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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι συνελεύσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
πραγµατοποιούνται κάθε πρώτη ∆ευτέρα κάθε µήνα στα
γραφεία του Συλλόγου, ∆ηµητρίου Χατζή 63, στους
Αµπελόκηπους Ιωαννίνων.

Τα µέλη του συλλόγου είναι ευπρόσδεκτα να
παρακολουθούν τις συνεδριάσεις. Για την ακριβή ώρα,
παρακαλείσθε να επικοινωνείτε µε τη γραµµατεία.

Σας περιµένουµε!
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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

Αγαπητά µέλη και φίλοι,

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εύχεται σε εσάς και στις οικογένειές σας
Υγεία, Αγάπη, Ελπίδα και ∆ηµιουργικότητα για το 2016.
Ευχόµαστε η Νέα Χρονιά να είναι πιο δηµιουργική σχετικά µε τις δραστηριότητες του
Συλλόγου αλλά και περισσότερο δραστήρια η συµµετοχή µας.

Όπως κάθε άνθρωπος οφείλει να κάνει απολογισµό πεπραγµένων για τη χρονιά που
πέρασε έτσι και εµείς θεωρούµε υποχρέωσή µας να σας ενηµερώσουµε για τις
δραστηριότητες µας.

1. Προσπαθήσαµε να αναβαθµίσουµε το περιοδικό µας από άποψη ύλης και θεµάτων.
Εσείς θα κρίνετε αν πέτυχαµε. Εµείς χρειαζόµαστε την άποψή σας ώστε να έχουµε
καλύτερα αποτελέσµατα.

2. ∆ιοργανώσαµε δύο εκδηλώσεις. Η µια ψυχαγωγικού χαρακτήρα και η δεύτερη για την
παγκόσµια ηµέρα του διαβήτη. Είµαστε ευχαριστηµένοι γιατί και οι δύο είχαν µεγάλη
επιτυχία. Αυτό δείχνει ότι ο σύλλογος µας έχει πραγµατική επαφή µε τα µέλη του.

3. Με την συµπαράσταση της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων, µεταφερθήκαµε σε νέα
γραφεία και τα πάγια έξοδα του συλλόγου µειώθηκαν.

4. Κατορθώσαµε να έχουµε µια οικονοµικότερη διαχείριση των εξόδων.

5. Προβληµατιστήκαµε πολύ για δραστηριότητες οι οποίες θα φέρουν τα νέα παιδιά
κοντά στο σύλλογο.

Η ψυχή του συλλόγου είσθε εσείς. Με τη συµπαράστασή σας, ο σύλλογος θα συνεχίσει
να προσφέρει όπου και όπως χρειασθεί.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
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Νεότερα δεδοµένα στη
διάγνωση και

αντιµετώπιση του
σακχαρώδη διαβήτη

τύπου 1

Βασίλης Τσιµιχόδηµος

Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας

Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 (Σ∆1) είναι

µια µορφή διαβήτη που οφείλεται σε πλήρη (ή

σχεδόν πλήρη) έλλειψη ενδογενούς

παραγωγής ινσουλίνης λόγω της καταστροφής

των β κυττάρων του παγκρέατος. Αν και η

παθογενετική βάση της νόσου δεν είναι

γνωστή µε ακρίβεια, η επικρατέστερη θεωρία

γύρω από αυτή, αποδίδει την καταστροφή των

β κυττάρων σε ανοσολογικό µηχανισµό που

πυροδοτείται από παράγοντες του

περιβάλλοντος και ευνοείται από το γενετικό

υπόστρωµα του ασθενούς. Ο Σ∆1 είναι νόσος

της παιδικής (4-6 ετών) και πρώιµης εφηβικής

ηλικίας (10-14 ετών) αν και σηµεία

αυτοανοσίας µπορούν να βρεθούν στους

ασθενείς σε πολύ µικρότερη ηλικία. Η

επίπτωσή του αυξάνεται ραγδαία τα τελευταία

χρόνια σε παγκόσµια κλίµακα (ιδιαίτερα στα

µικρά παιδιά) για λόγους που δεν έχουν γίνει

πολύ καλά κατανοητοί. Περιβαλλοντικοί

παράγοντες των οποίων η συνεισφορά στην

αύξηση της επίπτωσης του Σ∆1 µελετάται

εντατικά είναι: η αύξηση του αριθµού των

παιδιών που γεννιούνται µε καισαρικές τοµές

αντί φυσιολογικού τοκετού, οι εµβολιασµοί, η

αύξηση της χρήσης αγελαδινού γάλακτος σε

βάρος του µητρικού θηλασµού, η κατάχρηση

αντιβιοτικών κ.α.

Αν και κλασσικά θεωρείται ότι ο Σ∆1

πρωτοεµφανίζεται µε θορυβώδη

συµπτωµατολογία (διαβητική κετοξέωση,

βαρειά αφυδάτωση κτλ), αυτό αληθεύει στη

µειοψηφία των περιπτώσεων. Συνήθως τα

παιδιά εµφανίζονται µε τα κλασσικά

συµπτώµατα του σακχαρώδους διαβήτη όπως

πολυουρία, πολυδιψία, απώλεια βάρους ή/και

υστέρηση της ανάπτυξης. Ωστόσο, λόγω του

νεαρού της ηλικίας τα συµπτώµατα αυτά

µπορεί να διαλάθουν της προσοχής, ορισµένες

φορές τα παιδιά φτάνουν στο γιατρό µε µη

ειδικά συµπτώµατα. Τέλος, σε ορισµένες

περιπτώσεις η διάγνωση της νόσου µπορεί να

γίνει σε εργαστηριακό έλεγχο πριν εµφανιστούν

κλινικά συµπτώµατα και σηµεία, κάτι που

παρατηρείται συχνότερα σε παιδιά που έχουν

συγγενείς µε γνωστό ιστορικό Σ∆1. Τα

προηγούµενα χρόνια η εµφάνιση

συµπτωµάτων διαβήτη σε ένα παιδί ή έφηβο

ήταν σχεδόν συνώνυµη µε τη διάγνωση του

Σ∆1. Ωστόσο, στις µέρες µας, η παγκόσµια

επιδηµία της παχυσαρκίας έχει σαν

αποτέλεσµα την αύξηση των περιστατικών µε

σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (Σ∆2) σε αυτές

τις ηλικιακές οµάδες. Αν και στις περισσότερες
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περιπτώσεις η διάκριση µεταξύ των δύο τύπων

διαβήτη είναι εύκολη, σε ορισµένες

περιπτώσεις µπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά

δυσχερής ή και αδύνατη. Με βάση τα

παραπάνω η διαδικασία της διάγνωσης του

Σ∆1 περιλαµβάνει 2 βήµατα:

Σε ένα πρώτο βήµα τίθεται η διάγνωση του

σακχαρώδους διαβήτη µε βάση τα κριτήρια της

ADA:

Σάκχαρο νηστείας > 126 mg/dl ή

Σάκχαρο 2 ώρες µετά από του στόµατος

φόρτιση µε 75g γλυκόζης > 200 mg/dl ή

Τυχαία τιµή σακχάρου > 200 mg/dl

εφόσον ο ασθενής εµφανίζει τυπικά

συµπτώµατα (πολυουρία, πολυδιψία,

απώλεια βάρους) ή Γλυκοζυλιωµένη

αιµοσφαιρίνη (HbA1c) > 6.4%.

