Ακόµη και σε άτοµα µε διαβήτη τύπου 1 και πολλαπλές ενέσεις ινσουλίνης 

(εντατικοποιηµένη ινσουλινοθεραπεία), η αντικατάσταση των ενέσεων 

ταχείας δράσης ινσουλίνης πριν τα γεύµατα µε εισπνεόµενη ινσουλίνη 

προκάλεσε παρόµοια µείωση της γλυκοζυλιωµένης αιµοσφαιρίνης, καθώς και 

παρόµοια µείωση του µεταγευµατικού σακχάρου, το οποίο θεωρείται σήµερα 

υπεύθυνο για τις αγγειακές επιπλοκές του διαβήτη (Κανάκα, 2006) 

• H εισπνεόµενη ινσουλίνη µπορεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση στην 

ινσουλίνη ταχείας δράσης µε ισάξια δραστικότητα και ασφάλεια 

συγχορηγούµενη είτε µε ενδιάµεσης ή µακράς δράσης ινσουλίνη, που 



 49 

χορηγείται υποδορίως, είτε µε αντιδιαβητικά δισκία. ∆ε φαίνεται να επηρεάζει 

τις πνευµονικές λειτουργίες (Κανάκα, 2006).  

• Οι γιατροί αλλά και τα ίδια τα άτοµα µε διαβήτη µπορούν να έχουν πρόσβαση 

στις πληροφορίες που αποθηκεύονται στο µικροτσίπ που ελέγχει την απόδοση 

του συστήµατος. Έτσι µπορούν να ελέγχουν τους χρόνους χορήγησης και τις 

δόσεις καθώς και τον τρόπο εισπνοής, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι η συσκευή 

λειτουργεί σωστά (Κανάκα, 2006). 

 

Χορήγηση Ινσουλίνης  

   Η µορφή και η δοσολογία της ινσουλίνης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της 

ασθένειας .Η καθηµερινή της χορήγηση µπορεί να περιλαµβάνει δυο µορφές. Η 

ανάµειξη δυο µορφών ινσουλίνης πολλές φορές µιµείται  µε µεγαλύτερη ακρίβεια  

την παραγωγή της ορµόνης από το ανθρώπινο σώµα. Μπορεί να πάρει κανείς µια 

ινσουλίνη  βραχείας δράσης  για να γίνει µίµηση της έκκρισης ινσουλίνης στη 

διάρκεια του γεύµατος και µια ινσουλίνη µακράς δράσης , η οποία θα µιµηθεί τις 

βασικές εκκρίσεις της ινσουλίνης. Υπάρχουν πολλές µορφές δοσολογίας και 

χορήγησης : 

• µονή δόση είναι µια ένεση ινσουλίνης µεσαίας δράσης  

• ανάµεικτη δόση περιέχει ινσουλίνη βραδείας και µεσαίας δράσης κάθε πρωί 

• προαναµειγµένη µονή δόση  είναι µια ενέσιµη δόση προαναµειγµένης 

ινσουλίνης κάθε πρωί 

• δυο δόσεις είναι δυο ενέσεις µεσαίας ινσουλίνης κάθε µέρα που γίνονται 

συνήθως πριν από το πρωινό και πριν από το βραδινό , ή πριν από το πρωινό 

και την ώρα του ύπνου 

• δυο ανάµεικτες δόσεις είναι δυο ενέσεις που περιέχουν συνδυασµό ινσουλίνης 

βραχείας δράσης και ινσουλίνης µεσαίας δράσης κάθε µέρα που γίνονται πριν 

από το πρωινό και πριν από το βραδινό 

• δυο προαναµειγµένες δόσεις 

• εντατική ινσουλινοθεραπεία  απαιτεί πολλές καθηµερινές ενέσεις ινσουλίνης 

ή χρήση µιας µικρής φορητής αντλίας που χορηγεί αυτόµατα ινσουλίνη στο 

σώµα (Collazο, 2001). 

   Ο διαβήτης τύπου 2 µπορεί να αντιµετωπιστεί µε δίαιτα και άσκηση, 

υπογλυκαιµικά δισκία ή θεραπεία µε ινσουλίνη. Ωστόσο, επειδή ο διαβήτης τύπου 2 

είναι µια προοδευτικά επιδεινούµενη κατάσταση, τα άτοµα µε διαβήτη θα χρειαστούν 

οπωσδήποτε ινσουλίνη σε κάποια φάση. Αντίθετα, τα άτοµα µε διαβήτη τύπου 1 

βασίζονται εξ ολοκλήρου στην ινσουλίνη για την επιβίωσή τους (Collazο, 2001). 

β)Φάρµακα για τον διαβήτη τύπου 2 

Υπογλυκαιµικά δίσκια 

   Φάρµακα από το στόµα σε µορφή χαπιών χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση 

του µη ινσουλινοεξαρτώµενου διαβήτη όταν η δίαιτα και η άσκηση δεν πέτυχαν καλά 

αποτελέσµατα σε µια λογική χρονική περίοδο. Τα χάπια περιέχουν ουσίες που 

αυξάνουν την παραγωγή ινσουλίνης από το πάγκρεας ή αυξάνουν την πρόσληψη 

γλυκόζης από τα κύτταρα του οργανισµού (Collazο, 2001). 

   Τα φάρµακα από του στόµατος δρουν µόνο σε άτοµα που ακόµη παράγουν δικιά 

τους ινσουλίνη. Αν δεν ληφθεί ένα χάπι, το σάκχαρό  θα ανεβεί πολύ ψηλά. Θα 

πρέπει να µετρηθεί το σάκχαρο  και πιθανόν να συµπληρώθούν τα χάπια µε λίγη 

ινσουλίνη. Τα συµπτώµατα που προκύπτουν  είναι: ζαλάδα, ιδρώτας, τρόµος και 

πονοκέφαλος. Αν εµφανίσθούν αυτά τα συµπτώµατα θα πρέπει αµέσως να 

καταναλωθεί κάποια µορφή υδατάνθρακα ταχείας απορρόφησης, όπως ζάχαρη, 

µπισκότα ή χυµό φρούτων. Πιο σοβαρές περιπτώσεις που οδηγούν σε απώλεια 



 50 

αισθήσεων πρέπει να αντιµετωπισθούν µε γλυκαγόνη ή ενδοφλέβια γλυκόζη 

(Collazo, 2001). 

   Τα φάρµακα από του στόµατος για το διαβήτη κατατάσσονται σε τρεις οµάδες µε 

διαφορετικούς µηχανισµούς δράσης.Οι οµάδες είναι εκκριταγωγά  ινσουλίνης 

(διεγερτικά του β- κυττάρου), διγουανίδες και αναστολείς των α- γλυκοσιδασών. Η 

δράση των αντιδιαβητικών φαρµάκων µπορεί να ενισχυθεί όταν συνδυάζονται µε 

κάποια συγκεκριµένα φάρµακα. Χάπια από αυτές τις τρεις οµάδες µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ξεχωριστά, σε συνδυασµό µεταξύ τους ή, αν χρειάζεται, σε 

συνδυασµό µε ινσουλίνη (Anderson, 1981). 

   Οι κατηγορίες των υπογλυκαιµικών δισκίων και οι λειτουργίες τους: 

• Ρυθµιστές της µεταγευµατικής υπεργλυκαιµίας - διεγείρουν την έκκριση της 

ινσουλίνης, όταν λαµβάνονται µε τα γεύµατα  

• Σουλφονυλουρίες - διεγείρουν την έκκριση ινσουλίνης  

• ∆ιγουανίδια (µετφορµίνη) - µειώνει την παραγωγή γλυκόζης από το ήπαρ  

• Ευαισθητοποιητές της ινσουλίνης - βελτιώνουν την ευαισθησία στην 

ινσουλίνη  

• Αναστολείς της α-γλυκοσιδάσης - ελαττώνουν την διάσπαση και την 

απορρόφηση των υδατανθράκων από το έντερο (Anderson, 1981).  

   Για τους διαβητικούς τύπου 2, η φαρµακευτική αγωγή ενδέχεται να περιλαµβάνει 

αντιδιαβητικά φάρµακα στοµατικής χορήγησης ή ινσουλίνη, αν και η ινσουλίνη 

χρησιµοποιείται σπάνια στα αρχικά στάδια αντιµετώπισης του διαβήτη τύπου 2. Τα 

από του στόµατος αντιδιαβητικά φάρµακα χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση 

του διαβήτη τύπου 2, καθώς συχνά επιτρέπουν στον ασθενή  να αποφύγει την 

ινσουλίνη (Anderson, 1981). 

   Τα φάρµακα αυτά διακρίνονται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες, ενώ κάθε 

κατηγορία ενεργεί διαφορετικά για τον έλεγχο των τιµών γλυκόζης στο αίµα: 

- Φάρµακα που ενεργοποιούν τα βήτα κύτταρα να εκκρίνουν περισσότερη ινσουλίνη  

- Φάρµακα που ευαισθητοποιούν τους ιστούς του οργανισµού στην ινσουλίνη που 

είναι ήδη παρούσα. 

- Φάρµακα που επιβραδύνουν τη διάσπαση του αµύλου και διάφορων σύµπλοκων 

σακχάρων σε γλυκόζη (Anderson, 1981). 

   Κάθε φάρµακο κάθε κατηγορίας των αντιδιαβητικών φαρµάκων που χορηγούνται 

από το στόµα ενεργεί µε διαφορετικούς τρόπους για τη βελτίωση του ελέγχου του 

σακχάρου στο αίµα (Anderson, 1981). 

∆ιεγερτικά του β-κυττάρου 

   Τα φάρµακα αυτής της οµάδας χρησιµοποιούνται συνήθως σε άτοµα άνω των 40 

ετών που είναι υπέρβαρα ή ελαφρώς υπέρβαρα. Περιλαµβάνουν τις: 

σουλφονυλουρία, τολβουταµίδη, γλιβενκλαµίδη, γλικλαζίδη, γλιµεπιρίδη, γλιπιζίδη, 

α- µεγλιτινίδη και ρεπαγλινίδη. Αυτές οι ουσίες διεγείρουν τα β - κύτταρα στο 

πάγκρεας να αυξήσουν την έκκριση ινσουλίνης. Αυξάνουν επίσης την ευαισθησία 

των κυττάρων στην ινσουλίνη. Η δράση τους διαρκεί από 4 έως 24 ώρες (Collazo, 

2001).  

   Η θεραπεία αρχίζει προσεκτικά διότι η ευαισθησία του καθενός στα φάρµακα 

διαφέρει. Η δόση µπορεί να αυξάνεται κάθε 3-7 ηµέρες (ή λιγότερο συχνά µε 

ταυτόχρονη θεραπεία µε δίαιτα) µέχρι να βρεθεί η κατάλληλη δόση. Αν η νεφρική 

λειτουργία είναι διαταραγµένη, η δόση µπορεί να µειωθεί. Αν η ηπατική λειτουργία 

είναι διαταραγµένη, ή µετά από µεγάλες περιόδους νηστείας, τα φάρµακα αυτά 

πρέπει να χρησιµοποιούνται µε προσοχή. Η ρεπαγλινίδη πρέπει να λαµβάνεται πριν 

από κάθε κύριο γεύµα. Αν ένα γεύµα χαθεί, δεν πρέπει να λαµβάνεται το φάρµακο 

(Collazo, 2001).  
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Ανεπιθύµητες ενέργειες των διεγερτικών του β-κυττάρου 

   Η πιο κοινή ανεπιθύµητη ενέργεια των διεγερτικών του β-κυττάρου είναι το χαµηλό 

σάκχαρο. Αυτό είναι πιο πιθανό να συµβεί αν παραλείφθεί ένα γεύµα, ο διαβητικός 

φάει πολύ λίγο, ασκηθεί περισσότερο από ότι συνήθως ή πιεί αλκοόλ. Άλλες 

ανεπιθύµητες ενέργειες είναι σπάνιες (Collazo, 2001).  

 

 

∆ιγουανίδες 

   Αυτή η οµάδα φαρµάκων χρησιµοποιείται σε υπέρβαρα άτοµα κάτω των 70 ετών 

µε µη ινσουλινοεξαρτώµενο σακχαρώδη διαβήτη. Μια από τις διγουανίδες είναι η 

µετφορµίνη που αυξάνει την ευαισθησία των κυττάρων στην ινσουλίνη. Η 

µετφορµίνη έχει και µια δράση κατασταλτική της όρεξης και µπορεί να οδηγήσει σε 

απώλεια βάρους. Η δράση της µετφορµίνης αρχίζει µέσα σε λίγες ώρες και κρατάει 

έως και 24 ώρες. Τα χάπια λαµβάνονται µε τα γεύµατα. Η αρχική δόση θα πρέπει να 

είναι αρκετά µικρή για να αποφευχθούν ανεπιθύµητες ενέργειες όπως ναυτία, 

απώλεια της όρεξης, διάρροια, εµετός και µια µεταλλική γεύση στο στόµα. Αντίθετα 

µε τους άλλους τύπους χαπιών, οι διγουανίδες ποτέ δεν προκαλούν υπογλυκαιµία. 

∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται από άτοµα που έχουν καρδιακή, πνευµονική, 

ηπατική ή νεφρική νόσο ή από αλκοολικούς. Τα άτοµα αυτά µπορούν να εµφανίσουν 

γαλακτική οξέωση που θα απειλήσει σοβαρά τη ζωή τους. Οι διγουανίδες αυξάνουν 

την αντίδραση του οργανισµού στην ινσουλίνη µειώνοντας την αντίσταση του στην 

ορµόνη. Ανάµεσα στα γεύµατα , το συκώτι απελευθερώνει στο αίµα την 

αποθηκευµένη γλυκόζη. Στα άτοµα µε διαβήτη τύπου 2 , αυτή η διαδικασία γίνεται 

πολλές φορές σε υπερβολικό βαθµό. Οι διγουανίδες µειώνουν την ποσότητα 

γλυκόζης που απελευθερώνει το συκώτι σε περίοδο νηστείας. Ως αποτέλεσµα , 

χρειάζεται  λιγότερη ινσουλίνη για τη µεταφορά της γλυκόζης από το αίµα στο κάθε 

κύτταρο (Anderson,1981). 

Πιθανές παρενέργειες 

   Σε γενικές γραµµές ο οργανισµός δείχνει λιγότερες ανεπιθύµητες αντιδράσεις στη 

µετφορµίνη , ορισµένοι άνθρωποι όµως µπορεί να παρουσιάσουν παρενέργειες.  

• Μεταβολές στην γεύση (πχ δυσάρεστη γεύση στο στόµα) 

• Απώλεια όρεξης  

• Ναυτία ή εµετό 

• Πρήξιµο , ενόχληση στην κοιλιά  

• Αέρια ή διάρροια 

• Εξανθήµατα στο δέρµα (Anderson,1981). 

   Αυτά τα συµπτώµατα συνήθως εµφανίζονται από τις πρώτες εβδοµάδες που 

ακολουθείται η φαρµακευτική αγωγή και µε τον καιρό εξασθενούν. Είναι λιγότερο 

πιθανό να εµφανιστούν εάν παίρνονται τα φάρµακα  µαζί µε το φαγητό και εάν 

ξεκινήσουν µε µικρή δοσολογία και αυξηθεί η ποσότητα σταδιακά. Όταν 

συνδυάζονται µε κάποιο άλλο φάρµακο για το διαβήτη , όπως είναι οι 

σουλφονυλουρίες , οι µεγλιτινίδες ή η ινσουλίνη , οι διγουανίδες µπορεί να 

προκαλέσουν χαµηλό σάκχαρο στο αίµα. Μία σπάνια αλλά σοβαρή παρενέργεια της 

µετµορφίνης είναι η γαλακτική οξέωση , δηλαδή η συγκέντρωση γαλακτικού οξέος 

στο σώµα , που προκαλείται συνήθως από την υπερβολική συσσώρευση του 

φαρµάκου. Η πιθανότητα να περάσει κανείς από αυτήν την δοκιµασία είναι 

µεγαλύτερη εάν πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια ή από κάποιο άλλο νόσηµα που 

προξενεί υπερβολική παραγωγή γαλακτικού οξέος στο σώµα. Ανάµεσα στα 

συµπτώµατα της γαλακτικής οξέωσης είναι τα ακόλουθα׃  

• Κόπωση     
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• Πόνοι στην κοιλία  

• Αδυναµία  

• Ζαλάδα 

• Μυϊκοί πόνοι    

• Υπνηλία 

• ∆υσκολίες στην αναπνοή (Anderson,1981). 

