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Σακχαρώδης ∆ιαβήτης είναι µία µεταβολική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από υπεργλυκαιµία, 
δηλαδή από αύξηση της γλυκόζης του αίµατος. 
 
Πού οφείλεται η αυξηµένη γλυκόζη αίµατος στα άτοµα µε Σακχαρώδη ∆ιαβήτη;  
Η υπεργλυκαιµία στα άτοµα µε Σακχαρώδη ∆ιαβήτη µπορεί να οφείλεται:  
1) σε ελαττωµένη έκκριση ινσουλίνης,  
2) σε ελαττωµένη δραστικότητα της ινσουλίνης και  
3) σε συνδυασµό µειωµένης έκκρισης και δραστικότητας της ινσουλίνης.  

Τι είναι η ινσουλίνη;  
Η ινσουλίνη είναι µία ορµόνη που εκκρίνεται από το πάγκρεας. Το πάγκρεας είναι ένας αδένας 
που βρίσκεται στη κοιλιακή κοιλότητα και παράγει ένζυµα για τη πέψη των τροφών (εξωκρινής 
µοίρα) και ορµόνες (ενδοκρινής µοίρα). Η ινσουλίνη παράγεται από ειδικά κύτταρα του 
παγκρέατος, τα β κύτταρα.  

Ποιος είναι ο ρόλος της ινσουλίνης για τον ανθρώπινο οργανισµό;  
Η ινσουλίνη είναι απαραίτητη για την είσοδο της γλυκόζης στα περισσότερα κύτταρα. Μόνο τα 
κύτταρα του νευρικού συστήµατος, του αµφιβληστροειδούς χιτώνα του οφθαλµού, των νεφρών 
και των επινεφριδίων δε χρειάζονται ινσουλίνη για την είσοδο της γλυκόζης.  

Η ινσουλίνη διεγείρει επίσης την αποθήκευση της γλυκόζης µε τη µορφή γλυκογόνου, την 
σύνθεση λίπους από την περίσσεια των υδατανθράκων και την σύνθεση πρωτεϊνών. Με τις 
λειτουργίες αυτές η ινσουλίνη αποτρέπει την αύξηση της γλυκόζης του αίµατος.  

Τι είναι η γλυκόζη και ποια είναι η σηµασία της για τον ανθρώπινο οργανισµό;  

Η γλυκόζη είναι ένας µονοσακχαρίτης (απλό σάκχαρο) που περιέχεται στις τροφές ή παράγεται 
κατά τη λειτουργία της πέψης από τη διάσπαση των σύνθετων υδατανθράκων (σακχάρων) των 
τροφών. Ακόµα και οι άλλοι µονοσακχαρίτες της διατροφής, όπως η φρουκτόζη και η γαλακτόζη, 
πρέπει να µετατραπούν σε γλυκόζη για να χρησιµοποιηθούν από τον ανθρώπινο οργανισµό.  

Η γλυκόζη από την κυκλοφορία του αίµατος εισέρχεται στα κύτταρα όπου µεταβολίζεται και έτσι 
παράγεται η απαραίτητη ενέργεια για τη λειτουργία τους. Η γλυκόζη που περισσεύει 
αποθηκεύεται στα κύτταρα του ήπατος (συκωτιού) και των µυών µε τη µορφή γλυκογόνου.  

Στα άτοµα που δεν έχουν ∆ιαβήτη παρατηρούνται σηµαντικές διακυµάνσεις στη 
γλυκόζη του αίµατος;  
Όχι και είναι αξιοθαύµαστο πώς επιτυγχάνεται αυτό. Η γλυκόζη του αίµατος, τόσο µετά τα 
γεύµατα όσο και σε περιόδους νηστείας, είναι σχετικά σταθερή κυµαινόµενη µεταξύ 60 και 125 
mg/dl.  

Πώς επιτυγχάνει ο ανθρώπινος οργανισµός την διατήρηση σταθερών επιπέδων 
γλυκόζης στο αίµα;  
Αυτό επιτυγχάνεται µε την έκκριση από το πάγκρεας της απαραίτητης ποσότητας ινσουλίνης. 
Ταυτόχρονα σχεδόν µε την έναρξη των γευµάτων το πάγκρεας εκκρίνει την αναγκαία ποσότητα 
ινσουλίνης, έτσι ώστε να χρησιµοποιείται η γλυκόζη από τον οργανισµό και να µην αυξάνεται στο 
αίµα. Είναι αξιοσηµείωτο όµως ότι ακόµα και σε περιόδους νηστείας το πάγκρεας εκκρίνει µικρή 
ποσότητα ινσουλίνης τη λεγόµενη βασική έκκριση. Η βασική έκκριση είναι απαραίτητη για την 
προµήθεια γλυκόζης από τα αποθέµατα γλυκογόνου του ήπατος, µεταξύ των γευµάτων ή τη 
νύχτα.  

Υπάρχουν πολλές µορφές Σακχαρώδη ∆ιαβήτη;  
Ναι, αλλά πιο συχνές είναι δύο, ο ∆ιαβήτης τύπου 1 και ο ∆ιαβήτης τύπου 2.  
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Τι είναι ο ∆ιαβήτης τύπου 1;  
Ο ∆ιαβήτης τύπου 1 οφείλεται στη µερική ή πλήρη καταστροφή των β κυττάρων του παγκρέατος 
µε συνέπεια τη µερική ή ολική ανεπάρκεια ινσουλίνης. Η µορφή αυτή του ∆ιαβήτη ονοµαζόταν 
παλαιότερα Iνσουλινοεξαρτώµενος Σακχαρώδης ∆ιαβήτης και Νεανικός ∆ιαβήτης. Εκδηλώνεται 
συνήθως πριν τα 35 χρόνια της ζωής και πιο συχνά στη παιδική και εφηβική ηλικία.  