Αν και το κριτήριο της γλυκοζυλιωµένης

αιµοσφαιρίνης προτείνεται από την ADA για τη

διάγνωση του διαβήτη στους ενήλικες, η

διαγνωστική του αξία στα παιδιά δεν είναι πολύ

καλά µελετηµένη. Τιµές HbA1c πάνω από

6.4% είναι διαγνωστικές διαβήτη, ωστόσο,

τιµές χαµηλότερες από αυτή δεν αποκλείουν τη

διάγνωση µε απόλυτο τρόπο.

Το δεύτερο βήµα στη διάγνωση του Σ∆1 είναι

η διάκρισή του από τον διαβήτη τύπου 2 ή τις

άλλες σπανιότερες µορφές διαβήτη. Στοιχεία

που µπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την

κατεύθυνση είναι:

• Η παρουσία στον ορό αυτοαντισωµάτων

έναντι συγκεκριµένων επιτόπων θεωρείται ότι

αποτελεί ισχυρή ένδειξη υπέρ της διάγνωσης

του Σ∆1. Αυτά τα αντισώµατα µπορεί να

εξαφανιστούν λίγα χρόνια µετά τη διάγνωση

της νόσου. Παρόλα αυτά υπάρχει ένα ποσοστό

ασθενών µε αυτοάνοσο διαβήτη που δεν έχουν

αντισώµατα, καθώς και ένα ποσοστό ασθενών

µε θετικά αντισώµατα που έχουν

χαρακτηριστικά διαβήτη τύπου 2. Η ανεύρεση

αυτών των αυτοαντισωµάτων σε ασθενείς

µεγαλύτερους των 25 ετών είναι ενδεικτική της

διάγνωσης µιας µορφής διαβήτη που

ονοµάζεται LADA (latent autoimmune diabetes

in adults). Τέτοια αντισώµατα είναι: antiGAD,

antiICA, antiIA2, antiZnT8 και τα αντισώµατα

έναντι της ινσουλίνης.

• Η πολύ χαµηλή τιµή C-πεπτιδίου µετά από

διέγερση µε γλυκαγόνη ή µετά από µικτό γεύµα

θεωρείται ενδεικτική πλήρους έλλειψης

ινσουλίνης και συνηγορεί υπέρ της διάγνωσης

του Σ∆1. Αυτές οι δοκιµασίες πρέπει να

γίνονται αφού πρώτα ρυθµιστεί το σάκχαρο.

• Ο σωµατότυπος του ασθενούς. Κλασσικά

θεωρείται ότι οι ασθενείς µε Σ∆2 είναι

υπέρβαροι ή παχύσαρκοι ενώ οι ασθενείς µε

Σ∆1 λεπτοί. Ωστόσο, η αύξηση της επίπτωσης

της παιδικής παχυσαρκίας έχει αυξήσει το

ποσοστό των παχύσαρκων παιδιών µε Σ∆1.

Επιπρόσθετα, η απώλεια βάρους λόγω της

καταβολικής φάσης που προηγείται της

διάγνωσης του διαβήτη πρέπει να λαµβάνεται

υπόψη όταν αξιολογείται ο σωµατότυπος του

ασθενούς.

• Το οικογενειακό ιστορικό: το ποσοστό

ύπαρξης συγγενούς πρώτου βαθµού µε ίδιο
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τύπο διαβήτη δεν ξεπερνά το 10% στους

ασθενείς µε Σ∆1. Αντίθετα, το αντίστοιχο

ποσοστό στους ασθενείς µε Σ∆2 είναι 75-90%.

• Η ηλικία: διάγνωση του Σ∆ στην παιδική ή

εφηβική ηλικία είναι στοιχείο υπέρ του Σ∆1.

Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο

αριθµός των παιδιών και εφήβων µε Σ∆2

αυξάνεται σε παγκόσµια κλίµακα.

Αν και τα αίτια που πυροδοτούν τη διαδικασία

της αυτοανοσίας στο Σ∆1 δεν είναι γνωστά µε

ακρίβεια, είναι γενικά παραδεκτό ότι η

καταστροφή των β κυττάρων του παγκρέατος

είναι ανοσολογικής αρχής. Έτσι, από πολύ

νωρίς έγιναν προσπάθειες να επιβραδυνθεί η

εξέλιξη της νόσου µε παρεµβάσεις στα αρχικά

της στάδια που είχαν σαν στόχο την

τροποποίηση της λειτουργίας του

ανοσοποιητικού. Αν και στα πειραµατόζωα τα

αποτελέσµατα της χορήγησης κλασσικών

ανοσοκατασταλτικών φαρµάκων ήταν

ενθαρρυντικά, αυτά τα ευρήµατα δεν έγινε

δυνατό να

αναπαραχθούν στους

ανθρώπους. Ωστόσο,

πρόσφατες µελέτες µε τη

χρήση ειδικών

ανοσοτροποποιητικών

τεχνικών έδειξαν ότι η

έγκαιρη παρέµβαση

στους ασθενείς µε

σχετικά πρόσφατη

έναρξη Σ∆1 µπορεί να

επιβραδύνει την απώλεια

της λειτουργικότητας των

β κυττάρων και να

οδηγήσει στη διατήρηση υπολλειµατικής

παραγωγής ινσουλίνης. Αν και στις

περισσότερες περιπτώσεις αυτή η µικρή

ενδογενής παραγωγή ινσουλίνης δεν αρκεί για

να εξασφαλίσει ανεξαρτησία των ασθενών από

την εξωγενή χορήγηση ινσουλίνης, µελέτες

έδειξαν ότι βοηθά στην µείωση της επίπτωσης

των επιπλοκών του Σ∆1 αλλά και των

υπογλυκαιµιών. Έτσι, η χορήγηση

αντιθυµοκυτταρικής σφαιρίνης σε συνδιασµό

µε αυξητικό παράγοντα των λευκών

αιµοσφαιρίων (C-GSF), καθώς και η χορήγηση

του anti-CD3 µονοκλωνικού αντισώµατος

teplizumab συνοδεύτηκαν από σχετική

διατήρηση της λειτουργικότητας των β

κυττάρων σε σύγκριση µε το εικονικό φάρµακο.

Με παρόµοιο τρόπο η χορήγηση αυτόλογων

ρυθµιστικών Τ λεµφοκυττάρων και ο

εµβολιασµός µε παρασκεύασµα GAD, που

παριστά αυτοαντιγόνο που συµµετέχει στην

παθογένεση του Σ∆, οδήγησαν σε µείωση των

αναγκών των ασθενών σε ινσουλίνη και σε

κάποιες περιπτώσεις σε πλήρη απεξάρτηση

από την εξωγενή χορήγηση ινσουλίνης.

Από τη στιγµή της πλήρους καταστροφής των

β κυττάρων η µόνη θεραπευτική δυνατότητα

που παραµένει για τη θεραπεία του Σ∆1 είναι η

µεταµόσχευση νησιδίων του παγκρέατος.