   ∆εν πρέπει να συνδυάζεται η µετµορφίνη µε αλκοόλ. Εάν παίρνει ο διαβητικός το 

γαστρεντερικό φάρµακο cimetidine (Tagamet) , η δοσολογία σε µετµορφίνη πρέπει 

να µειωθεί , εξαιτίας της πιθανής αλληλεπίδρασης των φαρµάκων (Anderson,1981). 

Αναστολείς των γλυκοσιδασών 

   Τα χάπια αυτά περιέχουν ακαρβόζη που καθυστερεί την αποικοδόµηση των 

υδατανθράκων στο έντερο και γι’ αυτό εµποδίζει την αύξηση του σακχάρου µετά τα 

γεύµατα. Η ακαρβόζη βοηθάει στην διατήρηση µιας καλής HbA1c.Μπορεί να 

προκαλέσουν γαστρεντερικές παρενέργειες όπως διάρροια, φούσκωµα και αν 

συνδυαστούν µε άλλο αντιδιαβητικό φάρµακο µπορεί να προκαλέσουν υπογλυκαιµία 

(Collazo, 2001). 

Σουλφονυλουρίες 

Οι σουλφονυλουρίες χρησιµοποιούνται εδώ και δεκαετίες για τον έλεγχο του 

σακχάρου. Τα φάρµακα αυτά λειτουργούν διεγείροντας τα κύτταρα β στο πάγκρεας , 

ώστε να παράγουν περισσότερη ινσουλίνη. Εποµένως για να ωφεληθεί ο διαβητικός 

από το φάρµακο , το πάγκρεας πρέπει να µπορεί να παράγει λίγη ινσουλίνη από µόνο 

του (Collazo, 2001). 

Οι σουλφονυλουρίες περιλαµβάνουν τα παρακάτω φάρµακα׃ 

• Χλωρπροπαµίδη (Diabibese) 

• Γλιµεπιρίδη (Solosa) 

• Γλιπιζίδη (Glibenese , Minodiab ) 

• Γλιβενκλαµίδη (Daonil) 

• Γλικαζίδη (Diamicron) 

• H γλιπιζίδη και η γλιµεπιρίδη (σουλφονυλουρίες δεύτερης γενιάς είναι οι 

σουλφονυλουρίες που χρησιµοποιούνται συχνότερα.) Αυτοί οι νέοι τύποι των 

αρχικών φαρµάκων ενέχουν µικρότερο κίνδυνο υπογλυκαιµίας και δεν 

παραµένουν τόσο πολύ στο κυκλοφοριακό σύστηµα , µειώνοντας τον κίνδυνο 

των επιπλοκών από τη χρήση του φαρµάκου. 

• Η γλιµεπιρίδη είναι ασφαλέστερη για άτοµα µε βλάβη στη λειτουργία των 

νεφρών , γιατί η πάθηση δεν επηρεάζει την απορρόφηση και τη δράση του 

φάρµακου. Με άλλες σουλφονυλουρίες , η βλάβη στη λειτουργία των νεφρών 

προκαλεί συσσώρευση του φαρµάκου , αυξάνοντας τον κίνδυνο 

υπογλυκαιµίας (Collazo, 2001). 

Πιθανές παρενέργειες  

Η υπογλυκαιµία είναι η πιο συνηθισµένη παρενέργεια των σουλφονυλουριών , ειδικά 

στους πρώτους τέσσερις µήνες της θεραπείας , κατά τους οποίους η µείωση του 

σακχάρου είναι σηµαντική. Ο κίνδυνος υπογλυκαιµίας είναι µεγαλύτερος , αν 

υπάρχει βλάβη στη λειτουργία του ήπατος ή των νεφρών. Στην πραγµατικότητα, 

αυτές οι παθήσεις ίσως επηρεάσουν την κρίση του γιατρού , ο οποίος µπορεί να µη 

συστήσει σουλφονυλουρίες. Η έρευνα επίσης δείχνει ότι µπορεί να αυξήσουν και τον 

κίνδυνο καρδιοπαθειών (Collazo, 2001). 
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4.9.3 ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ 

 

Το 1966 οι γιατροί έκαναν την πρώτη µεταµόσχευση παγκρέατος σε ανθρώπους µε 

διαβήτη τύπου 1.Οι περισσότερες µεταµοσχεύσεις γίνονται σε συνδυασµό µε 

µεταµοσχεύσεις νεφρού. Πλεονεκτήµατα είναι ότι πολλά άτοµα δε χρειάζεται να 

χρησιµοποιούν ινσουλίνη πια και δε διατρέχουν κίνδυνο µεγάλης αυξοµείωσης των 

επιπέδων του σακχάρου. Μειονεκτήµατα είναι  ο µεγάλος κίνδυνος απόρριψης του 

οργάνου , το κόστος των ανοσοκατασταλτικών φαρµάκων, οι πιθανές παρενέργειες , 

ο µεγάλος κίνδυνος µόλυνσης και βλάβης του οργάνου , οι µεταµοσχεύσεις δεν είναι 

πάντα πετυχηµένες και τα όργανα προέρχονται από άτοµα που πρόσφατα έχουν 

πεθάνει (Αβραµίδης, 1992). 

 

4.9.4 ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΗΣΙ∆ΙΩΝ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ 

 

   Η αντιµετώπισή του διαβήτη τύπου 1 εξαρτάται απόλυτα από την εξωγενή 

χορήγηση ινσουλίνης και οφείλεται στην αδυναµία ειδικών κυττάρων του 

παγκρέατος, των νησιδίων του Λάγκερχανς να παράγουν ινσουλίνη, ώστε τα επίπεδα 

της γλυκόζης του αίµατος να διατηρούνται σε φυσιολογικές τιµές ( Σπανός, 1981).  

  Οι πρώτες πειραµατικές προσπάθειες ξεκίνησαν τη δεκαετία του 70, οπότε και έγινε 

η πρώτη επιτυχής µεταµόσχευση νησιδίων σε πειραµατόζωα. Το 1977 έγινε η πρώτη 

µεταµόσχευση νησιδίων σε άνθρωπο. Μέχρι και τη δεκαετία του 1990, τα 

αποτελέσµατα της µεθόδου δεν ήταν τόσο υπήρξαν ενθαρρυντικά. Νέες ελπίδες 

γεννήθηκαν στις αρχές του 2000, όταν ο ερευνητής James Shapiro, του 

Πανεπιστηµίου της Αλµπέρτα στο Έντµοντoν του Καναδά, ανακοίνωσε τα 

αποτελέσµατα από τη µεταµόσχευση νησιδίων σε επτά ασθενείς µε ∆ιαβήτη τύπου 

ένα, οι οποίοι πέτυχαν να παραµείνουν ελεύθεροι ινσουλίνης για ένα χρόνο, ενώ οι 

τιµές της γλυκοζυλιωµένης αιµοσφαιρίνης (δείκτης που αντιπροσωπεύει το µέσο όρο 

της γλυκόζης αίµατος τους τρεις τελευταίους µήνες) κυµάνθηκε εντός των 

φυσιολογικών ορίων ( Σπανός, 1981). 

  Οι ασθενείς έµειναν ελεύθεροι ινσουλίνης για έναν χρόνο, ενώ οι τιµές της 

γλυκοζυλιωµένης αιµοσφαιρίνης (δείκτης που αντιπροσωπεύει τον µέσο όρο της 

γλυκόζης αίµατος τους τρεις τελευταίους µήνες) κυµάνθηκε εντός των φυσιολογικών 

ορίων. Η θεραπεία αυτή, γνωστή και ως «πρωτόκολλο Εντµοντον», αποτέλεσε τη 

βάση για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση µιας πολυκεντρικής µελέτης του 

πρωτοκόλλου του Εντµοντον ( Σπανός, 1981). 

   Σε αυτήν µετείχαν εννέα από τα µεγαλύτερα µεταµοσχευτικά κέντρα νησιδίων 

παγκρέατος σε Ευρώπη και Αµερική. Η µελέτη ξεκίνησε τον Μάιο 2001 και 

ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2005 και τα αποτελέσµατά της δηµοσιεύτηκαν το 2006 σε 

έγκριτο επιστηµονικό περιοδικό. Από αυτά προκύπτει ότι το 44% των ασθενών 

παρέµεινε ελεύθερο ινσουλίνης για τον πρώτο χρόνο µετά τη µεταµόσχευση, ενώ το 

28% εµφάνισε µερική λειτουργικότητα του µοσχεύµατος. Με την πάροδο του 

χρόνου, όµως, παρατηρήθηκε προοδευτική απώλεια της λειτουργικότητας των 

νησιδίων. Στο τέλος της πενταετίας µόλις έξι από τους 36 ασθενείς κατόρθωσαν να 

παραµείνουν ελεύθεροι ινσουλίνης, ενώ 24 από τους 36 ασθενείς (67%) εµφάνιζαν 

κάποια λειτουργικότητα του µοσχεύµατος. Η υπολειµµατική αυτή λειτουργικότητα 

των νησιδίων µπορεί να µην ήταν αρκετή, ώστε οι ασθενείς να ανεξαρτητοποιηθούν 

τελείως από τη χορήγηση ινσουλίνης. Ήταν, όµως, αρκετή να εξασφαλίζει στους 

ασθενείς την προστασία από τις επικίνδυνες επιπλοκές του αρρύθµιστου διαβήτη ( 

Σπανός, 1981).  
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   Η θεραπεία αυτή, γνωστή και ως πρωτόκολλο Edmonton, αποτέλεσε τη βάση για το 

σχεδιασµό και την υλοποίηση µιας πολυκεντρικής µελέτης του πρωτοκόλλου του 

Έντµοντον. Τα τελευταία χρόνια, η µεταµόσχευση νησιδίων παγκρέατος παρουσιάζει 

ιδιαίτερη επιτυχία στην προσπάθεια απελευθέρωσης από την ινσουλίνη ατόµων µε 

τύπου Ι σακχαρώδη διαβήτη. Από το 2000, µε την καθιέρωση του «πρωτοκόλλου του 

Έντµοντον» του Πανεπιστηµίου της Αλµπέρτα στο Έντµοντoν του Καναδά, τα 

αποτελέσµατα των µεταµοσχεύσεων νησιδίων παγκρέατος στα διάφορα κέντρα της 

Ευρώπης και της Αµερικής είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, γεγονός που αποτελεί 

µεγάλη επιτυχία στην αντιµετώπιση του διαβήτη και στην αποτροπή των σοβαρών 

και επικίνδυνων επιπλοκών του. Στην πολυκεντρική µελέτη του πρωτοκόλλου του 

Έντµοντον συµµετέχουν 9 από τα µεγαλύτερα µεταµοσχευτικά κέντρα νησιδίων 

παγκρέατος σε Ευρώπη και Αµερική, που ακολουθούν κοινά πρωτόκολλα 

επεξεργασίας παγκρέατος, αποµόνωσης και εµφύτευσης νησιδίων, ποιοτικού και 

ποσοτικού ελέγχου των µεταµοσχευµένων νησιδίων, του ανοσοκατασταλτικού 

σχήµατος φαρµάκων και του τρόπου αντιµετώπισης των µεταµοσχευµένων ασθενών ( 

Σπανός, 1981). 

Τα σηµαντικότερα στοιχεία του πρωτοκόλλου του Έντµοντον αφορούν:  

Αλλαγή του συνδυασµού των ανοσοκατασταλτικών φαρµάκων, µε βασικό στοιχείο 

την αφαίρεση της κορτιζόνης και την επιλογή ενός θεραπευτικού φαρµακευτικού 

σχήµατος που είναι ελάχιστα τοξικό για τα µεταµοσχευµένα νησίδια.  

Στην περίπτωση που µία µεταµόσχευση νησιδίων δεν ήταν αρκετή για να 

απελευθερώσει τον ασθενή από την ινσουλίνη, ακολουθεί και δεύτερη µεταµόσχευση 

από δότη της ίδιας οµάδος αίµατος, σε χρονικό διάστηµα 1–3 µηνών.  

Τροποποιήσεις σε βασικά στάδια αποµόνωσης των νησιδίων, όπως π. χ. στη 

συντήρηση του παγκρεατικού µοσχεύµατος , στην ενζυµατική πέψη του παγκρέατος,  

η αποµόνωση των νησιδίων έχει καλύτερα ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσµατα ( 

Σπανός, 1981). 

    Σύµφωνα µε το πρωτόκολλο του Έντµοντον, µεταµόσχευση νησιδίων προβλέπεται 

σε άτοµα µε σοβαρά προβλήµατα ανεπίγνωστων υπογλυκαιµικών επεισοδίων για τα 

οποία χρειάζονται βοήθεια από τρίτους, σε άτοµα µε σοβαρά προβλήµατα ρύθµισης 

του σακχάρου και σε άτοµα µε σοβαρές επιπλοκές αµφιβληστροειδοπάθειας, 

νευροπάθειας και νεφροπάθειας. Υποψήφιοι ακόµη είναι ασθενείς που έχουν ήδη 

υποβληθεί σε µεταµόσχευση νεφρού λόγω χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας διαβητικής 

αιτιολογίας, καθώς και ασθενείς στους οποίους η µεταµόσχευση νησιδίων µπορεί να 

συνδυασθεί µε µεταµόσχευση νεφρού όταν συνυπάρχει διαβητική νεφροπάθεια( 

Σπανός, 1981).  

   Η τεχνική της µεταµόσχευσης νησιδίων σήµερα αποτελεί µια απλή επεµβατική 

διαδικασία. Η εµφύτευση των νησιδίων γίνεται στο χώρο της επεµβατικής 

ακτινολογίας, όπου µε τοπική αναισθησία και ξύπνιο τον ασθενή, υπό άσηπτες 

συνθήκες, γίνεται διαδερµική διηπατική τοποθέτηση ενός λεπτού καθετήρα στην 

πυλαία φλέβα και ακολουθεί η έγχυση των νησιδίων που διαρκεί 30΄–40΄. Οι 

επιπλοκές της διαδικασίας έγχυσης των νησιδίων που αναφέρονται διεθνώς είναι 

ήπιες και αντιµετωπίζονται εύκολα. ∆εν έχουν αναφερθεί έως σήµερα θανατηφόρες 

επιπλοκές, ούτε από τη διαδικασία έγχυσης των νησιδίων και ούτε θάνατοι 

µακροπρόθεσµα που να σχετίζονται άµεσα µε τη µεταµόσχευση των νησιδίων. Οι 

επιπλοκές που έχουν σχέση µε τη χρόνια χορήγηση ανοσοκατασταλτικών φαρµάκων 

στη µεταµόσχευση νησιδίων είναι χωρίς συνέπειες στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων και εύκολα αναστρέψιµες, κυρίως λόγω των χαµηλών δόσεων των 

χορηγούµενων φαρµάκων που συµπεριλαµβάνονται στο θεραπευτικό συνδυασµό. Για 

τους παραπάνω λόγους και ιδιαίτερα λόγω του χαµηλού ποσοστού επικινδυνότητας 
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της µεταµοσχευτικής διαδικασίας, όσοι από τους µεταµοσχευµένους δεν είχαν 

πλήρως απελευθερωθεί από την ινσουλίνη µετά την 1η µεταµόσχευση, υποβάλλονταν 

σε 2η και ενδεχοµένως και σε 3η σε µερικές περιπτώσεις, µέσα σε χρονικό διάστηµα 

1–3 µηνών. Τελικά, τα νέα στοιχεία του πρωτοκόλλου του Έντµοντον και η αλλαγή 

διαφόρων παραγόντων άλλαξαν ριζικά τα αποτελέσµατα των µεταµοσχεύσεων 

νησιδίων του παγκρέατος και οδήγησαν σε πολύ υψηλά ποσοστά λειτουργικότητας 

των µεταµοσχευµένων νησιδίων και στη µακρόχρονη επιβίωσή τους ( Σπανός, 1981). 