Τι είναι ο ∆ιαβήτης τύπου 2;  
Ο ∆ιαβήτης τύπου 2 χαρακτηρίζεται από αντίσταση των κυττάρων στην ινσουλίνη. ∆ηλαδή η 
ινσουλίνη εκκρίνεται σε φυσιολογικές ή λίγο ελαττωµένες ποσότητες αλλά δεν είναι δραστική. Η 
µορφή αυτή του ∆ιαβήτη ονοµαζόταν παλαιότερα µη Ινσουλινοεξαρτώµενος Σακχαρώδης 
∆ιαβήτης και ∆ιαβήτης τύπου ενηλίκου. Εκδηλώνεται συνήθως µετά τα 35-40 χρόνια της ζωής 
και δεν απαιτεί τις περισσότερες φορές τη χορήγηση ινσουλίνης.  

Τα παιδιά ή οι έφηβοι µε ∆ιαβήτη έχουν πάντοτε ∆ιαβήτη τύπου 1;  
Τις περισσότερες φορές ναι. Σε σπάνιες περιπτώσεις µπορεί να εκδηλωθεί στη παιδική ή εφηβική 
ηλικία µία κληρονοµική µορφή ∆ιαβήτη που µοιάζει µε το ∆ιαβήτη τύπου 2, ο ∆ιαβήτης MODY. 
Στο ∆ιαβήτη MODY ο ένας από τους γονείς παρουσίασε ∆ιαβήτη πριν τα 25 χρόνια της ζωής του 
και δεν χρειάστηκε εξαρχής ή καθόλου ινσουλίνη.  

Πώς δηµιουργείται ο ∆ιαβήτης τύπου 1;  
Τα β κύτταρα του παγκρέατος, που παράγουν την ινσουλίνη, καταστρέφονται βαθµιαία µε 
ανοσολογικό µηχανισµό. Το ανοσολογικό σύστηµα του ανθρώπου που έχει σαν αποστολή την 
προστασία του οργανισµού από τα µικρόβια, τους ιούς και τη δηµιουργία όγκων κάνει λάθος και 
καταστρέφει τα β κύτταρα.  

Ποιοι παράγοντες πυροδοτούν τη καταστροφή των β κυττάρων στο ∆ιαβήτη τύπου 1;  
Η καταστροφή των β κυττάρων συµβαίνει σε άτοµα µε γενετική προδιάθεση µε την επίδραση 
διαφόρων περιβαλλοντικών παραγόντων.  

Ο ∆ιαβήτης τύπου 1 κληρονοµείται;  
Όχι, αφού δεν έχει διαπιστωθεί κανένας από τους γνωστούς τύπους κληρονοµικότητας. 
Εµφανίζεται όµως σε άτοµα που έχουν γενετική προδιάθεση.  
Τα άτοµα που εµφανίζουν ∆ιαβήτη τύπου 1 έχουν στα χρωµοσώµατά τους γονίδια που ευνοούν ή 
δεν έχουν γονίδια που προφυλάσσουν. Μικρός αριθµός των ατόµων µε γενετική προδιάθεση θα 
εµφανίσουν ∆ιαβήτη. Πάντως οι συγγενείς πρώτου βαθµού ατόµων µε ∆ιαβήτη τύπου 1 έχουν 
µεγαλύτερο κίνδυνο.  

Ποιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες ευθύνονται για την παθογένεια του ∆ιαβήτη τύπου 1;  
Αρκετοί περιβαλλοντικοί παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί αλλά η επιστηµονική έρευνα έχει πολλά 
µυστικά να διερευνήσει ακόµα. Μερικοί ιοί (ερυθράς, παρωτίτιδας, Coxsackie, CMV, ρετροϊοί) 
υπάρχουν ενδείξεις ότι παίζουν ρόλο στη ανάπτυξη των αυτοάνοσων µηχανισµών. Ο µητρικός 
θηλασµός τους πρώτους µήνες της ζωής έχει διαπιστωθεί ότι προφυλάσσει, αντίθετα µε το γάλα 
της αγελάδας που θεωρείται ότι ευνοεί. Ορισµένα συντηρητικά τροφίµων όπως οι νιτροζαµίνες 
αλλά και το stress έχουν ενοχοποιηθεί επίσης.  

Είναι γνωστά τα γονίδια που παίζουν ρόλο στη παθογένεια του ∆ιαβήτη τύπου 1;  
Είναι γνωστά τα γονίδια που καθορίζουν το ½ περίπου της γενετικής προδιάθεσης. Αυτά είναι τα 
γονίδια του µείζονος συστήµατος ιστοσυµβατότητας ή συστήµατος HLA και το γονίδιο της 
ινσουλίνης. Η επιστηµονική έρευνα είναι εντατική και είναι πιθανό σχετικά σύντοµα να 
διερευνηθούν όλα τα γονίδια που σχετίζονται µε το ∆ιαβήτη τύπου 1.  

Πόσο συχνός είναι ο ∆ιαβήτης τύπου 1;  
Υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στις διάφορες χώρες αλλά και µέσα στους ίδιους πληθυσµούς. Πιο 
συχνά παρατηρείται στις Σκανδιναβικές χώρες και πιο σπάνια στην Ιαπωνία. Η Ελλάδα ανήκει στις 
χώρες ενδιάµεσης συχνότητας. Κάθε χρόνο για κάθε 100.000 άτοµα πληθυσµού ηλικίας 0-14 
ετών εµφανίζονται 42,9 καινούργιες περιπτώσεις στην Φινλανδία και 2 καινούργιες περιπτώσεις 
στην Ιαπωνία. Στην Ελλάδα σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής µελέτης Eurodiab 
(1992-1995) εµφανίστηκαν ετησίως στη περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής 10 νέες περιπτώσεις 
∆ιαβήτη τύπου 1 για κάθε 100.000 άτοµα πληθυσµού 0-14 ετών.  

Είναι χρόνια κατάσταση ο ∆ιαβήτης τύπου 1;  
Ναι, γιατί τα καταστραµµένα β κύτταρα δεν αναγεννώνται.  
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Με ποια συµπτώµατα εκδηλώνεται ο ∆ιαβήτης τύπου 1;  
Με τα κλασικά συµπτώµατα του ∆ιαβήτη δηλαδή πολυδιψία, πολυουρία, µερικές φορές 
πολυφαγία και απώλεια βάρους. Μπορεί να δηµιουργηθούν µυκητιάσεις των γεννητικών 
οργάνων, λοιµώξεις του δέρµατος και νυχτερινή ενούρηση σε παιδιά που ελέγχουν τους 
σφιγκτήρες τους. Η µη έγκαιρη διάγνωση µπορεί να οδηγήσει σε ∆ιαβητική Κετοξέωση ή 
∆ιαβητικό Κώµα.  