Ωστόσο, λόγω της ανάγκης για εφ’ όρου ζωής

ανοσοκαταστολή, η επέµβαση

πραγµατοποιείται κατά κύριο λόγο στους

ασθενείς που υποβάλλονται σε ταυτόχρονη

µεταµόσχευση νεφρού λόγω χρόνιας νεφρικής

ν
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όσου. Η θέση της µεταµόσχευσης των

νησιδίων είναι το ήπαρ, αφού καθετηριαστεί

κάποιος κλάδος της πυλαίας φλέβας. Ωστόσο,

η εγκατάσταση των µεταµοσχευθέντων

νησιδίων στα κολποειδή του ήπατος οδηγεί σε

οξεία φλεγµονώδη αντίδραση που έχει σαν

αποτέλεσµα την καταστροφή µεγάλου αριθµού

β κυττάρων. Επιπρόσθετα, το ήπατικό

παρέγχυµα είναι περιβάλλον µε ψηλές

συγκεντρώσεις γλυκόζης πράγµα που δρα

αρνητικά στη βιωσιµότητα των νησιδίων. Τέλος,

η συγκέντρωση των από του στόµατος

χορηγούµενων ανοσοκατασταλτικών είναι

µεγαλύτερη στο ήπαρ (φαινόµενο πρώτης

διέλευσης), γεγονός που οδηγεί σε περαιτέρω

βράχυνση του χρόνου ζωής των β κυττάρων.

Έτσι, γίνονται προσπάθειες για την ανεύρεση

εναλλακτικών θέσεων µεταµόσχευσης των

νησιδίων. Πρόσφατα, οι Maffi και συνεργάτες

πέτυχαν τη µεταµόσχευση αυτόλογων

νησιδίων στο µυελό των οστών της λαγόνιας

ακρολοφίας σε 4 ασθενείς που υποβλήθηκαν

σε παγκρεατεκτοµή λόγω κακοήθειας του

παγκρέατος. Ο µυελός των οστών θεωρείται

ιδανική θέση για τη µεταµόσχευση των

νησιδίων γιατί διαθέτει αρχέγονα ενδοθηλιακά

κύτταρα ικανά να δηµιουργήσουν νέα αγγεία

για την αιµάτωση των µοσχευµάτων και

αρχέγονα αιµοποιητικά κύτταρα ικανά να

τροποποιήσουν την ενδεχόµενη ανοσολογική

αντίδραση απόρριψης. Επιπρόσθετα, είναι µια

θέση εύκολα προσβάσιµη σε βιοψίες για την

αξιολόγηση της βιωσιµότητας και της

µορφολογίας των µοσχευµάτων. Στη

συγκεκριµένη µελέτη τα µεταµοσχευθέντα

νησίδια λειτουργούσαν ικανοποιητικά για

τουλάχιστον 3 χρόνια.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η αυτόλογη

µεταµόσχευση νησιδίων του παγκρέατος στους

ασθενείς µε Σ∆1 δεν είναι εφικτή. Από την άλλη

πλευρά, η ετερόλογη µεταµόσχευση έχει δύο

σηµαντικούς περιορισµούς: την ανάγκη

ανοσοκαταστολής και τη σπανιότητα των

µοσχευµάτων. Για να ξεπεραστούν αυτά τα

προβλήµατα εξετάζεται το ενδεχόµενο

µεταµόσχευσης αυτόλογων αρχέγονων

κυττάρων που έχουν θεωρητικά τη δυνατότητα

να διαφοροποιηθούν προς κύτταρα που

παράγουν ινσουλίνη. Άλλα χαρακτηριστικά

που επιβάλλεται να έχουν αυτά τα κύτταρα

είναι η ικανότητα ανίχνευσης των µεταβολών

της γλυκόζης στο διάµεσο υγρό, καθώς και

µηχανισµό έκκρισης της παραγόµενης

ινσουλίνης. Πρόσφατα, η µεταµόσχευση

αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων σε

ασθενείς µε Σ∆1 πρόσφατης έναρξης είχε σαν

αποτέλεσµα την αύξηση της παραγωγής

ινσουλίνης και τη βελτίωση του γλυκαιµικού

ελέγχου. Το 59% των ασθενών δεν χρειάζονταν

εξωγενή χορήγηση ινσουλίνης στους 6 µήνες

µετά τη µεταµόσχευση, ενώ το αντίστοιχο
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ποσοστό στο τέλος των 4 ετών που διήρκεσε η

µελέτη ήταν 32%. Ωστόσο, η µελέτη ανέδειξε

και την ανάγκη τοποποίησης του πρωτοκόλλου

ανοσοκαταστολής που χρησιµοποιήθηκε,

καθώς το 53% των ασθενών εµφάνισε

ανεπιθύµητες ενέργειες.

∆εδοµένου ότι οι παρεµβάσεις που

στοχεύουν στη ριζική αντιµετώπιση του Σ∆1

απέχουν ακόµη αρκετά από την καθηµέρα

κλινική πράξη, στόχος της σύγχρονης

θεραπευτικής προσέγγισης είναι η διατήρηση

ενός καλού γλυκαιµικού ελέγχου και η αποφυγή

των µικροαγγειακών αλλά και µακροαγγειακών

επιπλοκών της νόσου. Οι αντλίες συνεχούς

έγχυσης ινσουλίνης αποτελούν ενδεχόµενα τον

πιο «φυσιολογικό» τρόπο χορήγησης

ινσουλίνης στους ασθενείς µε Σ∆1. Ένα

χαρακτηριστικό που προστέθηκε πρόσφατα σε

κάποιες από τις εµπορικά διαθέσιµες αντλίες

και που µπορεί να χρησιµοποιηθεί στους

ασθενείς που φέρουν ταυτόχρονα και

αισθητήρα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης

(CGM) είναι η ικανότητα του αισθητήρα να

διακόψει τη λειτουργία της αντλίας, χωρίς

εντολή του χρήστη, σε καταστάσεις

υπογλυκαιµίας. Αυτό το χαρακτηριστικό

ονοµάζεται low glucose suspend system και σε

µελέτες βρέθηκε οτι µειώνει σηµαντικά τον

κίνδυνο και τη διάρκεια των υπογλυκαιµιών,

ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο συνηθέστερος τρόπος ινσουλινοθεραπείας

στο Σ∆1 ονοµάζεται basal-bolus και

περιλαµβάνει τη χορήγηση 1 ή 2 ενέσεων

βασικής ινσουλίνης καθώς και προγευµατικές

και διορθωτικές ενέσεις ινσουλίνης ταχείας

δράσης. Οι πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο των

βασικών ινσουλινών αφορούν την ανάπτυξη

µορίων µε µεγάλο χρόνο δράσης και πολύ

σταθερότερο φαρµακοκινητικό και

φαρµακοδυναµικό προφίλ. Αυτές οι ινσουλίνες

βρίσκονται ήδη στην αγορά (degludec) ή

αναµένεται να κυκλοφορήσουν στους

επόµενους µήνες (glargine U300). Στις µέχρι

τώρα µελέτες έχουν δείξει ισοδύναµη

αποτελεσµατικότητα µε την ινσουλίνη glargine

(την βασική ινσουλίνη αναφοράς), µε

σηµαντικά λιγότερες υπογλυκαιµίες (κυρίως

νυχτερινές) και µικρότερη διακύµανση στις

τιµές της γλυκόζης. Η τελευταία εξέλιξη στις

ινσουλίνες ταχείας δράσης αφορά την

κυκλοφορία της εισπνεόµενης ινσουλίνης. Η

εισπνεόµενη ισουλίνη έχει µικρότερη

υπογλυκαιµική αποτελεσµατικότητα σε

σύγκριση µε τα ανάλογα ταχείας δράσης που

χορηγούνται υποδόρια, ωστόσο

µακροπρόθεσµα εξασφαλίζει τον ίδιο

γλυκαιµικό έλεγχο µε αυτά.