   Πρόσφατα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα της µελέτης του µεταµοσχευτικού 

κέντρου νησιδίων του Έντµοντον που αφορούσαν σε 65 µεταµοσχευµένους που είχαν 

5 χρόνια παρακολούθησης. Η µελέτη κατέγραψε ότι το 82% των µεταµοσχευµένων 

παρέµειναν ελεύθεροι ινσουλίνης για χρονικό διάστηµα άνω του έτους, το 70% 

έµειναν ελεύθεροι ινσουλίνης για 2 χρόνια και περίπου το 50% για 3 χρόνια. Στα 5 

χρόνια παρακολούθησης των ασθενών φάνηκε ότι παρόλο που ένα χαµηλό ποσοστό 

(10%) των µεταµοσχευµένων εξακολουθούσαν να είναι ελεύθεροι ινσουλίνης, εν 

τούτοις ένα πολύ µεγάλο ποσοστό (80%) είχαν ικανοποιητική παραγωγή c–πεπτιδίου, 

πράγµα που αποδεικνύει τη µερική λειτουργικότητα των µεταµοσχευµένων νησιδίων. 

Η υπολειµµατική αυτή λειτουργικότητα των νησιδίων ήταν αρκετή για να 

εξασφαλίζει στους ασθενείς την προστασία από τις επικίνδυνες επιπλοκές του 

αρρύθµιστου διαβήτη . Η τελευταία µελέτη που δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό 

“Transplantation” τον Αύγουστο 2005 µε τα συνολικά αποτελέσµατα όλων των 

µεταµοσχευτικών κέντρων του πρωτοκόλλου του Έντµοντον σε 471 

µεταµοσχευµένους, κατέγραψε τα ίδια ποσοστά επιβίωσης και λειτουργίας των 

µεταµοσχευµένων νησιδίων, µε πολύ µικρές αποκλίσεις µεταξύ των κέντρων. 

Καταλήγοντας, το µεγαλύτερο όφελος των αρρώστων αυτών στο διάστηµα των 5 

χρόνων µετά τη µεταµόσχευση ήταν η απουσία των σοβαρών και επικίνδυνων 

υπογλυκαιµικών επεισοδίων και η έλλειψη των φαινοµένων του αρρύθµιστου 

διαβήτη ( Σπανός, 1981).  

Πλεονεκτήµατα 

• Φαίνεται πως µπορεί να βοηθήσει στον καλύτερο γλυκαιµικό έλεγχο 

(βελτίωση των τιµών της γλυκοζυλιωµένης και µείωση των επιπλοκών) 

• Βελτίωση της ποιότητας ζωής (µείωση των υπογλυκαιµικών επεισοδίων των 

διαβητικών). 

• Πλέον οι επιστήµονες µεταµοσχεύουν επιτυχώς νησίδια παγκρέατος που 

παράγουν ινσουλίνη. Οι διαβητικοί ασθενείς των ερευνών ζουν χωρίς 

ινσουλίνη για τρία µε πέντε χρόνια, κάτι που ήταν εφικτό µόνο µε τη 

µεταµόσχευση παγκρέατος 

• Η λύση του προβλήµατος θα απαλλάξει από τις καθηµερινές ενέσεις 

ινσουλίνης σε πολλά εκατοµµύρια ασθενών σε όλο τον κόσµο 

• Η διαδικασία είναι λιγότερο δύσκολη από τη µεταµόσχευση παγκρέατος 

• Μικρή διάρκεια 

• Ο ασθενής διατηρεί πλήρως τις αισθήσεις του 

• Κοστίζει λιγότερο από µια µεταµόσχευση παγκρέατος ( Σπανός, 1981). 

Μειονεκτήµατα 

• Το σώµα αµύνεται µε το να πολεµά σε κάτι που είναι ξένο. Έτσι επιτίθεται 

και στα νησίδια παγκρέατος.  

• ∆υσκολία εύρεσης νωπών κυττάρων, λόγω έλλειψης δοτών οργάνων και 

µικρής ποσότητας κυττάρων 

• ∆ύσκολη η αποµόνωση των κυττάρων και η καλλιέργεια τους 



 56 

• Τα αποτελέσµατά της µεταµόσχευσης είναι θετικά, αλλά µία πενταετία µετά 

τη µεταµόσχευση υπάρχει κάµψη των δεικτών. 

• Πρόκειται για µια αρκετά περίπλοκη και ακριβή διαδικασία, η οποία δεν 

µπορεί να εφαρµοστεί εύκολα, παρά µόνο σε εξειδικευµένα 

µεταµοσχευµατικά κέντρα 

• Η χορήγηση των ανοσοκατασταλτικών θα πρέπει να είναι συνεχής, γεγονός 

που συνεπάγεται και αυξηµένη πιθανότητα εµφάνισης παρενεργειών               

( Σπανός, 1981). 

   Οι επιστήµονες πραγµατοποίησαν µεταµόσχευση νησιδίων σε πειραµατόζωα, 

προκειµένου να διερευνήσουν τις παρενέργειες ανοσοκατασταλτικών φαρµάκων. Τα 

φάρµακα αυτά χορηγούνται σε όλους τους ασθενείς που υποβάλλονται σε 

µεταµόσχευση, ώστε ο οργανισµός τους να µην αποβάλει το µόσχευµα. Τα 

αποτελέσµατα της µελέτης ήταν ενθαρρυντικά για το χρονικό διάστηµα της 

χορήγησης, καθώς µεγάλο ποσοστό πειραµατόζωων κατόρθωσε να διατηρήσει τιµές 

γλυκόζης εντός των φυσιολογικών ορίων. Η εµπειρία της Ελλάδας στην 

µεταµόσχευση νησιδίων σε κλινικό επίπεδο είναι πτωχή ( Σπανός, 1981). 

 

4.9.5 ΤΕΧΝΗΤΟ ΠΑΓΚΡΕΑΣ 

 

   Το σύστηµα τεχνητού παγκρέατος είναι ένα αυτόνοµο  σύστηµα το οποίο διαβάζει 

τις ανάγκες του οργανισµού και  χορηγεί µόνο του την ποσότητα ινσουλίνης στον 

ασθενή τη στιγµή που τη χρειάζεται. Η ινσουλίνη που πρέπει να χορηγηθεί 

υπολογίζεται από υπολογιστή του συστήµατος που παίρνει υπόψη όχι µόνο τις 

απόλυτες τιµές σακχάρου αλλά και τον ρυθµό αλλαγής του σακχάρου αίµατος. Το 

σύστηµα έχει τη δυνατότητα συνεχούς προσδιορισµού της γλυκόζης αίµατος µε 

ενζυµικό ηλεκτρόδιο. Σήµερα, οι ασθενείς µε διαβήτη τύπου 1 µπορούν να 

χρησιµοποιούν ταυτόχρονα συσκευές παρακολούθησης και αντλίες ινσουλίνης, 

ωστόσο τα δύο συστήµατα δεν επικοινωνούν µεταξύ τους. Αυτό σηµαίνει ότι οι 

χρήστες πρέπει να διαβάζουν τις µετρήσεις και να χειρίζονται µόνοι τους τις αντλίες. 

Στο τεχνητό πάγκρεας , µια συσκευή µέτρησης που έχει εµφυτευτεί κάτω από το 

δέρµα µεταδίδει τις µετρήσεις σε µια εξωτερική αντλία, η οποία χορηγεί αυτόµατα 

ινσουλίνη µέσω ενός υποδόριου σωλήνα. Η ιδέα για το τεχνητό πάγκρεας αφορά τη 

δηµιουργία ενός προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή που να καθορίζει τη σωστή 

δόση ινσουλίνης, η οποία χορηγείται µέσω αντλίας ινσουλίνης. Το τεχνητό πάγκρεας 

θα αυτοµατοποιήσει τη διαδικασία ελέγχου του διαβήτη και θα ελευθερώσει τους 

ασθενείς από το επανειληµµένο τρύπηµα του δακτύλου για εξέταση σακχάρου και 

των ενέσεων ινσουλίνης. Θα χρειαστούν άλλοι έξη µήνες πριν πραγµατοποιηθεί η 

πρώτη αυτοµατοποιηµένη δοκιµή καθώς τώρα η δόση ινσουλίνης στους εθελοντές 

µεταβάλλεται µε χειροκίνητο τρόπο. Το σύστηµα στην πράξη: ο αισθητήρας µετρά τα 

επίπεδα γλυκόζης, οι τιµές γίνονται σήµα και ο ποµπός τις στέλνει στη συσκευή 

παρακολούθησης. Με αυτές ο διαβητικός όχι µόνο µπορεί να καταγράφει µε απόλυτη 

ακρίβεια και αξιοπιστία τις τιµές της γλυκόζης στο αίµα του, αλλά πλέον µπορεί να 

καθορίζει και τις τιµές ινσουλίνης που χρειάζεται προκειµένου να αποφύγει τα 

υπογλυκαιµικά και υπεργλυκαιµικά επεισόδια. Ο αισθητήρας είναι ένα µικρό 

ηλεκτρόδιο που φοριέται από τον ασθενή µέχρι 3 ηµέρες και εισάγεται στον υποδόριο 

ιστό µε ευκολία είτε από τους ίδιους τους ασθενείς είτε από τους ιατρούς µε τη 

βοήθεια µιας αυτόµατης συσκευής εισαγωγής (Alberti, 1997).  

   Υστερα από µια δίωρη εκπαίδευση, ο αισθητήρας µετρά τα επίπεδα γλυκόζης στο 

µεσοκυττάριο υγρό. Τα κύτταρα λαµβάνουν οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά, καθώς 

και γλυκόζη από το ενδοκυττάριο υγρό. Ο αισθητήρας µετατρέπει τις τιµές της 



 57 

γλυκόζης από το µεσοκυττάριο υγρό σε ένα ηλεκτρονικό σήµα, το οποίο αναπαριστά 

την ποσότητα γλυκόζης που βρίσκεται εκείνη τη στιγµή στο αίµα. Καθηµερινώς 

καταγράφονται από τον αισθητήρα έως και 288 µετρήσεις γλυκόζης -σχεδόν 100 

φορές περισσότερες πληροφορίες από τις τρεις καθηµερινές µετρήσεις από το 

δάκτυλο. Ο ποµπός συνδέεται µε τον αισθητήρα, επικολλάται στο δέρµα µε 

αυτοκόλλητη ταινία και στέλνει τις τιµές γλυκόζης που λαµβάνει από τον αισθητήρα 

µέσω ραδιοσυχνοτήτων στη συσκευή παρακολούθησης κάθε πέντε λεπτά. Οι 

ασθενείς µπορούν να κάνουν ντους, µπάνιο ή και να κολυµπήσουν φορώντας τον 

αισθητήρα και τον ποµπό, καθώς είναι αδιάβροχοι. Η αντλία ινσουλίνης λαµβάνει τα 

δεδοµένα από τον ποµπό και µε το πάτηµα ενός κουµπιού εµφανίζει τις τιµές της 

γλυκόζης κάθε 5 λεπτά. Σηµειώνεται ότι συναγερµοί (ήχου ή βόµβου) θα 

ειδοποιήσουν τους ασθενείς για πιθανά επικίνδυνα υπογλυκαιµικά ή υπεργλυκαιµικά 

επεισόδια (Alberti, 1997). 

   Για τη δηµιουργία τεχνητού παγκρέατος, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει 

αισθητήρας µέτρησης γλυκόζης αίµατος, ο οποίος θα µετρά το σάκχαρο του αίµατος 

στον υποδόριο χώρο. Ο αισθητήρας αυτός στη συνέχεια στέλνει το αποτέλεσµα της 

µέτρησης σε έναν υπολογιστή. Ο υπολογιστής υπολογίζει την απαραίτητη δόση 

ινσουλίνης µέσω ενός αλγόριθµου και στέλνει την πληροφορία στην αντλία 

ινσουλίνης, η οποία τελικά απελευθερώνει την ποσότητα ινσουλίνης που απαιτείται 

ανάλογα µε τη µέτρηση γλυκόζης αίµατος. Με τον τρόπο αυτό κλείνει το κύκλωµα 

χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση (Alberti, 1997). 

   ∆ύο είναι οι τύποι κλειστού κυκλώµατος που υπάρχουν ήδη, το κλειστό εξωτερικό 

σύστηµα, που αποτελείται από εξωτερική αντλία και εξωτερικό υποδόριο αισθητήρα 

και το κλειστό εµφυτεύσιµο σύστηµα που αποτελείται από εµφυτεύσιµη αντλία και 

ενδοαγγειακό αισθητήρα. Οι ενδοαγγειακοί αισθητήρες φτάνουν στον ένα χρόνο 

ζωής και τοποθετούνται στην είσοδο της καρδιάς. Η εµφυτεύσιµη αντλία ινσουλίνης 

τοποθετείται µε χειρουργική επέµβαση υποδορίως, η ινσουλίνη όµως 

απελευθερώνεται στον περιτοναϊκό χώρο, δηλαδή µέσα στην κοιλιά του ατόµου που 

έχει διαβήτη. Το ρεζερβουάρ της ινσουλίνης γεµίζει από το θεράποντα ιατρό κάθε 60-

90 µέρες. Ο προγραµµατισµός της αντλίας γίνεται µέσω τηλεχειριστηρίου. Αν και 

µέχρι σήµερα έχουν εµφυτευθεί περισσότερες από 1.000 αντλίες ινσουλίνης µε πολύ 

καλά αποτελέσµατα, το κλειστό εµφυτεύσιµο σύστηµα, δηλαδή το ολοκληρωµένο 

εµφυτεύσιµο σύστηµα, έχει δοκιµαστεί µόνο σε πολύ µικρό αριθµό ασθενών µε καλά 

αλλά όχι εξαιρετικά αποτελέσµατα (Alberti, 1997).   

Πλεονεκτήµατα 

• Ένα τέτοιο µηχανικό πάγκρεας θα απάλλασσε τους ασθενείς µε διαβήτη 

τύπου Ι από τα ενοχλητικά τρυπήµατα στα δάχτυλα για τη µέτρηση της 

γλυκόζης και τις συχνές ενέσεις ινσουλίνης στο µπράτσο.  

• Λόγω της αυξηµένης ροής αίµατος σε αυτό το σηµείο, δεν παρατηρείται 

θρόµβωση των αγγείων, ενώ µελέτες έχουν δείξει καλή λειτουργία του 

καθετήρα για περίπου 13 µήνες χωρίς ιδιαίτερες επιπλοκές. 

• Η συσκευή θα αλλάξει την καθηµερινότητα των ασθενών, θα ελέγχει 

καλύτερα τα επίπεδα γλυκόζης και θα απαλλάσσει τους ασθενείς από τις 

επιπλοκές του διαβήτη.  

• Θα υποκαταστήσει πλήρως τη λειτουργία του φυσικού οργάνου προκειµένου 

να ρυθµίζει τις ποσότητες ινσουλίνης στο αίµα των ασθενών µε σακχαρώδη 

διαβήτη.  

• Προσφέρει ασύγκριτα καλύτερη ποιότητα ζωής στους διαβητικούς  

• Με τη ρύθµιση των επιπέδων ινσουλίνης στο αίµα προστατεύει τα υπόλοιπα 

ζωτικά όργανα και αυξάνει την επιβίωση των ασθενών (Alberti, 1997). 
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Μειονεκτήµατα 

• Είναι όµως µεγάλο σε µέγεθος. Πολλά ιατρικά κέντρα προσπαθούν να 

κατασκευάσουν µικρούς ανιχνευτές γλυκόζης για τη µέτρηση σακχάρου του 

αίµατος.  

• Όταν έγιναν πειράµατα µε ανιχνευτές που τοποθετήθηκαν σε ζώα , οι 

συσκευές είχαν την τάση να βουλώνουν από τις πρωτεΐνες του αίµατος. 

• Το πρόβληµα είναι η ίδια η ινσουλίνη καθώς απαιτείται αρκετός χρόνος µέσω 

της χορήγησής της µε αντλίες για να φθάσει και να δράσει στον οργανισµό, 

κάτι που δηµιουργεί εµπόδια όταν υπάρχουν µεγάλα σκαµπανεβάσµατα στα 

επίπεδα γλυκόζης του αίµατος. 