Τι είναι η ∆ιαβητική Κετοξέωση;  
∆ιαβητική Κετοξέωση είναι µία σοβαρή µεταβολική διαταραχή του οργανισµού που οφείλεται σε 
ανεπάρκεια ινσουλίνης. Χαρακτηρίζεται από υπεργλυκαιµία, κετοναιµία και µεταβολική οξέωση. 
∆ηµιουργείται συνήθως όταν δεν διαγνωστεί έγκαιρα ο ∆ιαβήτης τύπου 1 ή όταν τα άτοµα µε 
γνωστό ∆ιαβήτη τύπου 1 διακόψουν την ινσουλίνη ή δεχτούν την επίδραση ενός έντονου stress 
(λοίµωξη, τραύµα κλπ). Η διαβητική κετοξέωση αν δεν αντιµετωπιστεί έγκαιρα οδηγεί στο 
θάνατο. Ακόµα και σήµερα είναι το κύριο αίτιο θανάτου των παιδιών µε ∆ιαβήτη τύπου 1.  

Ποια είναι τα συµπτώµατα της διαβητικής κετοξέωσης;  
Η διαβητική κετοξέωση εκδηλώνεται µε ναυτία, εµετούς, κοιλιακά άλγη, βαθιές αναπνοές µε 
απόπνοια οξόνης, εξάντληση και επηρεασµένο επίπεδο συνείδησης. Εάν δεν γίνει έγκαιρη 
θεραπευτική αντιµετώπιση µπορεί να καταλήξει σε διαβητικό κώµα.  

Η καταστροφή των β κυττάρων συµβαίνει ταυτόχρονα µε την εµφάνιση των 
συµπτωµάτων του ∆ιαβήτη;  
Όχι. Για να εµφανιστούν τα συµπτώµατα πρέπει να έχουν καταστραφεί περισσότερα από το 80% 
των β κυττάρων ώστε να αυξηθεί η γλυκόζη του αίµατος. Το χρονικό διάστηµα από την έναρξη 
του ∆ιαβήτη µέχρι την εµφάνιση των συµπτωµάτων µπορεί να είναι µεγάλο (µήνες, χρόνια ή από 
την ενδοµήτρια ζωή).  

Υπάρχει θεραπευτική αντιµετώπιση του ∆ιαβήτη τύπου 1;  
Ναι, και µάλιστα βελτιώνεται χρόνο µε το χρόνο από τα επιτεύγµατα της ιατρικής έρευνας και της 
τεχνολογίας. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι µέχρι το 1922 όσοι είχαν ∆ιαβήτη τύπου 1 οδηγούνταν 
στο θάνατο ενώ σήµερα διάγουν φυσιολογική ζωή.  

Το προσδόκιµο επιβίωσης των παιδιών µε ∆ιαβήτη τύπου 1 είναι µικρότερο;  
Όχι, εφόσον αποφευχθεί η δηµιουργία επιπλοκών µε τη πάροδο του χρόνου, δηλαδή βλαβών στα 
νεφρά, στα µάτια, στο νευρικό και στο καρδιαγγειακό σύστηµα.  

Είναι εύκολο να αποτραπούν οι µακροχρόνιες επιπλοκές του ∆ιαβήτη τύπου 1;  
Ναι, εφόσον γίνεται σωστή ρύθµιση της γλυκόζης του αίµατος. Λέγοντας ρύθµιση του ∆ιαβήτη 
εννοούµε τη διατήρηση της γλυκόζης του αίµατος κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα.  

Πώς επιτυγχάνεται η σωστή ρύθµιση του ∆ιαβήτη τύπου 1;  
Τα παραδοσιακά θεραπευτικά µέσα είναι η χορήγηση ινσουλίνης, το προσεγµένο διαιτολόγιο και η 
άσκηση. Πάνω απ' όλα όµως είναι η εκπαίδευση των παιδιών και των οικογενειών τους ώστε να 
γνωρίζουν όλα τα µυστικά του ∆ιαβήτη. Η εκπαίδευση πρέπει να είναι διαρκής και να γίνεται από 
εξειδικευµένη οµάδα. Η διαβητολογική οµάδα πρέπει να περιλαµβάνει γιατρό, νοσηλεύτρια, 
διαιτολόγο, ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό.  

Πώς χορηγείται η ινσουλίνη;  
Η ινσουλίνη χορηγείται προς το παρόν µε υποδόριες ενέσεις γιατί καταστρέφεται από τα γαστρικά 
υγρά εάν ληφθεί από το στόµα. Οι ενέσεις γίνονται µε ειδικές σύριγγες ινσουλίνης µιας χρήσεως 
ή µε πένες ινσουλίνης. Μελλοντικά είναι πιθανόν ότι θα καταστεί δυνατόν να χορηγηθεί και µε 
άλλους τρόπους.  

Πόσες ενέσεις την ηµέρα κάνουν τα άτοµα µε ∆ιαβήτη τύπου 1;  
Είναι απαραίτητο να γίνονται 2-4 ενέσεις την ηµέρα, ανάλογα µε το ακολουθούµενο σχήµα.  

Πώς παράγονται οι ινσουλίνες που χρησιµοποιούνται από τα άτοµα µε ∆ιαβήτη τύπου 1; 
Οι ζωικές ινσουλίνες έχουν πια εγκαταλειφθεί λόγω των παρενεργειών τους. Σήµερα 
χρησιµοποιούνται οι ανθρώπινες ινσουλίνες που παράγονται µε µοριακές κυρίως ή ηµισυνθετικές 
µεθόδους. Οι ανθρώπινες ινσουλίνες έχουν ίδια χηµική δοµή µε την ινσουλίνη που εκκρίνει το 
πάγκρεας.  
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Πόσα είδη σκευασµάτων ινσουλίνης κυκλοφορούν;  
Τα κυκλοφορούντα σκευάσµατα ινσουλίνης διακρίνονται σε βραχείας, µέσης και παρατεταµένης 
διάρκειας δράσης. Σαν διάρκεια δράσης εννοείται το χρονικό διάστηµα από την ένεση, που η 
ινσουλίνη κυκλοφορεί στο αίµα. Τα βραχείας διάρκειας δράσης σκευάσµατα περιέχουν καθαρή 
ινσουλίνη ή το ανάλογο της ινσουλίνης Lispro. Τα ενδιάµεσης δράσης σκευάσµατα περιέχουν 
συµπλέγµατα ινσουλίνης µε πρωταµίνη (ισοφανικές ινσουλίνες και ινσουλίνες τύπου ΝΡΗ) ή 
ψευδάργυρο (ινσουλίνες τύπου Lente). Τα παρατεταµένης διάρκειας δράσης σκευάσµατα 
περιέχουν συµπλέγµατα ινσουλίνης και ψευδαργύρου µε τη µορφή κρυστάλλων (ινσουλίνες 
τύπου Ultralente).  