Οι SGLT2 αναστολείς είναι φάρµακα που

χρησιµοποιούνται στη θεραπεία του Σ∆2 και

δρούν αναστέλλοντας την επαναρρόφηση

γλυκόζης στα εγγύς εσπειραµµένα σωληνάρια

των νεφρών. Μικρές µελέτες έδειξαν ότι τα

φάρµακα αυτής της κατηγορίας βελτιώνουν το

γλυκαιµικό έλεγχο σε ασθενείς µε Σ∆1,

µειώνοντας παράλληλα το σωµατικό βάρος, τις

ανάγκες σε ινσουλίνη αλλά και τον κίνδυνο

υπογλυκαιµίας.

Μια άλλη κατηγορία φαρµάκων που

χρησιµοποιούνται στη θεραπεία του Σ∆2 και

δοκιµάστηκαν πρόσφατα σε ασθενείς µε Σ∆1

είναι τα φάρµακα που δρούν µέσω του άξονα

των ινκρετινών. Τόσο η εξενατίδη όσο και η

σιταγλιπτίνη µείωσαν την HbA1c όταν

προστέθηκαν σε αγωγή µε ινσουλίνη, ενώ

παράλληλα σηµειώθηκε µείωση των αναγκών

σε ινσουλίνη. Στην οµάδα της εξενατίδης

παρατηρήθηκε επίσης σηµαντική µείωση του

σωµατικού.
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Νεότερα φάρµακα για
την αντιµετώπιση του
σακχαρώδη διαβήτη

τύπου 2

Στυλιανός Κ. Τίγκας

Επίκουρος Καθηγητής

Ενδοκρινολογίας

Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο

Ιωαννίνων

Ενδοκρινολογική Κλινική και

∆ιαβητολογικό Κέντρο ΠΓΝΙ

Βασική διαταραχή στο σακχαρώδη διαβήτη

είναι η σχετική ή απόλυτη έλλειψη ινσουλίνης,

που οδηγεί σε αύξηση των επιπέδων γλυκόζης

στο αίµα. Ενώ στον τύπου 1 διαβήτη που

εκδηλώνεται συνήθως στην παιδική ηλικία

υπάρχει ανεπαρκής έκκριση ινσουλίνης από το

πάγκρεας, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2

(Σ∆Τ2) είναι µια προοδευτικά εξελισσόµενη

σύνθετη διαταραχή που χαρακτηρίζεται τόσο

από αντίσταση στη δράση όσο και ανεπάρκεια

στην έκκριση ινσουλίνης. Ο Σ∆Τ2 είναι ο

συχνότερος τύπος διαβήτη, εκδηλώνεται

συνήθως σε ενήλικες, συσχετίζεται ισχυρά µε

την παχυσαρκία και προσβάλλει σχεδόν το

10% του πληθυσµού. Οι χρόνιες επιπλοκές του

Σ∆Τ2 προέρχονται από την προσβολή των

µεγαλύτερων και µεσαίου µεγέθους αιµοφόρων

αγγείων (µακροαγγειοπάθεια) και των

µικρότερων αγγείων (µικροαγγειοπάθεια). Η

µακροαγγειοπάθεια οδηγεί σε αύξηση της

συχνότητας των καρδιαγγειακών συµβαµάτων

(στεφανιαία νόσος, αγγειακά εγκεφαλικά

επεισόδια, περιφερική αρτηριοπάθεια) ενώ η

µικροαγγειοπάθεια οδηγεί σε επιπλοκές από

τους νεφρούς, τα µάτια και το νευρικό

σύστηµα. Τα παραπάνω προβλήµατα

επιβαρύνουν σηµαντικά το κόστος παροχής

υπηρεσιών υγείας για το εθνικό σύστηµα

υγείας.

Μελέτες έχουν ωστόσο δείξει ότι ο καλός

έλεγχος της υπεργλυκαιµίας και των άλλων

τροποποιήσιµων παραγόντων κινδύνου που

τις περισσότερες φορές συνυπάρχουν στους

ασθενείς αυτούς (υπέρταση, υπερλιπιδαιµία,

κάπνισµα, παχυσαρκία) οδηγεί σε µεγάλη

µείωση του κινδύνου επιπλοκών από το

διαβήτη. Οι στόχοι της θεραπείας στα άτοµα µε

Σ∆Τ2 είναι πολλαπλοί: (α) αντιµετώπιση της

υπεργλυκαιµίας (β) πρόληψη των επιπλοκών

(γ) έλεγχος των υπολοίπων παραγόντων

καρδιαγγειακού κινδύνου και (δ) επιβράδυνση

της εξέλιξης της νόσου. Η θεραπεία

περιλαµβάνει αλλαγή του τρόπου ζωής

(άσκηση, υγιεινή διατροφή και απώλεια

βάρους, διακοπή καπνίσµατος) καθώς και

φαρµακευτική αγωγή.

Μέχρι πριν από λίγα σχετικά χρόνια τα µόνα

διαθέσιµα φάρµακα για τη θεραπεία του Σ∆Τ2

ήταν οι σουλφονυλουρίες (από το 1946), η

µετφορµίνη (από το 1958) και η ινσουλίνη (από

το 1921). Το συνηθέστερα χρησιµοποιούµενο

φάρµακο σε κάποιο άτοµο στο οποίο

διαγιγνώσκεται για πρώτη φορά διαβήτης Τ2

είναι η µετφορµίνη. Η µετφορµίνη λαµβάνεται

µε τη µορφή δισκίου και στα πλεονεκτήµατά

της συγκαταλέγονται ότι δεν προκαλεί

υπογλυκαιµία, δεν αυξάνει το βάρος και µειώνει

τον κίνδυνο καρδιαγγειακών συµβαµάτων.
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Επιπλέον, είναι αποτελεσµατικό φάρµακο µε

χαµηλό κόστος, ενώ συνήθως είναι και καλά

ανεκτό εκτός από ένα αίσθηµα ναυτίας ή

«φούσκωµα» που παρατηρείται σε ορισµένα

άτοµα και που περιορίζεται όταν η λήψη γίνεται

µετά τα κύρια γεύµατα. Όταν η µετφορµίνη δεν

είναι αρκετή για τη ρύθµιση του διαβήτη ή

αντενδείκνυται (όπως σε ηπατική, νεφρική ή

καρδιακή ανεπάρκεια) ή αν δεν είναι ανεκτή

λόγω παρενεργειών, χρησιµοποιείται φάρµακο

άλλης κατηγορίας.