• Παράλληλα και οι αλγόριθµοι που χρειάζεται να χρησιµοποιηθούν για να 

λειτουργήσει το σύστηµα δεν είναι τόσο εξελιγµένοι ώστε η συσκευή να 

ανταποκρίνεται στις απότοµες αλλαγές του σακχάρου. Αν ένας ασθενής 

χρειάζεται αυξηµένη δόση ινσουλίνης επειδή εµφάνισε για παράδειγµα µια 

λοίµωξη ή ασκήθηκε, οι συσκευές που υπάρχουν δεν µπορούν να 

ανταποκριθούν. Θα παρέλθουν τουλάχιστον 8-10 χρόνια προτού αυτές οι 

συσκευές θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν ευρέως. 

• Το κυριότερο εµπόδιο στην κατασκευή του τεχνητού παγκρέατος αφορά τα 

µαθηµατικά καθώς κανείς δεν έχει τελειοποιήσει κάποιο πρόγραµµα στον 

υπολογιστή τόσο εξελιγµένο που να µπορεί να χορηγεί τη σωστή δόση 

ινσουλίνης οποιαδήποτε στιγµή της ηµέρας. Αν η οµάδα καταφέρει να 

σταθεροποιήσει τα επίπεδα γλυκόζης των εθελοντών, οι οποίοι παραµένουν 

τη νύχτα στο νοσοκοµείο, τότε θα βοηθηθούν στην εύρεση του αλγορίθµου 

που χρειάζεται για να αυτοµατοποιηθεί ο έλεγχος του διαβήτη. 

• Λόγω του όγκου του µηχανήµατος και του δύσχρηστου της εφαρµογής του, η 

χρήση του περιορίζεται: 

• στην αντιµετώπιση κετοξέωσης, σε βαρείες χειρουργικές επεµβάσεις και 

τοκετούς 

• σε µελέτες των αλλαγών που επέρχονται σε µεταβολίτες και ορµόνες κατά την 

οµαλοποίηση του σακχάρου αίµατος στους διαβητικούς 

• σε µελέτες φαρµακοκινητικής της απορρόφησης της ινσουλίνης 

• σε διαβητικούς σε κωµατώδη κατάσταση 

• σε περιπτώσεις υπερινσουλιναιµίας (Alberti, 1997). 

Προβλήµατα που παρατηρήθηκαν στη λειτουργία της συσκευής είναι: 

• µηχανικές βλάβες του συστήµατος  

• φλεβίτιδες  

• οστεατονεκρωτικές αλλοιώσεις  

• απόφραξη του καθετήρα από σχηµατισµό ιζηµάτων στα συµπυκνωµένα 

διαλύµατα ινσουλίνης (Alberti, 1997). 

   Ενώ οι σωληνώσεις σε σηµερινή αντλία ινσουλίνης έχουν µήκος πάνω από ένα 

µέτρο, αναπτύχθηκε µια συσκευή που κολλάει στο δέρµα και διοχετεύει ινσουλίνη 

µέσω ενός πολύ µικρού σωλήνα συνδεδεµένου στο µπράτσο ή την περιοχή της 

κοιλιάς. Επιπλέον, έχει αναπτυχτεί η ασύρµατη µετάδοση των µετρήσεων στο 

µηχάνηµα που υπολογίζει τη σωστή δόση ινσουλίνης -καταργώντας ένα επιπλέον 

καλώδιο (Alberti, 1997). 

   Σε αντίθεση µε το εµφυτεύσιµο σύστηµα οι περισσότερες ερευνητικές οµάδες σε 

όλο τον κόσµο έχουν επικεντρωθεί στο να κάνουν πραγµατικότητα το εξωτερικό 

κλειστό κύκλωµα, γιατί είναι πιο απλό και εύκολο. Μελέτες από τα Πανεπιστήµια 

του Yale και του Cambridge σε παιδιά και νέους ενηλίκους µε σακχαρώδη διαβήτη 
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τύπου 1 έχουν δείξει ότι το σύστηµα αυτό µπορεί να εφαρµοστεί. Τα προγευµατικά 

και τα µεταγευµατικά σάκχαρα των ασθενών που συµµετείχαν στις µελέτες ήταν 

πολύ καλά, χωρίς ωστόσο να είναι ακόµα τέλεια. Οι ερευνητές επικεντρώνονται 

πλέον στην ανάπτυξη του τέλειου αλγόριθµου που θα επιτρέψει την άριστη ρύθµιση 

του διαβήτη. Το ∆ιεθνές Υδρυµα Ερευνας για τον Νεανικό ∆ιαβήτη καθώς και οι 

περισσότεροι ερευνητές που ασχολούνται µε το θέµα παγκοσµίως θεωρούν ότι το 

τεχνητό πάγκρεας θα έχει γίνει πραγµατικότητα το αργότερο µέχρι το έτος 2015 

(Alberti, 1997). 

 

4.9.6 Β-ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΕ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

 

   Ο διαβήτης εµφανίζεται όταν τα β-κύτταρα στο πάγκρεας αδυνατούν να 

παρασκευάσουν ινσουλίνη. Στον διαβήτη τα β-κύτταρα έχουν υποστεί βλάβες που 

δεν επιδιορθώνονται. Τα ελαττωµατικά β-κύτταρα µπορούν να αντικατασταθούν από 

υγιή. Ο οργανισµός θα µπορεί αυτόµατα να ρυθµίσει τα επίπεδα γλυκόζης µε 

παραγωγή ινσουλίνης (Alberti,1997). 

    Η µεταµόσχευση κυττάρων τύπου β, στο πάγκρεας είναι µια ελκυστική ιδέα. ∆ιότι 

η αντικατάσταση των απολεσθέντων κυττάρων που παράγουν ινσουλίνη, µε νέα 

κύτταρα µπορεί να λύσει ριζικά το πρόβληµα.. Ολόκληρο το πάγκρεας ή µοσχεύµατα 

β-κυττάρων µπορούν να µεταφερθούν από κάποιον δότη σε ένα άτοµο µε διαβήτη. Οι 

πρώτες προσπάθειες που έγιναν, έκαναν χρήση κυττάρων τύπου β, από δότες 

(Alberti,1997). 

   Οι ερευνητές στράφηκαν προς άλλες πηγές κυττάρων τύπου β που είναι ικανά να 

παράγουν ινσουλίνη. Τα αρχέγονα κύτταρα είναι κύτταρα που δεν έχουν υποστεί 

διαφοροποίηση, δηλαδή δεν έχουν εξελιχθεί ακόµη σε ειδικούς τύπους κυττάρων, που 

εκτελούν συγκεκριµένες λειτουργίες. Μπορούν λοιπόν να προσαρµοστούν για να 

καλύψουν τις ανάγκες του οργανισµού. Τα αρχέγονα κύτταρα του µυελού των οστών 

είναι ικανά να διαφοροποιηθούν και να µετασχηµατισθούν σε σχεδόν οποιαδήποτε 

άλλη λειτουργική οµάδα κυττάρων του οργανισµού. Μερικά αρχέγονα κύτταρα 

ανευρίσκονται και σε ενήλικες, αλλά τα περισσότερα – και αυτά που αναπτύσσονται 

καλύτερα – ανευρίσκονται στα έµβρυα (Alberti,1997). 

   Η σηµαντική αυτή ανακάλυψη έγινε κατά τα τελευταία χρόνια. Ήταν αποτέλεσµα 

των σηµαντικών επιτυχιών και των ανακαλύψεων που επιτεύχθηκαν λόγω των 

µεταµοσχεύσεων µυελού των οστών σε λευχαιµικούς και άλλους καρκινοπαθείς 

(Alberti,1997). 

  Τα αρχέγονα πολυδύναµα κύτταρα του µυελού των οστών, θα µπορούν να 

χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία και αντιµετώπιση πολλών ασθενειών που απειλούν 

τη ζωή ή που προκαλούν βλάβες στον οργανισµό. Ήδη άρχισαν να δηµιουργούνται 

τράπεζες όπου συλλέγονται τέτοια κύτταρα, είτε από έµβρυα είτε από ενήλικες. 

Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι αρχέγονα κύτταρα από το µυελό των οστών των 

διαβητικών ασθενών, µπορούν να διαφοροποιηθούν και να µετεξελιχθούν σε κύτταρα 

τύπου β του παγκρέατος που παράγουν ινσουλίνη. Σε διάφορες εργαστηριακές 

δοκιµές, οι επιστήµονες κατάφεραν να τροποποιήσουν τα αρχέγονα κύτταρα από 

ασθενείς διαβητικούς και να τα ωθήσουν στο να γίνουν κύτταρα τύπου β του 

παγκρέατος (Alberti,1997). 

   Αποτελέσµατα πρόσφατων πειραµάτων οδηγούν σε καθοριστικές ενδείξεις ότι τα 

ανθρώπινα εµβρυϊκά βλαστικά κύτταρα µπορεί να χρησιµοποιηθούν για να 

δηµιουργήσουν κύτταρα που παράγουν ινσουλίνη αντιδρώντας στη γλυκόζη, όπως τα 

βήτα κύτταρα στο πάγκρεας. Η ανάπτυξη θεραπείας µε χρήση κυττάρων κατά του 
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διαβήτη θα µπορούσε να βοηθηθεί σε µεγάλο βαθµό από την ανανεωµένη πηγή 

ανθρώπινων βήτα κυττάρων (Alberti,1997). 

   Στην έρευνα φάνηκε ότι ο παγκρεατικός ιστός από εµβρυϊκά βλαστικά κύτταρα 

µπορεί να δηµιουργήσει κύτταρα που µορφολογικά και λειτουργικά είναι παρόµοια 

µε τα βήτα κύτταρα, µετά από εµφύτευσή τους που έγινε σε ποντίκια. Επιπλέον,  η 

εµφύτευση του ιστού από τα βλαστικά κύτταρα εµποδίζει την υπερβολική αύξηση 

των επιπέδων γλυκόζης στα ζώα (Alberti,1997). 

   Ένας στόχος της ιατρικής έρευνας είναι να βρει καλύτερους τρόπους για τη 

χορήγηση ινσουλίνης στα άτοµα µε διαβήτη. Στην ιδανική του µορφή αυτό σηµαίνει 

να αποκατασταθεί ο ρόλος που έχουν τα β-κύτταρα στο πάγκρεας: να αισθάνονται 

την ποσότητα της γλυκόζης στην κυκλοφορία και να παράγουν τόση ινσουλίνη που 

να επιτρέπει στα κύτταρα του σώµατος να χρησιµοποιήσουν την γλυκόζη αυτή 

(Alberti, 1997). 

   Χρησιµοποιώντας εµβρυϊκούς ιστούς από ποντίκια, οι ερευνητές κατέστρωσαν ένα 

σχέδιο για να καθοδηγήσουν την ανάπτυξη των αρχέγονων κυττάρων. Το σχέδιο 

πέτυχε και οι επιστήµονες κατάφεραν να παράγουν β- κύτταρα σε οµάδες παρόµοιες 

αυτών που ανευρίσκονται στο φυσιολογικό πάγκρεας. Το πιο σηµαντικό όµως ήταν 

ότι οι οµάδες αυτές των κυττάρων παρήγαγαν ινσουλίνη όταν εκτίθονταν σε γλυκόζη 

(Alberti,1997). 

   Για να το διαπιστώσουν οι ερευνητές έδωσαν στα ποντίκια ένα φάρµακο ώστε να 

εµφανίσουν διαβήτη. Εµφύτευσαν εργαστηριακά ανεπτυγµένα β-κύτταρα κάτω από 

το δέρµα µερικών από αυτά. Τα εµφυτευµένα κύτταρα παρήγαγαν ινσουλίνη σαν 

ανταπόκριση στην υπεργλυκαιµία, αλλά όχι αρκετή για να αποκαταστήσουν τα 

φυσιολογικά επίπεδα γλυκόζης. Ωστόσο ποντίκια στα οποία µεταµοσχεύτηκαν β-

κύτταρα διατήρησαν το βάρος τους και έζησαν περισσότερο από εκείνα στα οποία 

δεν µεταµοσχεύτηκαν (Alberti, 1997). 

   Παρόλο που τα εµφυτευθέντα κύτταρα δεν κατάφεραν να ελέγξουν πλήρως τα 

επίπεδα της γλυκόζης, οι ερευνητές θεωρούν τη δουλειά τους πετυχηµένη. Η τεχνική 

της παρασκευής β-κυττάρων από αρχέγονα κύτταρα είναι νέα. Περαιτέρω βελτίωση 

της διαδικασίας µπορεί να βελτιώσει και την απόδοση των εργαστηριακά 

αναπτυσσόµενων κυττάρων. Εξάλλου τα β-κύτταρα του παγκρέατος δεν βρίσκονται 

φυσιολογικά κάτω από το δέρµα. Μεταµόσχευση σε κάποιο άλλο σηµείο του 

σώµατος µπορεί να είχε καλύτερα αποτελέσµατα(Alberti,1997). 

   Ο διαβήτης έχει σε πολύ µικρό ποσοστό ισχυρό γενετικό υπόβαθρο. Έτσι ο 

εντοπισµός γονιδίων σε αυτή τη φάση δεν θα έχει επίδραση στη θεραπεία εκτός και 

αν φθάσει το επίπεδο του να αναπτυχθούν θεραπείες εξατοµικευµένες µε βάση τα 

γονίδια του κάθε ασθενούς (Alberti,1997). 

   Σκοπός είναι, µέσα από αυτή την εξονυχιστική "σάρωση" του γονιδιώµατος, να 

αναπτυχθούν µελλοντικά νέες προσεγγίσεις τόσο σε ό,τι αφορά τη θεραπεία του 

διαβήτη τύπου 2 όσο και την πρόληψή του µε τη δηµιουργία κάποια ηµέρα γενετικών 

τεστ. Είναι ακόµη νωρίς για να υπάρξουν απτά αποτελέσµατα αυτών των µελετών για 

τους ασθενείς όµως η γενετική έρευνα υπόσχεται να βελτιώσει τόσο την πρόγνωση 

όσο και την αντιµετώπιση της συγκεκριµένης µορφής της νόσου. Μέσω των 

καινούργιων γονιδίων που ανακαλύπτονται γίνονται συνεχώς γνωστά καινούργια 

πράγµατα για την αιτιοπαθογένεση του διαβήτη (Alberti, 1997). 

Τα πλεονεκτήµατα από τη µεταµόσχευση αρχέγονων κύτταρων είναι τα ακόλουθα: 

• Η πρακτική σηµασία της ανακάλυψης αυτής, είναι πολύ µεγάλη. Tα κύτταρα 

αυτά µπορούν να παραχθούν από ένα διαβητικό, να είναι πλήρως λειτουργικά 

και στη συνέχεια να µεταµοσχευτούν στο πάγκρεας του ίδιου διαβητικού. 

Αρχικά για το διαβητικό τύπου 1, θα υπάρχει καινούργια παραγωγή 
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ινσουλίνης, γεγονός που θα ρυθµίσει την ασθένεια χωρίς πλέον να 

χρειάζονται ενέσεις ινσουλίνης. 

• Επιπρόσθετα δεν χρειάζονται ανοσοκατασταλτικά φάρµακα. Επειδή τα 

κύτταρα προέρχονται από τον ίδιο τον ασθενή, δεν θα υπάρχει ο κίνδυνος της 

απόρριψης. Έτσι αποφεύγονται πλήρως, οι µεγάλοι κίνδυνοι των 

ανοσοκατασταλτικών φαρµάκων.  

• Οι προεκτάσεις των θεραπειών µε τα αυτόλογα (δηλαδή από τον ίδιο ασθενή) 

αρχέγονα κύτταρα του µυελού των οστών είναι τεράστιες. Είναι εξαιρετικά τα 

πλεονεκτήµατα της µεθόδου αυτής για τα τόσα πολλά µικρά παιδιά που 

πλήττονται καθηµερινά από το διαβήτη τύπου 1. Οι προοπτικές είναι καλές. 

Όµως βρίσκονται στα πειραµατικά στάδια. Οι πρώτες κλινικές δοκιµές σε 

ασθενείς θα δείξουν πλέον στην πράξη κατά πόσο επαληθεύονται οι 

επιστηµονικές προβλέψεις (Alberti, 1997). 

   Η µέθοδος µεταµόσχευσης κυττάρων τύπου β στο πάγκρεας έχει σοβαρά 

µειονεκτήµατα.  