Ποια είναι τα σχήµατα ινσουλινοθεραπείας του ∆ιαβήτη τύπου 1;  
Το συµβατικό ή σχήµα 2 ενέσεων και το εντατικοποιηµένο ή σχήµα πολλαπλών ενέσεων.  

Τι είναι το συµβατικό σχήµα ινσουλινοθεραπείας;  
Είναι το σχήµα των δύο ενέσεων την ηµέρα, πριν το πρωινό και το βραδινό γεύµα. Με κάθε 
ένεση χορηγείται µείγµα ινσουλινών βραχείας και ενδιάµεσης διάρκειας δράσης. Το συµβατικό 
σχήµα χρησιµοποιείται σχεδόν αποκλειστικά στα παιδιά και απαιτεί συγκεκριµένο ωράριο 
γευµάτων, που περιλαµβάνει τρία κύρια και τρία µικρά ενδιάµεσα γεύµατα.  

Πώς γίνονται τα µείγµατα ινσουλινών;  
Oι ινσουλίνες βραχείας διάρκειας δράσης και οι ισοφανικές (ενδιάµεσης διάρκειας δράσης) 
αναµιγνύονται στην ίδια σύριγγα µε καθορισµένη τεχνική χωρίς να επηρεάζεται η δραστικότητα 
της κάθε ινσουλίνης. Επίσης κυκλοφορούν στο εµπόριο έτοιµα µείγµατα ινσουλινών µε 
διαφορετικές αναλογίες των ινσουλινών που περιέχουν. Τα έτοιµα µείγµατα δεν προσφέρουν την 
ευελιξία καθηµερινών αλλαγών στη δοσολογία τής κάθε ινσουλίνης του µείγµατος.  

Tι είναι το ανάλογο ινσουλίνης Lispro;  
Είναι ένα καινούργιο σκεύασµα ινσουλίνης που έχει πιο γρήγορη δράση από τη διαλυτή ινσουλίνη 
λόγω τροποποιήσεων του µορίου της ινσουλίνης. Απορροφάται πολύ σύντοµα µετά την ένεση 
αλλά έχει µικρότερη διάρκεια δράσης.  

Πού οφείλονται οι διαφορές στη δραστικότητα των διαφόρων τύπων ινσουλινών;  
Η διαλυτή ινσουλίνη από τον υποδόριο χώρο που χορηγείται µε την ένεση απορροφάται βαθµιαία, 
εισέρχεται στη κυκλοφορία του αίµατος και µεταφέρεται σε όλα τα κύτταρα του οργανισµού γεια 
να ασκήσει τη λειτουργική της δράση. Η προσθήκη πρωταµίνης ή ψευδαργύρου καθυστερεί τον 
ρυθµό απορρόφησης της ινσουλίνης. Έτσι κάθε τύπος ινσουλίνης έχει διαφορετικό χρόνο 
έναρξης, µέγιστης δράσης και διάρκειας δράσης.  

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των βραχείας διάρκειας δράσης ινσουλινών;  
∆ιαλυτή Ινσουλίνη Ινσουλίνη Lispro  
Έναρξη δράσης: ½ - 1 ώρα 0-15 λεπτά  
Μέγιστη δράση: 2-4 ώρες 1 ώρα  
Μέγιστη διάρκεια δράσης: 5-8 ώρες 3½ - 4 ώρες  

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ευρέως χρησιµοποιούµενων ισοφανικών ινσουλινών;  
Έναρξη δράσης: 2-4 ώρες  
Μέγιστη δράση: 6-10 ώρες  
Μέγιστη διάρκεια δράσης: 12-24 ώρες  

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των παρατεταµένης διάρκειας δράσης ινσουλινών τύπου 
Ultralente;  
Έναρξη δράσης: 2-4 ώρες  
Μέγιστη δράση: 12-20 ώρες  
Μέγιστη διάρκεια δράσης: 24-36 ώρες  

Τι είναι το εντατικοποιηµένο σχήµα ινσουλινοθεραπείας;  
Το σχήµα αυτό περιλαµβάνει 3 ενέσεις ινσουλίνης βραχείας διάρκειας δράσης (διαλυτή ή Lispro) 
πριν τα 3 ηµερήσια γεύµατα και µία 4η ένεση ηµιβραδείας ή παρατεταµένης διάρκειας δράσης 
πριν το βραδινό ύπνο. Με το σχήµα αυτό δεν χρειάζεται να τηρείται ωράριο στα γεύµατα. Η ένεση 
της προγευµατικής ινσουλίνης γίνεται συνήθως µε πένα ινσουλίνης και έτσι µπορεί να γίνει εκτός 
σπιτιού, σε οποιοδήποτε χώρο. Το εντατικοποιηµένο σχήµα χρησιµοποιείται συνήθως από την 
εφηβική ηλικία και µετά.  
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Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα του εντατικοποιηµένου σχήµατος ινσουλινοθεραπείας;  
Με το σχήµα αυτό µπορεί να επιτευχθεί καλύτερη ρύθµιση εφ' όσον γίνει σωστή εκπαίδευση. Η 
χορήγηση ινσουλίνης πριν τα γεύµατα µιµείται την έκκριση του παγκρέατος. Η ελεύθερη επιλογή 
ωραρίου στα γεύµατα και η χορήγηση της ινσουλίνης µε πένα σε οποιοδήποτε χώρο προσφέρει 
καλύτερη ποιότητα ζωής.  