Οι θεραπευτικοί στόχοι και η επιλογή του

δεύτερου φαρµάκου πρέπει να εξατοµικεύονται

και καθορίζονται από παράγοντες όπως (α) το

σωµατικό βάρος (β) τη συνύπαρξη άλλων

προβληµάτων υγείας και (γ) τις συνθήκες ζωής

και την προτίµηση του ασθενούς (π.χ.

αποφυγή φαρµάκων που µπορεί να

προκαλέσουν υπογλυκαιµία σε κάποιον που

είναι επαγγελµατίας οδηγός, δυνατότητα

ασφαλούς χρήσης ενέσεων ινσουλίνης, κλπ).

Οι σουλφονυλουρίες είναι κι αυτές

αποτελεσµατικά φάρµακα µε εκτεταµένη

εµπειρία χρήσης και τα νεότερα σκευάσµατα

της κατηγορίας χορηγούνται µία φορά την

ηµέρα από του στόµατος. Ο κύριος

µηχανισµός δράσης τους είναι µέσω αύξησης

της ενδογενούς έκκρισης ινσουλίνης από το

πάγκρεας κι έτσι µπορεί να προκαλέσουν

υπογλυκαιµία (ιδιαίτερα σε ηλικιωµένους ή

άτοµα µε νεφρική ανεπάρκεια) καθώς και

αύξηση του βάρους (κατά περίπου 3 κιλά κατά

µέσο όρο). Η ακαρβόζη είναι φάρµακο που

χορηγείται πριν τα γεύµατα και δρα

επιβραδύνοντας την απορρόφηση της

γλυκόζης από το βλεννογόνο του λεπτού

εντέρου. Συγκεκριµένα, αναστέλλει την α-

γλυκοσιδάση, ένζυµο που χρειάζεται για τη

µετατροπή των σύνθετων υδατανθράκων

(σακχάρων) της τροφής σε απλά σάκχαρα

ώστε να απορροφηθούν από το λεπτό έντερο.

Είναι χρήσιµο φάρµακο που η χρήση του

ωστόσο περιορίζεται από τη µέτρια

αποτελεσµατικότητα και τις ανεπιθύµητες

ενέργειες από το πεπτικό σύστηµα (που

µοιάζουν µε της µετφορµίνης – κυρίως ναυτία,

«φούσκωµα»).

Το 1997 µια νέα κατηγορία φαρµάκων άρχισε

να διατίθεται για τη θεραπεία του Σ∆Τ2, οι

θειαζολιδινεδιόνες (ή γλιταζόνες) που δρουν

κυρίως µειώνοντας την αντίσταση του

οργανισµού στη δράση της ινσουλίνης. Τα

φάρµακα αυτά έχουν το πλεονέκτηµα ότι είναι

αποτελεσµατικά χωρίς να προκαλούν

υπογλυκαιµία. Στις ανεπιθύµητες ενέργειες

ανήκουν η αύξηση του βάρους, η µείωση της

οστικής πυκνότητας (οστεοπόρωση) και η

κατακράτηση υγρών (οιδήµατα, επιδείνωση

καρδιακής ανεπάρκειας). ∆ύο παλαιότεροι

εκπρόσωποι της κατηγορίας αυτής έχουν

αποσυρθεί από την αγορά λόγω

ηπατοτοξικότητας (τρογλιταζόνη) και λόγω

πιθανής αύξησης του κινδύνου καρδιαγγειακών

συµβαµάτων (ροσιγλιταζόνη). Το τρίτο

φάρµακο της κατηγορίας (πιογλιταζόνη) δεν

έχει τέτοιου τύπου ανεπιθύµητες ενέργειες,

φαίνεται µάλιστα ότι βελτιώνει τα λιπίδια και

προστατεύει από καρδιαγγειακά συµβάµατα.

Μερικές φορές, ιδιαίτερα σε άτοµα που έχουν

διαβήτη για πολλά χρόνια µπορεί τα

αντιδιαβητικά δισκία να µην δρουν πια και να

χρειασθεί προσθήκη ινσουλίνης. Αυτό

συµβαίνει γιατί στον Σ∆Τ2 υπάρχει

προοδευτική έκπτωση της λειτουργίας των β-

κυττάρων στα νησίδια του παγκρέατος, που

παράγουν την ινσουλίνη. Στις περιπτώσεις

αυτές χρησιµοποιείται ινσουλίνη η οποία είναι

πολύ αποτελεσµατικό φάρµακο µε µεγάλη

εµπειρία στη χρήση καθώς είναι το παλαιότερο

διαθέσιµο φάρµακο για το διαβήτη (από το
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1920). Περίπου το 14% των ατόµων µε

διαβήτη λαµβάνουν συνδυασµό αντιδιαβητικών

δισκίων και ινσουλίνης (ΗΠΑ, 2007-2009). Στις

περισσότερες περιπτώσεις στον Σ∆Τ2 η

ινσουλίνη χορηγείται µία φορά την ηµέρα,

συνήθως µαζί µε µετφορµίνη, ενώ αν χρειασθεί

µπορεί να προστεθεί ινσουλίνη και πριν τα

κύρια γεύµατα. Στα µειονεκτήµατα της

ινσουλίνης ανήκει η υπογλυκαιµία, η αύξηση

του σωµατικού βάρους και η ανάγκη εµπειρίας

του γιατρού και εκπαίδευσης του ασθενούς στη

χρήση της.