• Η αλλογενής µεταµόσχευση (δηλαδή από δότη) έχει προβλήµατα. Το 

κυριότερο είναι ότι για να αποφευχθεί η απόρριψη του µοσχεύµατος, 

επιβάλλεται να παίρνει ο ασθενής ανοσοκατασταλτικά φάρµακα. Τα φάρµακα 

αυτά µειώνουν την άµυνα του οργανισµού και εµποδίζουν την απόρριψη του 

µοσχεύµατος από τον ξένο δότη. Παράλληλα όµως έχουν κινδύνους. 

Μειώνοντας την άµυνα, αυξάνουν τον κίνδυνο µολύνσεων.  

• Επιπρόσθετα η µείωση της άµυνας του οργανισµού αυξάνει τον κίνδυνο 

εµφάνισης καρκίνου. 

• Μερικά αφορούν ζητήµατα ηθικής. Για να ωφελήσει τους ανθρώπους θα 

πρέπει η έρευνα να δοκιµαστεί σε ανθρώπινους ιστούς. Το αν είναι ηθικό να 

χρησιµοποιούνται ανθρώπινα έµβρυα στην έρευνα είναι ένα ζήτηµα διαρκούς 

και έντονης αντιπαράθεσης.  

• Ο µικρός αριθµός συµβατών δοτών περιορίζει τη χρήση αυτής της µεθόδου.  

• Εξάλλου ο οργανισµός µπορεί να απορρίψει τον µεταµοσχευθέντα ιστό 

(Alberti, 1997). 

 

 4.9.7 ΑΝΤΛΙΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

 

Η θεραπεία µε αντλία ινσουλίνης άλλαξε δραµατικά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια 

τη φιλοσοφία αντιµετώπισης του Σακχαρώδη ∆ιαβήτη. Από µια σπάνια θεραπεία για 

άτοµα µε Σακχαρώδη ∆ιαβήτη και σοβαρή αντίσταση στην ινσουλίνη έγινε θεραπεία 

εκλογής για τη βελτιστοποίηση της αντιµετώπισης του Σακχαρώδη ∆ιαβήτη τύπου 1.  

Η αντλία είναι µία µικρή ηλεκτροµηχανική εξωτερική συσκευή, τροφοδοτούµενη από 

µπαταρίες, η οποία µπορεί να παρέχει στον οργανισµό υποδόρια ινσουλίνη, δια µέσου 

ενός λεπτού καθετήρα και έχει 3 τρόπους δράσης: 

• Καλύπτει τις ανάγκες του ατόµου σε ινσουλίνη υπό βασικές συνθήκες, 

ανεξάρτητα από τη λήψη γευµάτων, κατά τη διάρκεια του 24ωρου (βασικός 

ρυθµός). 

• Καλύπτει τα γεύµατα (γευµατικό bolus). 

Επαναφέρει µια τυχαία αυξηµένη τιµή σακχάρου σε φυσιολογικά επίπεδα 

(διορθωτικό bolus) (Watkins, 1993) 

   Με την αντλία ινσουλίνης προσαρµόζεται η ινσουλίνη στην καθηµερινότητα του 

διαβητικού ατόµου και όχι το αντίθετο, όπως συνέβαινε έως τώρα κατά κύριο λόγο. 

Οι αντλίες ινσουλίνης εξασφαλίζουν µια συνεχή ροή ινσουλίνης για 24 ώρες την 

ηµέρα. Η συσκευή είναι προσαρµοσµένη σε ζώνη ή τοποθετείται µέσα σε τσέπη. 
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Ένας λεπτός πλαστικός αγωγός (σωλήνας) µεταφέρει την ινσουλίνη από την αντλία 

σε µια εύκαµπτη βελόνα που τοποθετείται µέσα στον λίπος κάτω από το δέρµα της 

κοιλιακής χώρας. Η αντλία ρυθµίζεται έτσι ώστε να δίνει επιπλέον ινσουλίνη πριν 

από κάθε γεύµα. Η αντλία µειώνει αυτοµάτως τον ρυθµό µε τον οποίο χορηγείται η 

ινσουλίνη κατά την διάρκεια της νύχτας προκειµένου να αποφευχθεί υπογλυκαιµία. Ο 

σκοπός της χρησιµοποίησης µιας τέτοιας αντλίας είναι να µιµηθεί κανείς όσο το 

δυνατόν καλύτερα τον τρόπο µε τον οποίο εκκρίνεται η ινσουλίνη στους ανθρώπους 

που δεν έχουν διαβήτη. Όσοι φέρουν τέτοια αντλία είναι σηµαντικό να ελέγχουν 

τακτικά τα επίπεδα σακχάρου του αίµατος προκειµένου να προσαρµόζουν ανάλογα 

την χορηγούµενη ινσουλίνη(Watkins, 1993) 

Πλεονεκτήµατα 

• Βελτίωση της ποιότητας ζωής του διαβητικού ατόµου. 

• Βελτίωση του µεταβολικού ελέγχου. 

• Μείωση επιπέδων HbA1c. 

• Λιγότερα υπογλυκαιµικά επεισόδια. 

• Οι διακυµάνσεις γλυκόζης είναι µικρότερες. 

• Παρέχει ευελιξία στο χρόνο λήψης των γευµάτων και στην ποσότητα αυτών. 

• ∆υνατότητα καλού γλυκαιµικού ελέγχου κατά την άσκηση, 

προγραµµατισµένη και µη. 

• Καλός γλυκαιµικός έλεγχος κατά την κύηση και κατά τον προγραµµατισµό 

της. 

• Αντιµετώπιση του φαινοµένου της αυγής. 

• Μπορεί να κοιµάται κάποιος µέχρι αργά το πρωί. 

Οι αντλίες είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής τρόπος χορήγησης του φαρµάκου στους νέους 

επειδή τους επιτρέπουν να ακολουθήσουν φυσιολογικούς ρυθµούς ζωής. Μπορούν να 

λαµβάνουν την απαραίτητη ποσότητα ινσουλίνης χωρίς να γίνεται αντιληπτό από το 

περιβάλλον τους, αλλά και να ακολουθούν τη ζωή των φίλων τους χωρίς πρόβληµα 

(Watkins, 1993) 

Μειονεκτήµατα 

• Ενδεχόµενη αύξηση βάρους, στην περίπτωση που γίνεται κατάχρηση της 

ελευθερίας που παρέχει η αντλία, σχετικά µε την ποσότητα των γευµάτων. 

• Ενδεχόµενη εµφάνιση διαβητικής κετοξέωσης, σε περίπτωση που 

δηµιουργηθεί κάποιο πρόβληµα στο σετ έγχυσης και δεν παρέχεται ινσουλίνη 

στον οργανισµό για αρκετές ώρες. Κετοξέωση είναι δυνατόν να συµβεί σε 

περίπτωση που αποσυνδεθεί η αντλία χωρίς ο διαβητικός να το αντιληφθεί. 

• Η επαναξιολόγηση όλων των στοιχείων που συνελέχθησαν σχετικά µε τη 

χρήση της αντλίας από εφήβους και παιδιά µέσα στη τελευταία δεκαετία 

έφερε στην επιφάνεια τουλάχιστον 13 θανάτους και περισσότερους από 1.500 

τραυµατισµούς. Σε ορισµένες περιπτώσεις τα αρνητικά αποτελέσµατα 

οφείλονται σε δυσλειτουργία της συσκευής αλλά πολλές φορές αποδίδονται 

στη ριψοκίνδυνη συµπεριφορά των εφήβων ή την αµέλειά τους.  

• Πολλοί έφηβοι απλώς δεν γνωρίζουν µε ποιο τρόπο να χρησιµοποιήσουν τις 

αντλίες ή δεν φροντίζουν ώστε να λειτουργούν διαρκώς κατά τον επιθυµητό 

τρόπο. Επίσης διαπιστώθηκαν τουλάχιστον δύο απόπειρες αυτοκτονίας από 

εφήβους, οι οποίοι αύξησαν κατά πολύ την ποσότητα της ινσουλίνης που 

λάµβαναν (Watkins, 1993). 

   H θεραπεία µε αντλία ινσουλίνης ονοµάζεται ‘Θεραπεία συνεχούς υποδόριας 

έγχυσης ινσουλίνης’. Αυτή η ονοµασία περιγράφει µε ακρίβεια το περί τίνος 

πρόκειται. Οι ενέσεις ινσουλίνης δεν είναι πλέον αναγκαίες. Αντί γι' αυτές, µια αντλία 
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εφοδιάζει συνεχώς τον οργανισµό µε την αναγκαία ποσότητα ινσουλίνης. Η θεραπεία 

µε αντλία ινσουλίνης µιµείται την έκκριση ινσουλίνης από το φυσιολογικό πάγκρεας. 

Σε αντίθεση µε την εντατικοποιηµένη ινσουλινοθεραπεία, η θεραπεία µε αντλία 

ινσουλίνης χρησιµοποιεί µόνο ταχείας δράσης ινσουλίνη ή ανάλογο ινσουλίνης 

ταχείας δράσης (Watkins, 1993) 

   Συνήθως οι ανάγκες σε ινσουλίνη κατά τη θεραπεία µε αντλία ινσουλίνης, 

αποτελούν περίπου το 80% των µονάδων ινσουλίνης του εντατικοποιηµένου 

σχήµατος ινσουλινοθεραπείας που έκανε ο ασθενής πριν (Watkins, 1993) 

   Η ινσουλίνη αυτή χορηγείται ως βασική (40-50%) για τις ανάγκες του οργανισµού 

και ως bolus (50-60%) για κάλυψη των γευµάτων. Στην ουσία πρόκειται για τη 

διαίρεση της χορηγούµενης ινσουλίνης σε βασικό ρυθµό και εφάπαξ (bolus) δόσεις. 

Ο βασικός ρυθµός αντιστοιχεί στις ποσότητες της ινσουλίνης που είναι αναγκαίες σε 

‘βασικές’ συνθήκες, δηλαδή ανεξάρτητα από τη λήψη γευµάτων. Αυτές οι βασικές 

ανάγκες δεν είναι σταθερές σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου, αλλά ακολουθούν ένα 

φυσιολογικό βιολογικό ρυθµό και υπόκεινται σε αυξοµειώσεις κατά τη διάρκεια της 

ηµέρας. Κατά κανόνα είναι ελάχιστες κατά τη διάρκεια της νύχτας και κατά τη 

διάρκεια σωµατικής άσκησης. Οι βασικές ανάγκες σε ινσουλίνη και ο βασικός 

ρυθµός χορήγησης ινσουλίνης από την αντλία στη διάρκεια του 24ώρου διαφέρει από 

άτοµο σε άτοµο. Για κάθε άτοµο µε διαβήτη µπορεί να παρασταθεί µε διαφορετική 

καµπύλη(Watkins, 1993) 

   Στην αρχή της θεραπείας µε αντλία ινσουλίνης οι ανάγκες σε ινσουλίνη θα 

καθοριστούν εξατοµικευµένα σε συνεργασία µε το γιατρό, µε βάση τα αποτελέσµατα 

των µετρήσεων της γλυκόζης αίµατος. Η αντλία θα προγραµµατιστεί µε τον ανάλογο 

βασικό ρυθµό, που θα ελεγχθεί στη συνέχεια µε επανειληµµένες µετρήσεις γλυκόζης 

αίµατος. Η αντλία ινσουλίνης θα χορηγεί σε 24ωρη βάση ινσουλίνη σύµφωνα µε 

αυτόν τον προγραµµατισµό, έτσι ώστε τελικά οι βασικές ανάγκες σε ινσουλίνη του 

οργανισµού και η χορήγηση ινσουλίνης από την αντλία ουσιαστικά να συµπίπτουν. 

Αυτή είναι µια σηµαντική προϋπόθεση για µια σταθερή ρύθµιση της γλυκόζης του 

αίµατος(Watkins, 1993) 

  Οι αντλίες ινσουλίνης τροφοδοτούν τον οργανισµό µε ινσουλίνη κάθε τρία λεπτά µε 

διαφορετικό ρυθµό, ανάλογα µε το βασικό ρυθµό που έχει ρυθµιστεί ανά ώρα. Αυτό 

σηµαίνει 480 συνεχείς και ακριβείς δόσεις την ηµέρα. Ο τελικός στόχος είναι ο 

βασικός ρυθµός να ‘συµπέσει’ ακριβώς µε τις ανάγκες του οργανισµού σε ινσουλίνη 

(Watkins, 1993) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
: Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

5.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙ∆ΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ∆Η ∆ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 

 

   Ποικίλες έρευνες (Γρηγοριάδου, 2006, Wasserman & Trinova, 2006, Imasiku et al, 

2005, Goldney et al, 2004) έχουν αποδείξει ότι ο διαβήτης επηρεάζει όλες τις 

διαστάσεις της ποιότητας ζωής: τη σωµατική, την κοινωνική και αναµφισβήτητα, τη 

ψυχολογική. Μια στενή προσέγγιση του ατόµου που πάσχει από την ασθένεια µπορεί 

να µας εγγυηθεί καλύτερη διαχείριση των απαιτήσεων της ασθένειας και 

επαρκέστερη ρύθµιση των ψυχοκοινωνικών προβληµάτων που απορρέουν από αυτή. 

Παρόλα αυτά, η αποτελεσµατικότητα της προσέγγισης του ατόµου εξαρτάται από την 

κατανόηση της δυναµικής αλληλεπίδρασης των παραγόντων που καταλήγουν να 

επηρεάζουν σηµαντικά την ψυχοσυναισθηµατική κατάσταση και το επίπεδο της 

λειτουργικότητας των ατόµων (Γρηγοριάδου, 2006, Wasserman & Trinova, 2006).  

  Είναι γεγονός ότι ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1, προσβάλλει κυρίως νεαρά άτοµα 

και τους συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή. Πιο συγκεκριµένα, αναµένεται να έχει 

επιδράσεις στην κοινωνική δραστηριότητα και ειδικότερα στην επαγγελµατική του 

πορεία, στον έγγαµο βίο, καθώς και σε όλες τις εκφάνσεις τις κοινωνικής του ζωής. Η 

εµφάνιση της νόσου είναι αναπάντεχη, συνήθως απαιτείται νοσοκοµειακή περίθαλψη, 

πράγµα που πολλές φορές συνεπάγεται ένα σηµαντικό ψυχολογικό τραύµα για το νέο 

άτοµο και την οικογένειά του (Wasserman & Trinova, 2006).  

  Κατά τη διάρκεια της ζωής του το άτοµο έχει να αντιµετωπίσει ποικίλους κινδύνους 

και επιπλοκές. Για παράδειγµα, η κακή συµµόρφωση στη διαβητική θεραπεία µπορεί 

να έχει σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση ενός υπογλυκαιµικού ή υπεργλυκαιµικού 

επεισοδίου. Επιπλέον, µακροπρόθεσµα το άτοµο µπορεί να έρθει αντιµέτωπο µε τις 

χρόνιες επιπλοκές του διαβήτη, όπως η αµφιβληστροειδοπάθεια, η νευροπάθεια, η 

νεφροπάθεια και άλλες. Η εµφάνιση των επιπλοκών έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση 

της αναµενόµενης διάρκειας ζωής σε ποσοστό 10-30%, καθώς και της ποιότητας της, 

αυξάνοντας παράλληλα την πιθανότητα ανάπτυξης κάποιου είδους ανικανότητα, 

όπως τύφλωση ή ακρωτηριασµός. Τέτοιου είδους ανικανότητες µπορεί να 

επιβαρύνουν τα άτοµα τα οποία στερούνται υποστηρικτικού περιβάλλοντος. Επίσης 

πολύ συχνά παρατηρείται η εµφάνιση των επιπλοκών να µειώσει την 

κοινωνικοοικονοµική κατάσταση του ατόµου που πάσχει, να του στερήσει µια πιθανή 

επαγγελµατική εξέλιξη και άλλες κοινωνικές δυσκολίες (Wasserman & Trinova, 

2006). 