Πώς καθορίζεται η δοσολογία της ινσουλίνης;  
Εξατοµικεύεται και τροποποιείται, ανάλογα µε τις µετρήσεις της γλυκόζης του αίµατος.  

Πόσες µετρήσεις της γλυκόζης του αίµατος πρέπει να γίνονται καθηµερινά;  
Οι µετρήσεις της γλυκόζης αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση της καλής ρύθµισης. Ανάλογα µε 
τις µετρήσεις γίνονται αλλαγές στη δοσολογία της ινσουλίνης και διορθώνονται οι µη επιθυµητές 
διακυµάνσεις της γλυκόζης του αίµατος. Ο ελάχιστος αριθµός µετρήσεων είναι 2-4 την ηµέρα. 
Ιδιαίτερα χρήσιµες είναι οι µετρήσεις πριν τα γεύµατα και 2 ώρες µετά τα γεύµατα.  

Πώς γίνονται οι µετρήσεις της γλυκόζης του αίµατος σε καθηµερινή βάση ;  
Με ατοµικές συσκευές που µετρούν τη γλυκόζη σε µία σταγόνα τριχοειδικού αίµατος στα δάκτυλα 
των χεριών. Το τρύπηµα του δακτύλου γίνεται µε ειδική συσκευή σκαριφισµού που είναι σχετικά 
ανώδυνη. Τα ασφαλιστικά ταµεία χορηγούν δωρεάν τους µετρητές στα άτοµα µε ∆ιαβήτη.  

Τα παιδιά µε ∆ιαβήτη τύπου 1 ακολουθούν ειδικό διαιτολόγιο;  
Τα παιδιά µε ∆ιαβήτη έχουν τις ίδιες ενεργειακές ανάγκες µε τα παιδιά που δεν έχουν ∆ιαβήτη. Το 
διαιτολόγιο τους πρέπει να περιέχει την ποσότητα και την αναλογία υδατανθράκων, λιπών και 
πρωτεϊνών που συνιστώνται για όλα τα παιδιά. Πρέπει να ακολουθείται όµως ωράριο στα γεύµατα 
και η ποσότητα του κάθε γεύµατος να είναι καθορισµένη. Εάν χρησιµοποιείται το 
εντατικοποιηµένο σχήµα το ωράριο των καθορισµένων γευµάτων είναι ελεύθερο.  

Ποια πρέπει να είναι η σύσταση της διατροφής των παιδιών µε ∆ιαβήτη τύπου 1;  
Η σύσταση της διατροφής δεν διαφέρει από αυτή που συνιστάται σε όλα τα παιδιά. Σε ηµερήσια 
βάση, το 50-55% των προσλαµβανοµένων θερµίδων πρέπει να προέρχεται από υδατάνθρακες 
(σάκχαρα), το 30% από λίπη και το 15% από πρωτεΐνες. Επιπλέον η µείωση των κορεσµένων 
λιπών ζωικής προέλευσης καθώς και των πολυακόρεστων λιπών σε λιγότερο από το 10% των 
ηµερήσιων θερµίδων έχει βρεθεί ότι προφυλάσσει από την αθηροσκλήρωση.  

Τα µικρότερα των 2 ετών παιδιά µε ∆ιαβήτη τύπου 1 ακολουθούν το ίδιο διαιτολόγιο µε 
τα µεγαλύτερα;  
Ναι, όσον αφορά το ωράριο και τη ποσότητα των γευµάτων. Όχι, όσον αφορά τη σύσταση της 
διατροφής, αφού δεν συνιστάται περιορισµός του λίπους σε όλα τα παιδιά κατά τα δύο πρώτα 
χρόνια της ζωής.  

Είναι αλήθεια ότι τα παιδιά ή οι έφηβοι µε ∆ιαβήτη τύπου 1 δεν τρώνε ποτέ γλυκίσµατα;  
Όχι. Η πραγµατικότητα είναι ότι δεν µπορούν να παίρνουν ελεύθερα γλυκίσµατα γιατί περιέχουν 
ευαπορρόφητους υδατάνθρακες που προξενούν απότοµη αύξηση της γλυκόζης του αίµατος. Σε 
ειδικές περιπτώσεις όπως γιορτές, γενέθλια κλπ µπορούν να πάρουν ένα γλύκισµα που θα 
ενσωµατωθεί στο διαιτολόγιό τους.  

Τα διαβητικά τρόφιµα που κυκλοφορούν στο εµπόριο είναι κατάλληλα για τα παιδιά µε 
∆ιαβήτη;  
∆εν προσφέρουν κανένα πλεονέκτηµα. Ένα άτοµο µε διαβήτη µπορεί να εντάξει στο διαιτολόγιό 
του όλα τα τρόφιµα. Εκτός αυτού πολλά από αυτά τα τρόφιµα έχουν αυξηµένη περιεκτικότητα 
λίπους.  

Τι είναι οι γλυκαντικές ουσίες; Μπορούν να τις χρησιµοποιούν τα παιδιά µε ∆ιαβήτη;  
Είναι φυσικές ή συνθετικές ουσίες που προσδίδουν γλυκιά γεύση στα τρόφιµα. Άλλες από αυτές 
προσφέρουν ενέργεια (φρουκτόζη, σορβιτόλη, ξυλιτόλη) και άλλες όχι (ασπαρτάµη, 
ακεσουλφάµη Κ, σακχαρίνη). Οι γλυκαντικές ουσίες που δεν προσφέρουν θερµίδες, κυρίως η 
ασπαρτάµη και η ακεσουλφάµη Κ, µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε µέτρο.  

Τα παιδιά και οι έφηβοι µε ∆ιαβήτη τύπου 1 µπορούν να παίρνουν τα αναψυκτικά και τα 
παγωτά τύπου light;  
Ναι, εφ' όσον περιέχουν γλυκαντικές ουσίες που δεν προσδίδουν θερµίδες π.χ. ασπαρτάµη. Στα 
παγωτά χρειάζεται προσοχή γιατί επιπλέον πρέπει να έχουν µειωµένη περιεκτικότητα σε λίπος 
κατά 50% τουλάχιστον.  
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Τι είναι υπογλυκαιµία;  
Είναι η πτώση της γλυκόζης του αίµατος σε επίπεδα µικρότερα του 60 mg/dl. Η υπογλυκαιµία 
είναι η πιο συχνή άµεση επιπλοκή του ∆ιαβήτη τύπου 1. Όλα τα άτοµα που παίρνουν εξωγενή 
ινσουλίνη παρουσιάζουν λιγότερα ή περισσότερα υπογλυκαιµικά επεισόδια.  