Τα πιο νέα φάρµακα που χρησιµοποιούνται

στη θεραπεία του Σ∆Τ2 είναι (α) αυτά που

ανήκουν στην κατηγορία των «ινκρετινών» και

(β) οι αναστολείς συµµεταφορέα νατρίου-

γλυκόζης 2 (αναστολείς SGLT2). Στην

κατηγορία των ινκρετινών ανήκουν οι

αγωνιστές GLP-1 που είναι ενέσιµα φάρµακα

και οι αναστολείς DPP-4 που λαµβάνονται από

του στόµατος σε µορφή δισκίου. Ήδη από τις

αρχές του 19ου αιώνα επιστήµονες είχαν

διαπιστώσει ότι ένας ορµονικός παράγοντας

από το έντερο µπορούσε να διεγείρει την

έκκριση ινσουλίνης από το πάγκρεας. Το

«φαινόµενο ινκρετίνης» είναι η παρατήρηση ότι

µια ποσότητα γλυκόζης που λαµβάνεται µε την

τροφή προκαλεί σηµαντικά µεγαλύτερη έκκριση

ινσουλίνης από το πάγκρεας απ’ ότι αν η ίδια

ποσότητα γλυκόζης χορηγηθεί ενδοφλεβίως. Η

παρατήρηση αυτή, που έγινε το 1964 οδήγησε

στην ανακάλυψη δύο ορµονών, του GLP-1

(Glucagon like peptide- 1, παρόµοιο µε

γλυκαγόνη πεπτίδιο-1) και του GIP (Glucose-

dependent insulinοtropic polypeptide,

γλυκοζοεξαρτώµενο ινσουλινοτρόπο

πολυπεπτίδιο). Οι ουσίες αυτές εκκρίνονται

από τα L και K κύτταρα του εντέρου αντίστοιχα

µετά από πρόσληψη τροφής και κυρίως

υδατανθράκων, και διεγείρουν την έκκριση

ινσουλίνης από το πάγκρεας µε αποτέλεσµα τη

µείωση της γλυκόζης στο αίµα. Επιπρόσθετα,

οι ορµόνες αυτές µειώνουν την όρεξη,

καθυστερούν την κένωση του στοµάχου και

µειώνουν την έκκριση γλυκαγόνης (µιας άλλης

παγκρεατικής ορµόνης που αυξάνει τα επίπεδα

του σακχάρου). Σήµερα έχουµε στη χώρα µας

διαθέσιµα φάρµακα µε δράση ανάλογη του

GLP-1 (αγωνιστές GLP-1), τα οποία

χορηγούνται όπως και η ινσουλίνη (µε

υποδόρια ένεση) πριν τα κύρια γεύµατα

(εξενατίδη) ή µία φορά την ηµέρα

(λιραγλουτίδη, λιξισενατίδη) ενώ υπάρχει και

σκεύασµα που χορηγείται µία φορά την

εβδοµάδα (εξενατίδη βραδείας

αποδέσµευσης). Αντίθετα ωστόσο από την

ινσουλίνη, τα φάρµακα αυτά δεν προκαλούν

υπογλυκαιµία και όχι µόνο δεν αυξάνουν το

βάρος αλλά µπορεί να οδηγήσουν και σε

µείωση του σωµατικού βάρους. Το DPP-4

(διπεπτιδυλική πεπτιδάση-4) είναι ένα ένζυµο

που φυσιολογικά διασπά και αδρανοποιεί το

GLP-1. Εποµένως, τα φάρµακα που

αναστέλλουν τη δράση του DPP-4 (αναστολείς

DPP-4) οδηγούν σε αύξηση των επιπέδων του

GLP-1 στο αίµα. Το αποτέλεσµα είναι δηλαδή

παρόµοιο µε αυτό των αγωνιστών GLP-1 µε τη

διαφορά ότι (1) τα φάρµακα αυτά χορηγούνται

από το στόµα µε τη µορφή δισκίου µία ή δύο

φορές την ηµέρα και (2) η αύξηση του GLP-1

είναι συγκριτικά µικρότερη. Οι αναστολείς DPP-

4 έχουν επίσης το πλεονέκτηµα ότι δεν

προκαλούν υπογλυκαιµία και έχουν ουδέτερη

επίδραση ως προς το σωµατικό βάρος. Οι

συχνότερες ανεπιθύµητες ενέργειες των

φαρµάκων της κατηγορίας των ινκρετινών είναι

από το γαστρεντερικό σύστηµα (ναυτία,

έµετος). Πιθανολογείται ότι σε σπάνιες

περιπτώσεις η χρήση των αγωνιστών GLP-1

και κάποιων αναστολέων DPP-4 ενδέχεται να

σχετίζεται µε παγκρεατίτιδα (φλεγµονή του
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παγκρέατος), ωστόσο το θέµα αυτό δεν έχει

σ΄αυτή τη φάση αποσαφηνισθεί. Οι αναστολείς

συµµεταφορέα νατρίου-γλυκόζης 2 (αναστολείς

SGLT2) αποτελούν την νεότερη κατηγορία

αντιδιαβητικών φαρµάκων και δρουν

αυξάνοντας την αποβολή γλυκόζης από τους

νεφρούς. Φυσιολογικά, µε την κυκλοφορία του

αίµατος στους νεφρούς διηθούνται

(''φιλτράρονται'') περίπου 180 g γλυκόζης την

ηµέρα και το 99% αυτής της ποσότητας

επαναρροφάται από τα νεφρικά σωληνάρια. Η

επαναρρόφηση της γλυκόζης στους νεφρούς

γίνεται µέσω των συµµεταφορέων νατρίου-

γλυκόζης τύπου 2 (SGLT2) ενώ στο λεπτό

έντερο υπάρχουν οι συµµεταφορείς τύπου 1

(SGLT1) οι οποίοι βοηθούν στην απορρόφηση

της γλυκόζης που προσλαµβάνεται µε την

τροφή. Όταν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίµα

ξεπερνούν ένα όριο (~180 mg/dl) o νεφρός δεν

µπορεί να επαναρροφήσει όλη τη γλυκόζη, µε

αποτέλεσµα µια ποσότητα να απεκκρίνεται στα

ούρα, και να παρουσιάζεται γλυκοζουρία. Οι

αναστολείς SGLT2 είναι φάρµακα που

χορηγούνται από το στόµα µε τη µορφή

χαπιού, συνήθως µία φορά την ηµέρα και

έχουν µέτρια αποτελεσµατικότητα, παρόµοια

µε αυτή των αναστολέων DPP-4. Έχουν

δοκιµασθεί για τη ρύθµιση της γλυκόζης σε

ασθενείς µε τύπου 2 διαβήτη µόνα τους ή σε

συνδυασµό µε άλλα φάρµακα όπως

µετφορµίνη, σουλφονυλουρίες, πιογλιταζόνη,

αναστολείς DPP-4 και ινσουλίνη. Μπορεί να

βοηθήσουν στην απώλεια βάρους της τάξεως

των 2-3 kg ενώ δεν προκαλούν υπογλυκαιµία.

Στις ανεπιθύµητες ενέργειες ανήκουν η αύξηση

της συχνότητας µυκητιάσεων και λιγότερο

συχνά ουρολοιµώξεων, ιδιαίτερα στις γυναίκες

(αιδοιοκολπίτιδα σε ποσοστό 10-15%).

Επίσης, έχουν αναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις

''ευγλυκαιµικής'' διαβητικής κετοξέωσης,

δηλαδή κετοξέωσης µε όχι πολύ υψηλά

επίπεδα σακχάρου στο αίµα καθώς και πιθανή

αύξηση του κινδύνου καταγµάτων µε ένα από

τα σκευάσµατα (καναγλιφλοζίνη). Μια άλλη

ουσία αυτής της κατηγορίας, η εµπαγλιφλοζίνη,

δοκιµάσθηκε µε πολύ καλά αποτελέσµατα επί

3 έτη σε ασθενείς µε τύπου 2 διαβήτη και

προυπάρχουσα καρδιαγγειακή νόσο,

µειώνοντας τη συχνότητα καρδιαγγειακών

συµβαµάτων αλλά και της θνητότητας στους

ασθενείς αυτούς.

Στα µειονεκτήµατα των νεότερων

αντιδιαβητικών φαρµάκων συµπεριλαµβάνεται

η σχετικά περιορισµένη εµπειρία (έλλειψη

µακροπρόθεσµων δεδοµένων σχετικά µε την

επίδραση στο καρδιαγγειακό σύστηµα και τις

χρόνιες επιπλοκές του διαβήτη, ασφάλεια) και

το υψηλό κόστος.