   Ο σακχαρώδης διαβήτης απαιτεί ιδιαίτερη αντιµετώπιση. Πιο συγκεκριµένα το 

άτοµο καλείται να ενηµερωθεί για την πάθηση, να κινητοποιηθεί, να αναλάβει την 

προσωπική ευθύνη και να προβεί σε συνειδητές συµπεριφορές ώστε να καλύψει τις 

απαιτήσεις της θεραπείας. ∆ηλαδή το άτοµο που έχει διαβήτη, θα πρέπει να είναι σε 

θέση ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, να ελέγχει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίµα και να 

κάνει προβλέψεις χρησιµοποιώντας τις σωµατικές ενδείξεις της υπεργλυκαιµίας ή της 

υπογλυκαιµίας του, καθώς και τα εξωτερικά σηµεία κλειδιά, όπως για παράδειγµα 

την ώρα της ηµέρας και τη φυσική του δραστηριότητα. Επιπλέον, το άτοµο µε 

σακχαρώδη διαβήτη είναι αναγκασµένο να βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση και 

δραστηριοποίηση, καθώς πρέπει να επισκέπτεται συχνά τις υπηρεσίες φροντίδας για 

τη διαφύλαξη της υγείας του, να προβαίνει σε τακτικό ιατρικό έλεγχο µέσω των 

κατάλληλων µέσω των κατάλληλων εξετάσεων, να είναι σε θέση να εντοπίζει πρώιµα 

σηµεία ή συµπτώµατα των επιπλοκών και να προβαίνει µε τις κατάλληλές ενέργειες 
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την εκδήλωση ή την επιδείνωση τους (Doherty, James &Roberts, 2000, Wasserman & 

Trinova, 2006). 

  Η χρόνια ασθένεια, όπως και ο σακχαρώδης διαβήτης, αποτελεί µία δοκιµασία για 

το άτοµο που πάσχει, αλλά και για την οικογένειά του, εξαιτίας ακριβώς της 

χρονιότητας τους και λόγω της αβεβαιότητάς που δηµιουργούν όσον αφορά την 

πορεία και την έκβασή τους. Παρόλο που κάθε ασθένεια έχει διαφορετική κλινική 

εικόνα υπάρχουν πολλά προβλήµατα που είναι κοινά για όλους τους χρόνιους 

ασθενείς. Συνήθως η χρόνια ασθένεια επιδρά καταλυτικά σε βασικές λειτουργίες του 

ατόµου, όπως η επικοινωνία, η κοινωνικότητα και η αυτοφροντίδα (Σαπουντζή, 

2004). Επόµενο, λοιπόν, είναι η χρονιότητα της πάθησης του σακχαρώδη διαβήτη να 

αποτελέσει έναν από τους κυριότερους επιβαρυντικούς παράγοντες, δεδοµένου ότι 

καταβάλλει το άτοµο, εξασθενεί τις δυνάµεις του, µειώνει τις ψυχικές αντοχές του, µε 

αποτέλεσµα να δηµιουργούνται δυσµενείς επιπτώσεις όχι µόνο στην υγεία αλλά και 

στις προσπάθειές του για συµµόρφωση προς τη θεραπεία (Πήτα και συν., 2006). 

   Καταληκτικά, όλα τα παραπάνω κλονίζουν την ποιότητα ζωής του ατόµου που 

πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη. Επόµενο είναι να δηµιουργούνται ποικίλες 

γνωστικές και συναισθηµατικές αντιδράσεις, ως απόρροια του άγχους και της 

ανησυχίας τους για την έκβαση της ασθένειας στην καθηµερινότητα και στην 

ποιότητα ζωής. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτά το άτοµο, καθώς και η 

βιωµατική του εµπειρία, αποτελούν το κλειδί για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και 

την προσωπική ευηµερία του κάθε ατόµου.      

   Από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες που δρουν επιβαρυντικά στην ποιότητα 

ζωής των ατόµων µε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 είναι η κατάθλιψη και το άγχος 

που συνήθως οφείλεται στην αυτορρύθµιση του διαβήτη, η χρονιότητα και τις 

επιπλοκές της πάθησης και γενικότερα η επίδρασή της στην καθηµερινότητα του 

ατόµου. Τα γνωρίσµατα της προσωπικότητας, οι αντιλήψεις, οι πεποιθήσεις και οι 

στάσεις γύρω από θέµατα υγείας, διαµορφώνουν την εικόνα για την ασθένεια του και 

τις ανάλογες αντιδράσεις. Η προσήλωση στη θεραπευτική αγωγή διαδραµατίζει έναν 

εξαιρετικά σηµαντικό παράγοντα, καθώς επηρεάζει την προσπάθεια για πρόληψη των 

επιπλοκών της νόσου. Στις χρόνιες ασθένειες ιδιαίτερο ρόλο παίζει το υποστηρικτικό 

δίκτυο του ατόµου, όπου το άτοµο κινητοποιείται για την αναζήτηση βοήθειας. 

Τέλος, βρέθηκε ότι οι δηµογραφικές µεταβλητές επηρεάζουν την ψυχολογική 

προσαρµογή του ατόµου στην ασθένεια (Γρηγοριάδου, 2006, Wasserman & 

Trifonova, 2006,Wagner et al, 2004) 

 

 5.1.1 ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΗΣΗ 

   Ο βαθµός επίδρασης της ασθένειας στην ποιότητα ζωής του ασθενούς, εξαρτάται 

από τη φύση της ασθένειας και την προσωπικότητα του κάθε ασθενούς. Όσον αφορά 

το σακχαρώδη διαβήτη, υπάρχει µια αµοιβαία επίδραση των πεποιθήσεων και των 

αξιών του ατόµου µε την κατάσταση της σωµατικής του υγείας. Είναι γνωστό ότι η 

ασθένεια επηρεάζει αρνητικά την καθηµερινότητα του ατόµου, όµως η πρόγνωση της 

ασθένειας εξαρτάται από την ικανότητα του ατόµου να υιοθετήσει συµπεριφορές που 

θα αντισταθµίσουν τις επιδράσεις της νόσου (Wasserman & Trifonova, 2006). 

   Η διαµόρφωση των απόψεων και των πεποιθήσεων των ατόµων για την υγεία και 

την ποιότητα ζωής τους δε σχετίζεται άµεσα µε αντικειµενικές κλινικές µετρήσεις, 

όπως για παράδειγµα η µέτρηση της γλυκοζιλιωµένης αιµοσφαιρίνης, αλλά στη 

γνωστικο-συναισθηµατική αντίληψη της κατάστασης τους, καθώς και στη φάση την 

οποία βρίσκεται η διαδικασία της ψυχολογικής προσαρµογής στην  πάθηση. 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός, ότι οι κρίσεις και οι αξιολογήσεις που κάνουν 
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εξαρτώνται από την ψυχολογική τους κατάσταση τη δεδοµένη στιγµή της ζωής τους, 

παρά από το επίπεδο της σωµατικής τους υγείας (Γρηγοριάδου, 2006). 

   Οι απόψεις ενός διαβητικού ατόµου αναφορικά µε την πάθηση του είναι συχνά 

τόσο ισχυρές για την ιδιοσυγκρασία του, µε αποτέλεσµα να δρουν αλληλεπιδραστικά 

ακόµη και µε το είδος ή την ποιότητα των φυσιολογικών αλλαγών, που πρόκειται να 

συµβούν στο σώµα του σε περιόδους µεταβολικών διαταραχών. Αυτό σηµαίνει ότι οι 

σκέψεις και τα συναισθήµατα µε αρνητικό φορτίο για την ασθένεια µπορούν να 

οδηγήσουν σε µια κατάσταση σύγχυσης και άγχους. Εποµένως, µια θετική στάση 

ζωής απέναντι στο πρόβληµα θα µπορούσε να έχει ως στόχο ένα καθηµερινό έλεγχο 

µε στόχο την καλή ρύθµιση (Πήτα και συν., 2006). 

 

5.1.2 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΘΕΜΑΤΑ 

ΥΓΕΙΑΣ 

   Η µεγάλη διάρκεια της χρόνιας ασθένειας επιδρά στην ποιότητα ζωής τόσο των 

ασθενών, όσο και των οικογενειών τους. Τα άτοµα και οι οικογένειες µε τη διάγνωση 

της χρόνιας ασθένειας ακολουθούν τη διαδικασία πένθους που έχει διάφορα στάδια. 

Ασθενής και µέλη της οικογένειας του βιώνουν απώλειες που σχετίζονται µε την 

απώλεια της υγείας και της σωµατικής λειτουργίας, την απώλεια των προνοµίων του 

κοινωνικού του ρόλου του ασθενούς και όσων απέρρεαν από τον κοινωνικό αυτό 

ρόλο και πληθώρα συναισθηµατικών και οικονοµικών απωλειών (Σαπουντζή, 2004). 

   Οι νεότεροι ασθενείς πρέπει να περάσουν από το στάδιο της διάγνωσης, του θυµού, 

της απόσυρσης, της διαπραγµάτευσης, που συνοδεύονται από δυσάρεστα και έντονα 

συναισθήµατα, όπως άγχος, υπερβολική ανησυχία, αίσθηµα αβοηθησίας, 

αποδιοργάνωση και κάποιες φορές κρίσεις πανικού. Μετά από όλα αυτά θα φτάσει 

στο τελικό στάδιο της αποδοχής, όπου ασθενείς και οικογένεια γίνονται συνεργάσιµοι 

και πειθαρχούν στις συνιστώµενες θεραπείες (Σαπουντζή, 2004, Imasikou et al, 

2005). Από την άλλη πλευρά, οι «παλαιότεροι» ασθενείς, οι οποίοι έχουν ήδη 

προσαρµοσθεί στις νέες συνθήκες της ζωής τους, εκφράζουν συχνότερα ανησυχίες 

γύρω από θέµατα που αφορούν την αναγκαστική συµµόρφωση στη θεραπεία, την 

ανάγκη να υιοθετήσουν ένα πειθαρχηµένο και αυστηρό ίσως πρότυπο συµπεριφοράς 

για τον καλύτερο δυνατό έλεγχο του διαβήτη, καθώς και σε ένα ψυχαναγκαστικό, 

κάποιες φορές, τρόπο σκέψης που προκαλεί ακόµη µεγαλύτερη δυσφορία (Πήτα και 

συν., 2006). 

   Η βασική ψυχοσύνθεση του ατόµου επιδρά φυσικά στον τρόπο που αντιµετωπίζει 

το στρες του σακχαρώδη διαβήτη. Άλλα άτοµα είναι εξαρχής πιο ψύχραιµα και 

εφαρµόζουν τις ιατρικές οδηγίες, χωρίς ιδιαίτερο άγχος, και άλλα είναι δύσκολο να 

προσαρµοσθούν και είτε εµφανίζουν καταθλιπτικά στοιχεία είτε επαναστατούν στους 

περιορισµούς και τις ιατρικές εντολές, συµπεριφερόµενα σαν να µην υπάρχει ανάγκη 

εφαρµογής θεραπείας. Η υπερπροστασία των γονέων συχνά προκαλεί δυσµενείς 

επιπτώσεις στη διαµόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών τους, τα οποία γίνονται είτε 

πολύ εξαρτώµενα από τους γονείς είτε σε κάποια φάση από αντίδραση γίνονται 

εντελώς επαναστάτες, αλλά η επανάσταση αυτή βλάπτει τελικά τον εαυτό τους (Πήτα 

και συν., 2006). 

 

5.1.3 ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  

  Είναι γνωστό, ότι ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 εµφανίζεται στην παιδική ηλικία, 

επηρεάζοντας την ψυχολογική διαδικασία της ανάπτυξης και ωρίµανσης του παιδιού. 

Σε αυτή τη φάση της ζωής του το νεαρό άτοµο έχει άµεση ανάγκη ψυχολογικής 

υποστήριξης, ιδιαίτερα στο ξεκίνηµα της θεραπείας, όπου µπορεί να είναι έντονη η 

εµφάνιση των επιπλοκών. Η κοινωνική και συναισθηµατική εξέλιξη του νεαρού 
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ατόµου παίζει σπουδαίο ρόλο στο χειρισµό του προβλήµατος (Imasiku, 2005). Γενικά 

παρατηρείται ότι όσο αυξάνεται η ηλικία τα άτοµα είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν 

καλύτερα τις απαιτήσεις της ασθένειας, λόγω της εµπειρίας που αποκτά το άτοµο, 

µειώνοντας παράλληλα και την ανησυχία για το πώς θα χειριστεί πιο αποτελεσµατικά 

τις επιπλοκές τις νόσου, όπως για παράδειγµα µια κρίση υπογλυκαιµίας 

(Γρηγοριάδου, 2006) .  

   Η συνολική κατάσταση της υγείας επηρεάζεται από το φύλο του ατόµου που 

πάσχει. Βρέθηκε ότι οι γυναίκες σε σχέση µε τους άντρες, είναι περισσότερο 

απαισιόδοξες για το παρόν και το µέλλον και κρίνουν περισσότερο αρνητικά την 

κατάσταση της υγείας στην οποία βρίσκονται. Πιο συγκεκριµένα το γυναικείο φύλο 

δυσκολεύεται ιδιαίτερα να προσαρµοστεί στην ιδέα της χρόνιας ασθένειας και να 

ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της καθηµερινής ζωής των διαβητικών ατόµων. 

Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι οι γυναίκες σκέφτονται περισσότερο αρνητικά για τον 

εαυτό τους και την κατάσταση της υγείας τους και µεγάλα ποσοστά αυτών των 

γυναικών οδηγούνται σε αγχώδεις διαταραχές, σε σχέση µε τους άνδρες διαβητικούς 

οι οποίοι φαίνεται πως αντιµετωπίζουν µε µεγαλύτερη προσαρµοστικότητα τις 

προκλήσεις (Γρηγοριάδου, 2006) .   

   Από τις άλλες δηµογραφικές µεταβλητές, όπως η εκπαίδευση, η οικογενειακή 

κατάσταση, η διάρκεια της νόσου δεν παρατηρήθηκε καµιά σηµαντική συσχέτιση µε 

παραµέτρους της ποιότητας ζωής. Αντιθέτως, ο έγγαµος βίος φαίνεται να επηρεάζει 

σε µεγάλο βαθµό θετικά την αντίληψη της υγείας αλλά και την ποιότητα ζωής 

µειώνοντας, δραστικά, συναισθήµατα κατάθλιψης που συχνά ενυπάρχουν στον 

σακχαρώδη διαβήτη. Ωστόσο, η οικογενειακή κατάσταση από µόνη της δεν επαρκεί 

για να καλύψει το αναγκαίο υποστηρικτικό πλαίσιο για την προσαρµογή και τον 

έλεγχο ή την αντιµετώπιση των ιδιαίτερων συνθηκών της νόσου (Γρηγοριάδου, 2006) 

.   

 

5.1.4 Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

   Υπάρχουν κάποιοι ασθενείς οι οποίοι αδυνατούν να φτάσουν τα επίπεδα γλυκόζης 

στο αίµα στα επιθυµητά επίπεδα παρόλες τις προσπάθειες τους και επεµβάσεις του 

ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Αυτές οι δυσκολίες στην προσαρµογή στην 

ασθένεια οδηγούν σε µια σηµαντική, αλλά επίµονη µεταβολική αστάθεια, 

ανεξέλεγκτη και απρόβλεπτη, µε διακυµάνσεις στα επίπεδα γλυκόζης του αίµατος, 

που συνοδεύονται από συχνά επεισόδια υπεργλυκαιµίας ή υπογλυκαιµίας και ανάγκη 

για νοσηλεία στο νοσοκοµείο. Τα παραπάνω φαινόµενα απαντώνται συνήθως σε 

νέους ασθενείς και ειδικότερα στα νεαρά κορίτσια (Wasserman & Trifonova, 2006). 

   Μέχρι τώρα δεν έχουν διευκρινιστεί οι µηχανισµοί που επιδρούν στην αστάθεια του 

διαβήτη, αν και εµπλέκονται διάφοροι φυσικοί παράγοντες, όπως η αντίσταση στην 

ινσουλίνη ή η λανθασµένη έκκριση ορµονών. Από την άλλη πλευρά κάποιοι 

υποστηρίζουν ότι για αυτή τη αστάθεια υπεύθυνοι είναι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, 

όπως η απροθυµία να συνεργαστεί µε την οµάδα φροντίδας ή το υπερβολικό άγχος ή 

µπορεί να γίνεται σκόπιµη παράλειψη των δόσεων µε σκοπό να αδυνατήσουν ή 

επειδή ενοχλούνται από τη διαιτητική αγωγή (Wasserman & Trifonova, 2006).  