Πού οφείλονται τα υπογλυκαιµικά επεισόδια των ατόµων µε ∆ιαβήτη τύπου 1;  
Σε έλλειψη συγχρονισµού της ινσουλίνης, της διατροφής και της σωµατικής δραστηριότητας. Η 
µεγαλύτερη δοσολογία ινσουλίνης, η παράλειψη γευµάτων, η άσκηση ή ο συνδυασµός αυτών 
ευθύνονται τις περισσότερες φορές.  

Ποια είναι τα συµπτώµατα της υπογλυκαιµίας;  
Τα συµπτώµατα της υπογλυκαιµίας δεν είναι ίδια σε κάθε άτοµο. Είναι απαραίτητο κάθε άτοµο µε 
διαβήτη να γνωρίζει τα δικά του υπογλυκαιµικά συµπτώµατα. Τα συνηθέστερα είναι: ωχρότητα, 
κρύος ιδρώτας, ανησυχία, τρόµος, αίσθηµα πείνας, αδυναµία συγκέντρωσης, διαταραχές 
συµπεριφοράς και στις πιο σοβαρές περιπτώσεις απώλεια συνειδήσεως και σπασµοί.  

Πού οφείλονται τα συµπτώµατα της υπογλυκαιµίας;  
Είναι δύο ειδών:  

- Τα συµπτώµατα που οφείλονται στην υπερέκκριση των ορµονών που ανταγωνίζονται την 
ινσουλίνη (γλυκαγόνη, αδρεναλίνη, κορτιζόλη, αυξητική ορµόνη). Ο οργανισµός µε την έκκριση 
των ορµονών αυτών προσπαθεί να διορθώσει την υπογλυκαιµία. Στο µηχανισµό αυτό οφείλονται 
η ναυτία, η ωχρότητα, ο κρύος ιδρώτας, ο τρόµος, η ανησυχία και τα µουδιάσµατα.  

- Τα συµπτώµατα που οφείλονται στη δυσλειτουργία των εγκεφαλικών κυττάρων λόγω 
ελλείψεως γλυκόζης. Στο µηχανισµό αυτό οφείλονται η ζάλη, η κεφαλαλγία, οι διαταραχές της 
συµπεριφοράς και του επιπέδου συνείδησης και τέλος οι σπασµοί.  

Πώς αντιµετωπίζεται η υπογλυκαιµία στα παιδιά µε ∆ιαβήτη τύπου 1;  
Ο ασφαλέστερος τρόπος είναι να προηγηθεί µέτρηση της γλυκόζης του αίµατος. Εάν επιβεβαιωθεί 
η υπογλυκαιµία ή εάν τα συµπτώµατα είναι έντονα πρέπει να χορηγηθούν άµεσα ευαπορρόφητοι 
υδρογονάνθρακες όπως γλυκόζη, ζαχαρόνερο, µέλι ή χυµός φρούτων. Πιο αποτελεσµατική είναι 
η γλυκόζη που κυκλοφορεί σε χάπια και αυξάνει σε 10-15 λεπτά τα επίπεδα του αίµατος. Κάθε 
παιδί µε ∆ιαβήτη πρέπει πάντα να έχει µαζί του χάπια γλυκόζης.  

Πώς αντιµετωπίζεται η υπογλυκαιµία ενός παιδιού µε ∆ιαβήτη το οποίο δεν µπορεί να 
καταπιεί, είναι σε κώµα ή κάνει σπασµούς;  
Με ένεση γλυκαγόνης. Οι γονείς ή το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον πρέπει να διαθέτουν 
πάντοτε γλυκαγόνη. ∆εν πρέπει να επιχειρείται η χορήγηση υδατανθράκων σε ένα παιδί που είναι 
σε κώµα ή αδυνατεί να καταπιεί.  

Πώς πρέπει να αντιδράσει όποιος αντιµετωπίσει ένα παιδί µε ∆ιαβήτη που δεν 
αισθάνεται καλά;  
Η καλύτερη αντίδραση είναι να χορηγήσει αµέσως ευαπορρόφητους υδρογονάνθρακες όπως 
ζάχαρη, µέλι ή χυµό φρούτων. Στη συνέχεια πρέπει να ενηµερώσει τους γονείς ή να απευθυνθεί 
σε ειδικούς.  

Είναι δυνατόν να µην εκδηλωθούν τα συµπτώµατα της υπογλυκαιµίας;  
Ναι, στα άτοµα που παθαίνουν συχνά υπογλυκαιµίες. Στις περιπτώσεις αυτές τα προειδοποιητικά 
συµπτώµατα εκδηλώνονται σε πιο χαµηλά επίπεδα γλυκόζης αίµατος γιατί ο οργανισµός έχει 
προσαρµοστεί στις συχνές υπογλυκαιµίες. Είναι έτσι δυνατόν να παρουσιασθούν αιφνίδια 
συµπτώµατα δυσλειτουργίας του εγκεφάλου. Η ελλιπής αντίληψη των υπογλυκαιµιών είναι 
επικίνδυνη και µπορεί να οδηγήσει σε ατυχήµατα.  

Πώς αντιµετωπίζεται η ελλιπής αντίληψη των υπογλυκαιµιών;  
Με προσπάθεια µικρής ανόδου των τιµών της γλυκόζης του αίµατος, και φυσικά µε αποφυγή των 
υπογλυκαιµιών. Σε µικρό χρονικό διάστηµα θα αρχίζουν βαθµιαία να ξαναεµφανίζονται τα 
συµπτώµατα της υπογλυκαιµίας.  