Συµπερασµατικά, τα νεότερα φάρµακα της

κατηγορίας των ινκρετινών καθώς και οι

αναστολείς SGLT2, αποτελούν χρήσιµη

προσθήκη στις ήδη υπάρχουσες θεραπευτικές

επιλογές για τον διαβήτη τύπου 2. Τα

σκευάσµατα αυτά έχουν ορισµένα ιδιαίτερα

χρήσιµα χαρακτηριστικά καθώς είναι

αποτελεσµατικά στη ρύθµιση της

υπεργλυκαιµίας χωρίς όµως να προκαλούν

υπογλυκαιµία και χωρίς να αυξάνουν το

σωµατικό βάρος (όπως συµβαίνει µε πολλά

από τα παλαιότερα φάρµακα). Η ακριβής θέση

των φαρµάκων αυτών στη θεραπεία του

διαβήτη αναµένεται να καθορισθεί µε

µεγαλύτερη σαφήνεια στο εγγύς µέλλον, καθώς

αποκτιέται µεγαλύτερη εµπειρία στη χρήση

τους.
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Οι γιατροί “δεν
επιτρέπεται” να

δείχνουν “αδυναµία”

Η πλειοψηφία των άρθρων του περιοδικού

µας έχει σαν αντικείµενο την αντιµετώπιση του

διαβήτη. Και ειδικότερα από την µεριά του

ασθενούς. ∆ηλαδή πως θα καλυτερεύσουµε τη

ζωή µας, ενηµέρωση σχετικά µε τις νέες

µεθόδους που υπάρχουν, πως

αντιµετωπίζουµε συγκεκριµένα προβλήµατα

που αφορούν την ασθένεια µας κ.λ.π.

Πιστεύω λίγοι από τους πάσχοντες

αναρωτιούνται για τα προβλήµατα που

αντιµετωπίζουν αυτοί που ασχολούνται µε τα

επαγγέλµατα υγείας. Οι περισσότεροι ή δεν το

σκέπτονται ή θεωρούν ότι οι γιατροί και το

υπόλοιπο προσωπικό είναι δυνατότεροι από

εµάς, τους “ κοινούς θνητούς”. Είναι όµως έτσι;

Είναι και αυτοί άνθρωποι µε συγκεκριµένες

δυνατότητες, καθηµερινά προβλήµατα και

αδυναµίες. Το άρθρο αυτό θα αναφερθεί σε

συγκεκριµένα προβλήµατα που αντιµετωπίζει

το ιατρικό προσωπικό όπως αυτά

αναδείχθηκαν από το περιοδικό TIME (7-9-

2015). Τα προβλήµατα αυτά έχουν

επισηµανθεί από την Αµερικάνικη Ιατρική

Κοινότητα και όπως αναφέρεται στο άρθρο

χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Τα

συγκεκριµένα προβλήµατα προκαλούνται

κυρίως από τις απαιτήσεις της µείωσης του

κόστους περίθαλψης, οπότε πιστεύω ότι

αντίστοιχα προβλήµατα θα αντιµετωπίσει και η

Ελληνική Ιατρική Κοινότητα λόγω της

οικονοµικής κρίσης που διέρχεται η χώρα. ∆εν

γνωρίζω αν υπάρχουν αντίστοιχες µελέτες στη

χώρα µας.

Κανείς Αµερικάνος ασθενής δεν θα

φανταζότανε ότι οι µισοί νοσοκοµειακοί γιατροί

είναι εξουθενωµένοι λόγω υπερβολικού φόρτου

εργασίας. Επίσης η ιατρική ιδιότητα απαιτεί ο

γιατρός να µην δείχνει σηµάδια αδυναµίας.

Κατά το Αµερικάνικο Ίδρυµα πρόληψης

αυτοκτονιών, περίπου 400 Αµερικάνοι γιατροί

αυτοκτονούν κάθε χρόνο. Το µεγαλύτερο

ποσοστό µεταξύ όλων των επαγγελµάτων. Που

οφείλεται αυτό; Η έρευνα το αποδίδει στην

κούραση και την ψυχολογική πίεση. Οι

νοσοκοµειακοί γιατροί εργάζονται 12-14 ώρες

ηµερησίως και απαιτείται πλήρης, πνευµατική

διαύγεια γιατί στο ιατρικό λειτούργηµα το λάθος

µπορεί να είναι µοιραίο. Αυτό δηµιουργεί

τεράστια ψυχολογική πίεση. Οι ειδικοί που

µελετούν το πρόβληµα αναφέρουν ότι η

πνευµατική υγεία προσεγγίζει σηµεία κρίσης.

Οι συνέπειες αυτού του προβλήµατος δεν

επηρεάζουν µόνο την προσωπική ζωή αλλά και

την επαγγελµατική.

Οι περισσότεροι γιατροί αναγνωρίζουν ότι

έχουν περάσει από αυτό το στάδιο στην αρχή

της καριέρας τους. Ο διακεκριµένος καθηγητής

χειρουργικής στο Πανεπιστήµιο του Stanford l.

Greco έχει αφιερώσει τη ζωή του στην

αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος και

προσπαθεί να αφυπνίσει και άλλα ιδρύµατα

ώστε να δηµιουργήσουν οµάδες αντιµετώπισης

και αναγνώρισης του προβλήµατος. Ο

καθηγητής S. Ser στο Πανεπιστήµιο του
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Michigan, ο οποίος θεωρείται παγκοσµίως

ειδικός για την κατάθλιψη των γιατρών,

ποφάσισε να ασχοληθεί σοβαρά µε το

συγκεκριµένο πρόβληµα, όταν ο καλύτερος

φίλος του, γιατρός, προσπάθησε να

αυτοκτονήσει και δύο χρόνια αργότερα ένας

άλλος συνεργάτης του αυτοκτόνησε.

Σύµφωνα µε τη µελέτη, τα προβλήµατα

ξεκινούν µε την αρχή των εφηµεριών. Σ' αυτήν

τη φάση οι νέοι γιατροί δέχονται µεγάλη πίεση,

µικρή αµοιβή, και απολαµβάνουν µόνο

επικρίσεις όταν κάτι δεν πάει καλά. Να

σηµειώσουµε ότι οι νέοι Αµερικάνοι γιατροί

ξεκινούν µε ένα τραπεζικό χρέος περίπου

$200.000, και δουλεύουν 90 ώρες την

εβδοµάδα χωρίς ιδιαίτερα καλή αµοιβή.

Οι συνθήκες έχουν χειροτερέψει οικονοµικά

αλλά και κοινωνικά. Παλαιότερα οι γιατροί

είχαν σίγουρη καλή οικονοµική αποκατάσταση

αλλά και κοινωνική αναγνώριση. Αυτό έχει

αλλάξει δραµατικά. Η οικονοµική επιτυχία δεν

είναι εγγυηµένη αλλά ούτε και η κοινωνική. Οι

επαγγελµατικές απαιτήσεις όµως έχουν

αυξηθεί. Οι σηµερινοί γιατροί έχουν

περισσότερο υλικό να µελετήσουν,

περισσότερη ενδονοσοκοµειακή γραφειοκρατία

και κυρίως περισσότερους ασθενείς.