   Για να διευκρινιστούν, όµως, οι ψυχογενείς παράγοντες που οδηγούν στην 

απορρύθµιση του διαβήτη είναι αναµφίβολα ωφέλιµο να διεξαχθεί µια 

ψυχοδιαγνωστική συνέντευξη. Μια τέτοια συνέντευξη επιτρέπει σε έναν έµπειρο 

ψυχολόγο να ενηµερωθεί για τυπικά προβλήµατα του ατόµου και αν χρειαστεί να 

αναζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες από το στενό οικογενειακό του κύκλο 

(Wasserman & Trifonova, 2006). Από την πλευρά του ο ψυχολόγος θα πρέπει να 

παρέχει στο άτοµο µια ευρεία γνώση της παθογένειας του διαβήτη, της διάγνωσης της 
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πρόληψης των επιπλοκών και της διαχείρισης της ασθένειας. Επιπλέον, απαραίτητο 

είναι να επιδείξει στο άτοµο τις τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται, όπως η τεχνική 

της ένεσης, ο έλεγχος της γλυκόζης του αίµατος και η φροντίδα του ποδιού. 

Σηµαντικό επίσης είναι να του εµφυσήσει ένα θετικό τρόπο σκέψης, να του δείξει 

τρόπους που θα τον κάνουν περισσότερο ευέλικτο στις στρεσογόνες καταστάσεις 

(Imasiku et all, 2005). 

    

5.1.5 ΑΓΧΟΣ  

   Η αρνητική συναισθηµατική διάθεση που προξενεί ο διαβήτης στον πάσχοντα, σε 

συνδυασµό µε τον παράγοντα της χρονιότητας της πάθησης και της δυσκολίας που 

ενέχει η αυτορύθµισή της, δηµιουργεί παρατεταµένο στρες, και κατά επέκταση 

τεράστια ψυχολογική επιβάρυνση, µε αποτέλεσµα όχι σπάνια να επηρεάσει 

σηµαντικά, και µακροχρόνια, την ποιότητα ζωής τους (Ελληνικά ∆ιαβητολογικά 

Χρονικά, 2006). Η ανησυχία εντείνεται από τη στρεσογόνα φύση της ασθένειας και 

τις επιπτώσεις αυτής στην καθηµερινότητα του ατόµου. Το στρες, συχνά, σχετίζεται 

µε τη διαπίστωση ότι η ασθένεια είναι ανίατη και συνοδεύεται από πολλές 

δυσάρεστες κοινωνικές επιπτώσεις στη δουλειά, στη συζυγική ζωή και γενικά στην 

κοινωνική ζωή του ατόµου αλλά και µε αξιόλογες αλλαγές στην καθηµερινότητά του. 

Οι χρόνιες επιπλοκές της ασθένειας, η νεφροπάθεια, η νευροπάθεια, το «διαβητικό 

πόδι» και άλλες, επιφορτίζουν το άτοµο µε επιπλέον άγχος (Γρηγοριάδου, 2006).   

   Η προσαρµογή στις απαιτήσεις της ασθένειας, όπως η αδυναµία να διατηρηθούν τα 

επίπεδα της γλυκόζης στα φυσιολογικά επίπεδα, καθώς και η ανάγκη για συνεχή 

παρακολούθηση των προγραµµάτων δίαιτας και ινσουλινοθεραπείας, επιδρούν σε 

σηµαντικό βαθµό στην ποιότητα της ζωής των ατόµων. Η αδυναµία, µάλιστα, της 

ρύθµισης των κλινικών παραµέτρων για τον έλεγχο της πορείας της νόσου, 

υποκρύπτει αρνητικές προεκτάσεις σε ό,τι αφορά την αυτοεικόνα και την 

αυτοεκτίµησή του (Γρηγοριάδου, 2006).     

   Το ίδιο αρνητική επίδραση στην ποιότητα ζωής των ατόµων έχουν τα συχνά 

επεισόδια υπογλυκαιµίας. Αυτοί που επηρεάζονται περισσότερο είναι οι ασθενείς που 

διακατέχονται από το φόβο ενός υπογλυκαιµικού επεισοδίου. Τα αναπάντεχα 

επεισόδια νυχτερινής υπογλυκαιµίας, που συµβαίνουν όταν ο ασθενής είναι µόνος ή 

βρίσκεται µε άγνωστη παρέα, µπορεί να του προκαλέσει το αίσθηµα της απειλής και 

να αισθανθεί ανίκανος να ρυθµίσει τη ζωή του. Το γεγονός αυτό µπροστά σε κόσµο 

µπορεί να προκαλέσει αισθήµατα ντροπής και ενοχής, τα οποία συµβάλλουν στο 

περιορισµό της κοινωνικής συναναστροφής και στη συνέχεια της αποµόνωσης του 

ατόµου. Κάθε ασθενής πάντως, θα πρέπει να εξοικειωθεί µε τη διά βίου απειλή της 

υπογλυκαιµίας, η οποία µπορεί να προκαλέσει χρόνιο στρες. (Wasserman & 

Trifonova, 2006). 

   Ο φόβος για κάποιο επερχόµενο υπογλυκαιµικό επεισόδιο είναι ένας από τους 

σηµαντικότερους στρεσογόνους παράγοντες. Η ενεργοποίηση του συστήµατος του 

στρες κινητοποιεί µιας σειρά συµπεριφορικών και περιφερικών απαντήσεων που 

οφείλονται στην ενεργοποίηση του άξονα του υποθαλάµου- υπόφυσης- επινεφριδίων 

(ΥΥΕ) και του συµπαθητικού νευρικού συστήµατος, όπως αύξηση της γλυκόζης, του 

καρδιακού ρυθµού, της αρτηριακής πίεσης και άλλων παραµέτρων. Συµπεριφορικά, 

το στρες σε µέτριο βαθµό ενισχύει την εγρήγορση και προάγει ορισµένες 

συµπεριφορές ατόµου, ενώ ταυτόχρονα αναστέλλει και τις φυτικές λειτουργίες, όπως 

την επιθυµία πρόσληψης τροφής και αναπαραγωγής. Σε ακόµη εντονότερο στρες 

εκδηλώνονται περισσότερο αγχογόνα συµπτώµατα, όπως υπεραντιδραστικότητα στα 

ερεθίσµατα και η υιοθέτηση «παγωµένης» συµπεριφοράς (Περβανίδου, Χρουσός 

2008).  
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   Στα άτοµα µε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, λόγω έλλειψης ινσουλίνης, η ινσουλίνη 

δεν επαρκεί για αν ανταπεξέλθει στην ενεργοποίηση του συστήµατος στρες και στις 

ορµόνες του που έχουν αντιινσουλινικές δράσεις, έτσι η γλυκόζη του αίµατος 

ανεβαίνει. Συχνά το πρόβληµα µπορεί να αντισταθµιστεί εν µέρει λόγω της 

ελάττωσης της όρεξης που συµβαίνει σε στρεσογόνες καταστάσεις. Μερικοί όµως 

άνθρωποι παρουσιάζουν υπερφαγία κάτω από στρες (emotional eating) και µάλιστα 

προτιµούν τροφές όπως γλυκά ή παχυντικά σνακ, υψηλά σε υδατάνθρακες, γλυκόζη 

και λίπη (Περβανίδου, Χρουσός 2008,Wasserman & Trifonova, 2006).  

   Πόλλες φορές τα στεσογόνα ερεθίσµατα δρουν για πολύ καιρό ή η επίδρασή τους 

είναι τόσο ισχυρή που το σύστηµα στρες είναι χρονίως υπερενεργό. Για παράδειγµα, 

η εµφάνιση πολλαπλών υπογλυκαιµικών επεισοδίων σε µικρό χρονικό διάστηµα 

έχουν σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση των συµπτωµάτων που προαναφέραµε και 

οφείλονται στην έκθεση του ατόµου σε µία στρεσογόνα κατάσταση, τα οποία 

γίνονται εντονότερα από το άγχος που διακατέχει το άτοµο. Οι ορµόνες του στρες, 

που φυσιολογικά ενεργοποιούνται σαν απάντηση σε ένα στρεσογόνο γεγονός 

παραµένουν υπερενεργείς για πολύ καιρό. Σαν αποτέλεσµα, οι µακροπρόθεσµες 

επιδράσεις του στρες µπορεί να προκαλέσουν χρονίως αυξηµένα επίπεδα γλυκόζης 

στο αίµα. Σε ένα παιδί µε διαβήτη τύπου 1 αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να αυξηθεί η 

δόση της ινσουλίνης (Περβανίδου, Χρουσός 2008,Wasserman & Trifonova, 2006).  

  Είναι σηµαντικό για τα άτοµα µε διαβήτη να µαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα 

συµπτώµατα του στρες αλλά και τις συνέπειες που έχει η άνοδος των ορµονών του 

στρες στη ρύθµιση του σακχάρου. Συνεπώς, ο έλεγχος του στρες βοηθά πολλά άτοµα 

µε διαβήτη. Η εφαρµογή τεχνικών της γνωσιακής-συµπεριφορικής θεραπείας µέσω 

της αλλαγής της αναδόµησης της σκέψης και των καθηµερινών τεχνικών, όπως η 

κοιλιακή ή διαφραγµατική αναπνοή, ο περισπασµός µε κάποια ευχάριστη ασχολία, η 

προσευχή ή ο διαλογισµός. Η περιγραφή των παραπάνω µεθόδων µπορούν να 

αποτελούν µέρος της εκπαίδευσης του ατόµου, µιας και το βοηθούν να αποφορτιστεί 

από το άγχος και να διατηρήσει τα επίπεδα της γλυκόζης στα φυσιολογικά επίπεδα 

(Imasiku, 2005, Σαπουντζή, 2004, Περβανίδου, Χρουσός 2008).  

 

5.1.6 ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ  

   Στο σακχαρώδη διαβήτη, όπως και σε όλες τις χρόνιες ασθένειες, υπάρχουν 

µεγαλύτερες πιθανότητες εµφάνισης κατάθλιψης. Το ερώτηµα όµως που προκύπτει 

είναι εάν η κατάθλιψη είναι περισσότερο συχνή στο διαβήτη από ότι στις άλλες 

χρόνιες ασθένειες, το οποίο δεν έχει διασαφηνισθεί από τη διεθνή βιβλιογραφία. 

Σίγουρα πάντως έχει αποδειχθεί η επικυριαρχία της κατάθλιψης στον 

ινσουλινοεξαρτώµενο διαβήτη (Γρηγοριάδου, 2006) και είναι βιβλιογραφικά 

τεκµηριωµένο το γεγονός ότι εµφανίζεται σε διπλάσια αναλογία από ότι στο γενικό 

πληθυσµό (Wasserman & Trifonova, 2006).  

   Έρευνα που έγινε σε δείγµα πληθυσµού µε σακχαρώδη διαβήτη, συγκριτικά µε 

υγειές δείγµα αποδείχθηκε ότι η επίδραση της κατάθλιψης στην ποιότητα ζωής είναι 

µεγαλύτερη από την επίδραση της νόσου στην ποιότητα ζωής. Οι τοµείς που 

πλήττονται περισσότερο (τουλαχιστον κατά το διπλάσιο), είναι η ζωτικότητα και η 

κοινωνική λειτουργικότητα, ενώ οι µικρότερες επιδράσεις παρατηρούνται στον 

συναισθηµατικό και πνευµατικό τοµέα (Godney et al, 2004) 

   Η πιθανότητα εµφάνισης της κατάθλιψης είναι συχνότερη στα άτοµα µε φτωχό 

γλυκαιµικό έλεγχο, σε αυτούς που έχουν εµφανιστεί τα πρώτα συµπτώµατα των 

επιπλοκών της νόσου (Wasserman & Trifonova, 2006) και σε αυτούς που 

παρουσιάζουν µειωµένη ικανότητα προσαρµογής στα διάφορα θεραπευτικά 

προγράµµατα αντιµετώπισης της νόσου (Γρηγοριάδου, 2006)  
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   Σηµαντική συσχέτιση διαφαίνεται µεταξύ των συµπτωµάτων κατάθλιψης σε σχέση 

µε την αντίληψη της εκτίµησης της υγείας τους και την ποιότητα ζωής τους, την 

αυτοφροντίδα και τον γλυκαιµικό έλεγχο. Μάλιστα για τα παιδία η άφιξη της 

ασθένειας στη ζωή του αποτελεί ένα τραυµατικό γεγονός, αλλά και σηµείο αναφοράς 

στη ζωή του. Το παιδί αναφέρεται χρονολογικά στο «πριν» και στο «µετά» το 

διαβήτη µε νοσταλγία για το «πριν» διάστηµα και µελαγχολία για το «µετά». Η 

αίσθηση της επικινδυνότητας της πάθησης και το γεγονός ότι δεν επιδέχεται οριστική 

θεραπεία, αποτελεί έναν ισχυρό ενισχυτικό παράγοντα για την εµφάνιση της 

κατάθλιψης. Επιπλέον η ιδέα ότι ο διαβήτης παρεµβαίνει στις επιθυµίες, τις 

προσδοκίες και τις ενασχολήσεις τους, αποτελεί ένα στοιχείο που λειτουργεί 

προβλεπτικά για την ανάπτυξη καταθλιπτικής σηµειολογίας στα άτοµα. Η απειλή η 

οποία σχετίζεται µε την ψυχολογική επίδραση του διαβήτη στην αυτοπεποίθηση, την 

ευτυχία, ή την ικανοποίηση από τη ζωή είναι σε θέση να προβλέψει σηµαντικά την 

κατάθλιψη που µπορεί να εµφανίσουν τα άτοµα µε διαβήτη (Γρηγοριάδου, 2006, 

Γκίκα,2008).    

   Η σχέση των γονιών µε το διαβήτη του παιδιού αλλά και η σχέση τους µε το παιδί 

παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εµφάνιση των καταθλιπτικών συµπτωµάτων. Για 

παράδειγµα, µια ανώριµη συµπεριφορά ή αντιµετώπιση του διαβήτη από τους γονείς 

δηµιουργεί στο παιδί ανασφαλή συναισθήµατα. Επίσης, η υπερβολική ενασχόληση 

των γονιών µε το διαβήτη του παιδιού, µια καταπιεστική συµπεριφορά, η έντονη 

διαφοροποίησή του στο σχολικό περιβάλλον είναι παράγοντες που δηµιουργούν στο 

παιδί το αίσθηµα του «στιγµατισµού» του άρρωστου παιδιού στο οποίο το παιδί 

εγκλωβίζεται ψυχικά. Η κατάθλιψη, µπορεί να εµφανιστεί στο τέλος της παιδικής 

ηλικίας, αρχές της προεφηβείας, δηλαδή περίπου στην ηλικία των δώδεκα ετών. Η 

παιδική κατάθλιψη διαφέρει από την κατάθλιψη ενός εφήβου ή ενός νεαρού ενήλικα 

ως προς τη µορφή και τη βαρύτητα (Γκίκα, 2008). 

   Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα περισσότερα παιδιά που εµφανίζουν καταθλιπτικά 

συµπτώµατα είναι παιδιά που αντικατοπτρίζουν τα συναισθήµατα των γονιών τους. 

Τα παιδιά αντανακλούν την κατάσταση της οικογένειας. Πολλές φορές οι γονείς οι 

οποίοι δεν έχουν αποδεχθεί το διαβήτη του παιδιού τους ή δεν έχουν ακόµη 

προσαρµοστεί στη νέα κατάσταση της ζωής τους «κληροδοτούν» προσωρινά την 

κακή τους διάθεση και την ψυχολογία στα παιδιά τους (Γκίκα, 2008). 

   Η κατάθλιψη είναι µια διαταραχή, η οποία είναι δύσκολο να θεραπευθεί από µόνη 

της, ιδιαίτερα όταν ενυπάρχει και µια σωµατική διαταραχή. Πιο συγκεκριµένα στο 

διαβήτη η κατάθλιψη µπορεί να βλάψει τη συµµόρφωση προς τη θεραπεία, 

χειροτερεύοντας το µεταβολικό έλεγχο. Μάλιστα, έχει αποδειχθεί ότι σχετίζεται 

άµεσα µε τα επεισόδια υπεργλυκαιµίας, καθώς και µε την εµφάνιση των αγγειακών 

παθήσεων. Επιπλέον, χαρακτηριστική είναι η επίδραση που έχει στην κοινωνικότητα  

του ατόµου, αφού παρατηρείται ελλάτωση των κοινωνικών συναναστροφών. Με λίγα 

λόγια επιδρά αρνητικά στην ποιότητα ζωής του ατόµου (Wasserman & Trifonova, 

2006).   