Συµβαίνουν υπογλυκαιµίες τη νύχτα στα παιδιά µε ∆ιαβήτη;  
Ναι, αρκετά συχνά. Η βραδινή ινσουλίνη είναι δραστική στη διάρκεια της νύχτας και µπορεί να 
µειώσει τη γλυκόζη περισσότερο από το επιθυµητό. Αρκετά παιδιά ξυπνούν ή παρουσιάζουν 
διαταραχές του ύπνου και ειδοποιούν τούς γονείς τους. Σε άλλες περιπτώσεις η υπογλυκαιµία δεν 
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γίνεται αντιληπτή και διορθώνεται µε την έκκριση των αντιρυθµιστικών ορµονών και τη βαθµιαία 
µείωση της δραστικότητας της ινσουλίνης. Πιο σπάνια το παιδί µπορεί να εµφανίσει σπασµούς ή 
να µη ξυπνάει το πρωί.  

Μπορούν να αποφευχθούν οι νυχτερινές υπογλυκαιµίες των παιδιών µε ∆ιαβήτη;  
Σε σηµαντικό βαθµό, εάν γίνεται καλή ρύθµιση. Η µέτρηση του σακχάρου και η χορήγηση µικρού 
γεύµατος µε βραδέως απορροφούµενους υδατάνθρακες πριν τον ύπνο προφυλάσσει αρκετά. Επί 
αµφιβολιών πρέπει να γίνονται µετρήσεις τη νύχτα.  

Τα παιδιά µε ∆ιαβήτη τύπου 1 µπορούν να συµµετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες ;  
Ναι, µπορούν να πάρουν µέρος σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες. Η συστηµατική άσκηση 
µάλιστα έχει ευνοϊκή επίδραση στη ρύθµιση του ∆ιαβήτη.  

Η άσκηση µειώνει τη γλυκόζη του αίµατος στα άτοµα µε ∆ιαβήτη τύπου 1;  
Όχι πάντα. Εάν δεν έχει χορηγηθεί η αναγκαία ποσότητα ινσουλίνης η γλυκόζη του αίµατος θα 
αυξηθεί. Άσκηση χωρίς ινσουλίνη δηµιουργεί µεταβολική απορύθµιση. Γι' αυτό το λόγο δεν 
συνιστάται άσκηση εάν η γλυκόζη του αίµατος είναι µεγαλύτερη από 270-290 mg/dl. Στις 
περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να χορηγηθεί βραχείας δράσης ινσουλίνη.  

Πότε συµβαίνει υπογλυκαιµία στα άτοµα µε ∆ιαβήτη τύπου 1 που αθλούνται;  
Μπορεί να συµβεί στη διάρκεια έντονης άσκησης, αµέσως µετά ή πολλές ώρες µετά.  

Ποια είναι η σηµασία της άσκησης στη ρύθµιση του ∆ιαβήτη τύπου 1;  
∆ρα ευνοϊκά µε πολλούς τρόπους:  
1) Μειώνει, όπως σε όλα τα άτοµα τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσηµάτων,  
2) Μειώνει τον κίνδυνο παχυσαρκίας,  
3) Αυξάνει την ευαισθησία της ινσουλίνης, εφ' όσον γίνεται συστηµατικά 3-4 φορές την 
εβδοµάδα.  
Η άσκηση δεν θεωρείται αυτοτελώς θεραπευτικό µέσο του ∆ιαβήτη, αλλά δρα υποβοηθητικά στη 
ρύθµιση.  

Ποια µέτρα πρέπει να λαµβάνει ένα παιδί µε ∆ιαβήτη τύπου 1 προκειµένου να πάρει 
µέρος σε αθλητικές δραστηριότητες;  
Κατά την έναρξη των αθλητικών δραστηριοτήτων πρέπει να κάνει µετρήσεις της γλυκόζης του 
αίµατος πριν, στη διάρκεια και µετά την άσκηση. Οι µετρήσεις αυτές θα αποτελέσουν τη πυξίδα 
για την ακολουθούµενη πρακτική. Για την αποφυγή υπογλυκαιµιών λαµβάνονται αναλόγως τα 
εξής µέτρα:  
1) Μικρό γεύµα πριν ή και κατά τη διάρκεια της άσκησης π.χ. 10-20 γραµµάρια υδατανθράκων 
για κάθε ½ ώρα άσκησης µετά τη πρώτη ½ ώρα.  
2) Ελάττωση της δοσολογίας της ινσουλίνης που δρα κατά το χρόνο της άσκησης.  
3) Είναι πιθανό να χρειασθεί µείωση της ινσουλίνης που δρα µετά την άσκηση.  

Οι συνηθισµένες ασθένειες της παιδικής ηλικίας επιδρούν στη ρύθµιση του ∆ιαβήτη;  
Ναι, µπορεί να επηρεάσουν σηµαντικά τα επίπεδα της γλυκόζης του αίµατος. Η λοίµωξη, ο 
πυρετός ή το σωµατικό stress αυξάνουν τις ανάγκες σε ινσουλίνη, αλλά εάν το παιδί έχει 
ανορεξία η δοσολογία της ινσουλίνης παραµένει σταθερή. Εάν υπάρχουν εµετοί ή διάρροιες είναι 
δυνατόν να µειωθούν οι ανάγκες σε ινσουλίνη.  

Πώς αντιµετωπίζεται ένα παιδί µε ∆ιαβήτη τύπου 1 όταν αρρωστήσει από οποιαδήποτε 
αιτία ;  
Η οποιαδήποτε ασθένεια θα αντιµετωπιστεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του παιδιάτρου. Η ρύθµιση 
του ∆ιαβήτη θα γίνει από τους γονείς. Σε περιόδους ασθένειας πρέπει να γίνονται συχνότερες 
µετρήσεις και ανάλογη τροποποίηση της δοσολογίας της ινσουλίνης. Επί υπεργλυκαιµίας θα 
χορηγηθεί επιπλέον ινσουλίνη, ενώ επί ελαττωµένων τιµών γλυκόζης θα µειωθεί η δοσολογία της 
ινσουλίνης.  

Τα παιδιά µε ∆ιαβήτη τύπου 1 έχουν κάποιον αυξηµένο κίνδυνο όταν αρρωσταίνουν;  
Ναι, γιατί το stress του οργανισµού µπορεί να δηµιουργήσει ∆ιαβητική Κετοξέωση. Για το λόγο 
αυτό εάν υπάρχουν ναυτία ή εµετοί και επίµονη υπεργλυκαιµία θα πρέπει να εξετασθούν τα ούρα 
για οξόνη. Εάν ανεβρεθεί αρκετή ποσότητα οξόνης στα ούρα πρέπει να ενηµερωθεί αµέσως ο 
γιατρός.  
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Τα παιδιά µε ∆ιαβήτη τύπου 1 που έχουν αρρωστήσει από οποιαδήποτε αιτία πότε 
πρέπει να µεταφερθούν στο νοσοκοµείο;  
1) Εάν κάνουν συνεχείς εµετούς.  
2) Εάν διαπιστωθεί µεγάλη ποσότητα οξόνης στα ούρα ή απόπνοια οξόνης.  
3) Εάν η γενική κατάσταση είναι επηρεασµένη.  
4) Εάν η γλυκόζη του αίµατος διατηρείται αυξηµένη παρά την επιπλέον χορήγηση ινσουλίνης.  
5) Εάν υπάρχουν επίµονοι κοιλιακοί πόνοι.  
6) Εάν διαπιστωθούν βαθιές αναπνοές.  

Είναι χρήσιµες οι µετρήσεις της γλυκόζης στα ούρα;  
Όχι πια. Η ευρεία κυκλοφορία ατοµικών συσκευών για τη µέτρηση της γλυκόζης του αίµατος έχει 
περιορίσει την αξία της ανίχνευσης γλυκόζης στα ούρα. Η γλυκόζη αποβάλλεται µε τα ούρα όταν 
ξεπεράσει ένα όριο τιµής στο αίµα, που είναι διαφορετικό σε κάθε παιδί (145-180 mg/dl). Η 
ανίχνευση γλυκόζης στα ούρα σηµαίνει ότι η γλυκόζη του αίµατος έχει υπερβεί αυτό το όριο κατά 
το χρόνο που µεσολάβησε από τη προηγούµενη ούρηση.  

Τι είναι οι κετόνες ή κετονικά σώµατα;  
Είναι ουσίες που προέρχονται από µετασχηµατισµό των λιπαρών οξέων στο ήπαρ (συκώτι). 
Παράγονται όταν υπάρχουν ελαττωµένα επίπεδα γλυκόζης στο αίµα ή ανεπάρκεια ινσουλίνης. Τα 
παιδιά µε ∆ιαβήτη τύπου 1 παράγουν κετονικά σώµατα όταν έχουν ανεπάρκεια ινσουλίνης ή 
χαµηλή γλυκόζη αίµατος όπως επί υποσιτισµού ή γαστρεντερίτιδας.  

Τι είναι η οξόνη;  
Η οξόνη είναι κετονικό σώµα που µπορεί εύκολα να ανιχνευθεί στα ούρα. Όταν υπάρχει 
µεταβολική απορύθµιση του ∆ιαβήτη τύπου 1 (∆ιαβητική κετοξέωση) ανιχνεύεται σε µεγάλες 
ποσότητες.  

Τι είναι η γλυκοζυλιωµένη αιµοσφαιρίνη;  
Είναι το ποσοστό της αιµοσφαιρίνης των ερυθρών αιµοσφαιρίων που έχει συνδεθεί µε γλυκόζη. 
Εξαρτάται από τα επίπεδα της γλυκόζης του αίµατος κατά τη διάρκεια της ζωής των ερυθρών 
αιµοσφαιρίων. Αντιστοιχεί στο µέσο όρο των τιµών της γλυκόζης του αίµατος τους 
προηγούµενους 2-3 µήνες και είναι ένας αξιόπιστος δείκτης της ρύθµισης. Η µέτρηση της 
γλυκοζυλιωµένης αιµοσφαιρίνης γίνεται σήµερα µε µία σταγόνα αίµατος σε λίγα λεπτά.  

Είναι δυνατόν να γίνει πρόληψη των µακροχρόνιων επιπλοκών του ∆ιαβήτη τύπου 1;  
Παρότι η δηµιουργία των επιπλοκών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, έχει τεκµηριωθεί ότι η 
καλή ρύθµιση µειώνει σηµαντικά τον κίνδυνο. Τα άτοµα µε ∆ιαβήτη έχουν σήµερα στη διάθεσή 
τους πολλά µέσα που διευκολύνουν τη ρύθµιση. Ακόµα υπάρχουν τα µέσα για την έγκαιρη 
διάγνωση αλλά και την αντιµετώπιση των επιπλοκών.  

Ο έλεγχος για επιπλοκές του ∆ιαβήτη τύπου 1 πρέπει να γίνεται από τη παιδική ηλικία;  
Ναι, 2-3 χρόνια από την διάγνωση µετά την εφηβεία και 5 χρόνια από τη διάγνωση στα 
προεφηβικά παιδιά. Περιλαµβάνει εξέταση του βυθού των µατιών, µέτρηση της λευκωµατίνης στα 
ούρα και εξέταση του νευρικού συστήµατος µε ειδικές δοκιµασίες. Ο έλεγχος πρέπει να 
επαναλαµβάνεται κάθε χρόνο.  

Αναµένονται εξελίξεις στην αντιµετώπιση του ∆ιαβήτη τύπου 1 τα προσεχή χρόνια;  
Ναι. Η επιστηµονική έρευνα είναι εντατική σε πολλά πεδία και στοχεύει στη πρόληψη, την 
καλύτερη ποιότητα ζωής, την πρόληψη και αντιµετώπιση των επιπλοκών και γιατί όχι, στη ριζική 
θεραπεία.  

Ποιοι είναι οι κυριότεροι τοµείς της επιστηµονικής έρευνας του ∆ιαβήτη τύπου 1;  
1) Η επιτυχής µεταµόσχευση νησιδιοκυττάρων και η ριζική θεραπεία  
2) Η βελτίωση των αντλιών ινσουλίνης µε ενσωµάτωση αισθητήρα γλυκόζης  
3) Η χορήγηση της ινσουλίνης µε ανώδυνους τρόπους, όπως από το στόµα, τη µύτη ή σε 
εισπνοές  
4) Η παρασκευή νέων αναλόγων ινσουλίνης  
5) Η διερεύνηση της παθογένειας και η δυνατότητα πρόληψης.  
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