   Από τις παραπάνω περιπτώσεις διαπιστώνουµε, ότι υπάρχει µια συσχέτιση µεταξύ 

ψυχολογικών και σωµατικών καταστάσεων. Για παράδειγµα, η ανεπαρκής θεραπεία 

σε κάποιο άτοµο µε κατάθλιψη αυξάνει τη µεταβολική ανισορροπία, χειροτερεύοντας 

τη γενική σωµατική κατάσταση του ατόµου, επιταχύνοντας την ανάπτυξη χρόνιων 

επιπλοκών και προκαλώντας την ανάγκη νοσηλείας στο νοσοκοµείο εξαιτίας ενός 

υπογλυκαιµικού ή υπεργλυκαιµικού επεισοδίου. Με την παραπάνω διαδικασία 

έχουµε αύξηση των επιπέδων του στρες και αναπόφευκτα την εµφάνιση επιπλοκών. 

Εάν παρόλα τα παραπάνω συντρέχει και αναποτελεσµατική επικοινωνία  µεταξύ του 

καταθλιπτικού ασθενούς και των υπηρεσιών υγείας, θα επηρεαστεί αρνητικά το 
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άτοµο, οδηγώντας το σε µια χειροτέρευση της σωµατικής του κατάστασης, 

ανάπτυξης των αισθηµάτων ανικανότητας, απελπισίας και της απώλειας 

εµπιστοσύνης στο γιατρό (Wasserman & Trifonova, 2006). 

   Η ψυχοθεραπεία και η χρήση ψυχοφαρµάκων όχι µόνο µπορεί να ανακουφίσει τους 

ασθενείς, αλλά και να βελτιώσει σηµαντικά την ευεξία του, να επαναφέρει την οµαλή 

κατάσταση του ύπνου και των διατροφικών συνηθειών, τα οποία έχουν ιδιαίτερη 

σηµασία στον σακχαρώδη διαβήτη, να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση και τη 

συµµόρφωση προς τη θεραπεία. Σκοπός της ψυχοθεραπείας είναι να αποδεχθεί το 

παιδί την ιδιαιτερότητα του και τη διαφορετικότητα του σχετικά µε τους 

συνανθρώπους του. Γενικά, η πρόωρη διάγνωση και θεραπεία της κατάθλιψης 

συµβαίνει µόνο στο 25% των περιπτώσεων (Wasserman & Trifonova, 2006, 

Γκίκα,2008). 

 

5.1.7 ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 

   Οι διατροφικές συνήθειες και η ανάγκη για διαρκώς ελεγχόµενη δίαιτα στα άτοµα 

µε διαβήτη δηµιουργεί µια πολύπλοκη σχέση µε την πάθηση, η οποία προκαλεί 

ψυχολογικές προεκτάσεις συσχετιζόµενες µε την αντιλαµβανόµενη εικόνα του 

σώµατος και την αυτοκριτική, που επέρχεται άµεσα ή έµµεσα ως συνέπεια της 

παραπάνω αντίληψης. Ως εκ τούτου δηµιουργούνται στη συνέχεια προκαταλήψεις 

στο άτοµο, το οποίο επηρεαζόµενο από την όλη κατάσταση οδηγείται σε αρνητικές 

σκέψεις για την κατάσταση της υγείας του και την εξέλιξή της (Πήτα και συν., 2006). 

   Οι διαταραχές της διατροφής και οι άµεσες επιπτώσεις τους στην ψυχολογία και 

υγεία του πάσχοντα παραµένουν συχνά χωρίς την πρέπουσα αναγνώριση και την 

καταλληλότερη αντιµετώπιση ή το συγγενικό του περιβάλλον. Επιπρόσθετα, η 

διαφοροποίηση ανάµεσα στο τι θεωρείται φυσιολογικό και τι παθολογικό όσον 

αφορά στα ζητήµατα της διατροφής και της σωµατικής εικόνας, µε τις αντίστοιχες 

προεκτάσεις που µπορεί να έχουν για την ψυχολογία και υγεία του διαβητικού 

ατόµου, αποτελεί µια δύσκολη υπόθεση για τους ενδιαφεροµένους. Ιδιαίτερα δε, στις 

περιπτώσεις όπου τα άτοµα αδυνατούν να αναγνωρίσουν το πρόβληµα και να 

δεχθούν τη σοβαρότητά του, η παρακολούθηση της κατάστασης αυτής από το στενό 

οικογενειακό του περιβάλλον κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή περαιτέρω 

προβληµάτων. Επίσης, ακόµα και στις περιπτώσεις όπου τα άτοµα αποδέχονται χωρίς 

δυσκολίες ή αντιστάσεις τις παραπάνω συνθήκες, η ψυχολογική υποστήριξη από 

κοντινά πρόσωπα είναι πάρα πολύ σηµαντική.         

 

5.1.8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

   Η κοινωνική υποστήριξη αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό κεφάλαιο στη ζωή των 

ατόµων που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, όπως στον σακχαρώδη διαβήτη. Η 

διαθεσιµότητα κοινωνικής υποστήριξης παίζει πρωταρχικό ρόλο στην ικανότητα της 

ψυχοκοινωνικής προσαρµογής στη χρόνια ασθένεια. Συντελεί στην ανασυγκρότηση 

των σκέψεων και την εξεύρεση λύσεων για την άµεση αντιµετώπιση των κρίσεων. Τα 

άτοµα συνήθως στρέφονται στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον για να αναζητήσουν 

διαθέσιµη βοήθεια µε σκοπό την ενδυνάµωση των προσπαθειών τους να 

ανταπεξέλθουν στα στρεσογόνα  γεγονότα της ασθένειας τους. Η αντίληψη από τη 

µεριά του πάσχοντα της διαθεσιµότητας κοινωνικής υποστήριξης µπορεί να 

λειτουργήσει θεραπευτικά όχι µόνο βραχυπρόθεσµα, αλλά και µακροπρόθεσµα 

κάνοντας το άτοµο να νιώσει πραγµατική στήριξη από κοντινά του πρόσωπα, ακόµα 

και σε περιόδους κατάθλιψης (Σαπουντζή, 2004, Wasserman & Trifonova, 2006).  

   Ιδιαίτερα χρήσιµη είναι η ύπαρξη υποστηρικτικού δικτύου στα νεαρά άτοµα που 

πάσχουν από ινσουλινοεξαρτώµενο διαβήτη. Σε µια ευαίσθητη αναπτυξιακή περίοδο 
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της ζωής του ο νεαρό άτοµο έρχεται για πρώτη φορά αντιµέτωπο µε τις απαιτήσεις 

του διαβήτη, που απαιτούν αυτοφροντίδα. Πρέπει να προσαρµοστεί σε κανόνες 

διατροφής και θεραπείας που δεν µπορεί να εφαρµόσει επαρκώς, λόγω των 

γνωσιακών ελλειµµάτων της πρώιµης και µέσης παιδικής ηλικίας. Παρόλη την 

εκπαίδευση από τις υπηρεσίες υγείας, η οικογένεια µοιράζεται κάποια από την 

ευθύνη της διαχείρισης της  ασθένειας, γιατί πολλά άτοµα δυσκολεύονται να 

ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της (Wagner et al, 2004,Wasserman & Trifonova, 

2006). 

   Συχνά ο έφηβος µε ινσουλινοεξαρτώµενο διαβήτη νιώθει ότι είναι διαφορετικός και 

στην προσπάθειά του να συγκαλύψει την ύπαρξη της χρόνιας ασθένειας εγκαταλείπει 

το πρόγραµµα ρύθµισης ή εκφράζει τάσεις αποµόνωσης µε αποτέλεσµα να 

δυσχεραίνεται η ένταξή του στην οµάδα των συνοµηλίκων. Ο φόβος του κοινωνικού 

στίγµατος επηρεάζει και την οικογένεια. Με άλλα λόγια, οι γονείς φοβούνται για τη 

µη αποδοχή του παιδιού λόγω της χρόνιας ασθένειας και συχνά το γεγονός αυτό 

προκαλεί την αποµάκρυνση της οικογένειας από το ευρύτερο οικογενειακό και 

κοινωνικό περιβάλλον. Απόρροια όλων αυτών είναι η ελλάτωση της δυνατότητας 

παροχής υποστήριξης, όταν αυτή είναι διαθέσιµη (Τσαµατσίρος, 1998)  

   Έχει αποδειχθεί από έρευνα των Wagner et all ότι το νεαρό διαβητικό άτοµο, 

θεωρεί την οικογένεια ως τον σηµαντικότερο παράγοντα προσαρµογής στην 

ασθένεια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τους καλύπτουν τις πρωταρχικές ανάγκες 

και τους παρέχουν συναισθηµατική υποστήριξη. Σε ότι σχετίζεται µε το διαβήτη 

απάντησαν ότι είναι σηµαντική, γιατί τους αγοράζουν τα είδη για το διαβήτη, 

κανονίζουν τα ραντεβού µε το γιατρό, τους ετοιµάζουν  τα κατάλληλα γεύµατα και 

τους βοηθούν µε τις αποφάσεις θεραπείας  (Wagner et al, 2004). 

    Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να λάβουµε υπόψη, ότι όταν ασθενεί κάποιο µέλος της 

οικογένειας επηρεάζεται αισθητά όλη η οικογένεια. Πιο συγκεκριµένα, η οικογένεια 

βιώνει µία κρίση και αρχίζουν να παρατηρούνται διαταραχές στη συνοχή της 

(Σαπουντζή, 2004). Παρόλα αυτά η οικογένεια πρέπει να δώσει έµφαση στις 

ικανότητες και τις δυνατότητες του παιδιού µετατοπίζοντας έτσι το κέντρο βάρους 

της αυτοφροντίδας στις υφιστάµενες δυνατότητες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο
: ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

   Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο θέµα της 

ποιότητας ζωής. Η έννοιά της είναι ευρύτατη και πολυδιάστατη. Επιπρόσθετα, µπορεί 

να ορισθεί µε διαφορετικό τρόπο από τα διάφορα επιστηµονικά πεδία, αλλά 

θεωρητικά εµπεριέχει όλες τις πλευρές της ζωής ενός ατόµου. Παρόλα αυτά σε 

αρκετές περιπτώσεις κρίνεται αναγκαία η προσέγγιση του ορισµού και της µέτρησης 

της ποιότητας ζωής µε πιο συγκεκριµένο τρόπο. Γι’ αυτό το λόγο στο πλαίσιο των 

κλινικών ερευνών χρησιµοποιείται µια περισσότερο περιορισµένη έννοια της 

ποιότητας ζωής, η οποία περιλαµβάνει τις πλευρές της ποιότητας ζωής που σχετίζεται 

µε την υγεία, δηλαδή τη σχετιζόµενη µε την υγεία ποιότητα ζωής (Σαρρής, 2001, 

Ελληνικά ∆ιαβητολογικά χρονικά, Υφαντόπουλος, Σαρρής, 2001). 

   Η πρόοδος που έχει σηµειωθεί στην ιατρική επιστήµη αύξησε σηµαντικά το 

προσδόκιµο επιβίωσης αλλά και το µέσο όρο ζωής. Οι επαγγελµατίες υγείας πλέον 

καλούνται να αντιµετωπίσουν τις καταστάσεις λαµβάνοντας υπόψη τον ευρύτερο 

ορισµό της υγείας. Έτσι, στόχος των ιατρικών υπηρεσιών δεν είναι πια η θεραπεία 

της αρρώστιας, η ανακούφιση από το σύµπτωµα, αλλά η βελτίωση του συνόλου της 

υγείας, δηλαδή η βελτίωση των σωµατικών, κοινωνικών και ψυχικών λειτουργιών 

του ασθενούς (Πήτα και συν., 2006) 

   Σε κάθε χρόνιο νόσηµα, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η ποιότητα ζωής εξαρτάται 

από την ιδιαιτερότητα της νόσου και τις θεραπείες. Αναλυτικότερα, η ποιότητα ζωής 

των ατόµων µε σακχαρώδη διαβήτη διαµορφώνεται από ποικίλους παράγοντες, οι 

οποίοι βρίσκονται σε αλληλεπίδραση µεταξύ τους. Οι παράγοντες που επιδρούν στη 

ψυχική, τη σωµατική και κοινωνική λειτουργικότητα του ατόµου επηρεάζουν 

σηµαντικά τον τρόπο σκέψης και συµπεριφοράς απέναντι σε πληθώρα καταστάσεων 

και δυσχερειών. Μολονότι ο σακχαρώδης διαβήτης δεν υφίσταται οριστική θεραπεία 

υπάρχει ωστόσο αποτελεσµατική αντιµετώπιση. Η ινσουλινοθεραπεία σε συνδυασµό 

µε την κατάλληλη διατροφή και δίαιτα, προσαρµοσµένα στις ανάγκες του κάθε 

ατόµου, καθώς και ένας υγιεινός τρόπος ζωής, αποτελούν τα καλύτερα όπλα απέναντι 

στις επιπλοκές και στους κινδύνους που ενέχει ο σακχαρώδης διαβήτης. Εποµένως, 

κριτήρια αντικειµενικά (ψυχολογικές και περιβαλλοντικές παράµετροι) αλλά και 

υποκειµενικοί (δείκτες υγείας και σωµατικής λειτουργικότητας) διαµορφώνουν την 

υγεία του κάθε ατόµου (Σαρρής, 2001, Πήτα και συν., 2006). 

   Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας απέδειξε ότι παράγοντες όπως οι απόψεις ενός 

διαβητικού ατόµου αναφορικά µε την πάθησή του επιφορτίζει αρνητικά το άτοµο, 

καθώς το οδηγεί σε µια κατάσταση σύγχυσης και άγχους. Η εµφάνιση του 

σακχαρώδη διαβήτη συνεπάγεται και την εµφάνιση παρατεταµένου στρες, που 

σχετίζεται µε τη χρονιότητα της πάθησης και την  αυτορύθµισή της. Πολύ συχνά ο 

διαβήτης οδηγεί και σε κατάθλιψη, που οφείλεται στην ανάγκη για συνεχή 

αυτοέλεγχο, τους περιορισµούς της πάθησης στις καθηµερινές δραστηριότητες του 

ατόµου, όπως και στην επίδραση της στην σωµατική του λειτουργικότητα µετά από 

την εµφάνιση των διάφορων επιπλοκών. Ιδιαίτερα σηµαντική διαφαίνεται η ανάγκη 

για διαρκώς ελεγχόµενη δίαιτα στα άτοµα µε διαβήτη, η οποία δηµιουργεί µια 

πολύπλοκη σχέση µε την πάθηση (Πήτα και συν., 2006).  

   Οι πεποιθήσεις των ατόµων γύρω από την ασθένεια και την ποιότητα ζωής τους 

διαµορφώνεται από την ψυχολογική κατάσταση του ατόµου τη στιγµή που ερωτάται.       

Από τις δηµογραφικές µεταβλητές, το φύλο διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη 

ψυχολογική προσαρµογή στο διαβήτη, ενώ παρατηρείται ότι όσο µεγαλύτερη είναι η 

ηλικία τόσο µεγαλύτερη προσαρµογή επιτυγχάνεται. Η αναζήτηση κοινωνικής 

υποστήριξης παίζει καθοριστικό ρόλο στην ψυχοκοινωνική προσαρµογή στην 
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πάθηση καθώς επίσης και ουσιαστικής σηµασίας είναι η συµβολή του στην 

αντιµετώπιση των κρίσεων (Πήτα και συν., 2006) 

  Καταληκτικά, η ποιότητα ζωής των ατόµων επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες 

οι οποίοι βρίσκονται σε αλληλεπίδραση µεταξύ τους. Πιο συγκεκριµένα, τα κλινικά 

συµπτώµατα του  σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 επηρεάζουν σηµαντικά την 

ψυχοσυναισθηµατική κατάσταση και το επίπεδο της λειτουργικότητας των 

διαβητικών ατόµων.   
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