Μια κατάσταση την οποία προσπαθούν να

αντιµετωπίσουν, χωρίς µεγάλη επιτυχία, είναι

αυτό που σχετίζεται µε το καλούµενο “στίγµα”

το οποίο καθορίζεται από την αδυναµία να

φέρει εις πέρας κάποιος την εργασία του στον

Ιατρικό Χώρο. Μόνο το 22% αναζητά βοήθεια

από ειδικούς. Η ειρωνεία, όπως αναφέρει ο κ.

Ser, είναι ότι αν κάποιος ζητήσει βοήθεια, κατά

µεγάλο ποσοστό, όχι απλώς θα ξεπεράσει τα

ψυχολογικά προβλήµατα αλλά αυτή η εµπειρία

θα είναι σηµαντική ώστε να βοηθήσει καλύτερα

τους ασθενείς του. ∆υστυχώς αυτή η αντίληψη

έχει να κάνει µε το πως αντιµετωπίζεται

κάποιος που έχει πρόβληµα από την ίδια την

Ιατρική Κοινότητα. Συνήθως αποµονώνεται ή

ακόµα και χλευάζεται. Αυτό θυµίζει πολύ την

νοοτροπία στο στρατό. Ο νεοσύλλεκτος, ή

όποιος έχει πρόβληµα προσαρµογής,

αντιµετωπίζει σοβαρή ψυχολογική πίεση η

οποία επιδεινώνει το πρόβληµα.

Ο κ. Greco παραδέχεται ότι και αυτός ήταν

µέρος του ίδιου προβλήµατος. ∆ηλαδή, όντας

σκληρός µε τους εκπαιδευόµενους

χειρούργους πριν χρόνια, τώρα προσπαθεί να

επανορθώσει για τις “αµαρτίες” του. Η αλλαγή

νοοτροπίας προήλθε όταν πληροφορήθηκε την

αυτοκτονία ενός µαθητή του τον οποίο

θεωρούσε κορυφαίο στο χώρο της

χειρουργικής. Η τακτική, που ακολουθεί

σήµερα, είναι να παρατηρεί διακριτικά τους

ειδικευόµενους και αν παρατηρήσει κάποιο

πρόβληµα να αφιερώνει χρόνο µαζί τους. Είναι

δύσκολο να παραδεχθείς τέτοιου είδους

πρόβληµα, ειδικά όταν βρίσκεσαι µέσα στον

Ιατρικό Χώρο. Αλλά από την άλλη µεριά είναι

πιο εύκολο και αποτελεσµατικό να το

αντιµετωπίσεις αναφέρει ο κ. Ser. Βοηθήστε

τους νέους γιατρούς να γίνουν πιο δυνατοί και

ευτυχείς στο χώρο τους γιατί µόνο τότε θα

µπορέσουν να επικεντρωθούν και να

βοηθήσουν τους ασθενείς τους.

Μέχρι το 2020 υπολογίζεται ότι οι Ηνωµένες

Πολιτείες θα χρειασθούν τουλάχιστον 90.000

περισσότερους παθολόγους. Αυτό

µεταφράζεται σε περισσότερες ώρες εργασίας

γι’ αυτούς που θα βρίσκονται στο σύστηµα. Και

αυτό σηµαίνει µεγαλύτερη πίεση.

Ελεύθερη µετάφραση

Επαµεινώντας Κεχαγιάς
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Απλά βήµατα για να
βελτιώσουµε τη ζωή

µας

Θέλετε να αισθανθείτε καλύτερα; Υπάρχουν

τέσσερις απλοί τρόποι!

∆ιερωτηθείτε, εκφράστε τα συναισθήµατά σας,

αποφασίστε κι αγκαλιάστε τους δικούς σας

ανθρώπους

Η πλοήγηση στο διαδίκτυο αποτελεί µια

καθηµερινή πρακτική για την πλειονότητα των

ανθρώπων της σύγχρονης εποχής. Πολλοί

µάλιστα, συχνά ακολουθούµε συµβουλές

ευτυχίας ή συγκεκριµένες συνταγές επιτυχίας

για µια καλύτερη ζωή από ανθρώπους που είτε

επικοινωνούµε µαζί τους στα µέσα κοινωνικής

δικτύωσης, είτε διαβάζουµε άρθρα τους στο

διαδίκτυο. Οι άνθρωποι όµως αυτοί, τις

περισσότερες φορές δεν ξέρουν καν ποιο θέµα

πραγµατικά µας απασχολεί. Καλό θα ήταν

λοιπόν, να είµαστε περισσότερο επιφυλακτικοί

και να µην εµπιστευόµαστε εύκολα κάθε

συµβουλή που µας δίνεται ή τυχαίνει να

διαβάζουµε.

Στην πραγµατικότητα, σας προτείνουµε να

µην εµπιστευτείτε ούτε το περιεχόµενο των

γραµµών αυτού του άρθρου (ως κριτικοί

αναγνώστες), παρά µόνο τις µελέτες

νευροεπιστηµόνων, οι οποίες καταδεικνύουν

τους παράγοντες που µπορούν πραγµατικά να

µας οδηγήσουν σε µια πιο ποιοτική ζωή.

Ο ερευνητής των νευροεπιστηµών του UCLA

(του Πανεπιστηµίου της Καλιφόρνια στο Λος

Άντζελες) Alex Korb µάς δίνει λοιπόν κάποιες

ιδέες που µπορεί να µας βοηθήσουν

ουσιαστικά στο να ακολουθήσουµε στη ζωή

µας µια πορεία που θα µας κάνει να

αισθανθούµε καλύτερα.

Στις παρακάτω γραµµές θα λάβουµε

απαντήσεις σε ερωτήµατα που συχνά µας

απασχολούν από έναν άνθρωπο που

πραγµατικά γνωρίζει πως µπορεί να µας

βοηθήσει.

1) Ψάξτε τις αιτίες

Υπάρχουν φορές που οι σκέψεις µας δεν µας

επιτρέπουν να αισθανθούµε τουλάχιστον

όµορφα, αν όχι ευχάριστα. Μπορεί να

νιώθουµε ενοχή ή ντροπή χωρίς σαφή λόγο.

Ποια λοιπόν είναι η σωστή ερώτηση που θα

πρέπει να θέτουµε στον εαυτό µας όταν δεν

αισθανόµαστε καλά; Μα φυσικά το γιατί.

Είτε θέλουµε να το πιστέψουµε, είτε όχι τα

συναισθήµατα της ενοχής και της ντροπής

ενεργοποιούνται από το λεγόµενο «κέντρο

ανταµοιβής» του εγκεφάλου, το οποίο επίσης

σχετίζεται µε τη µάθηση και τον εθισµό.

Παρά λοιπόν, τις έντονες διαφορές τους, η

περηφάνια, η ντροπή, η ενοχή ενεργοποιούνται

από παρόµοια νευρωνικά κυκλώµατα.

Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι η υπερηφάνεια

είναι το πιο ισχυρό από αυτά τα συναισθήµατα

στην ενεργοποίηση της δραστηριότητας των

συγκεκριµένων περιοχών.

Παραδόξως επίσης και η ανησυχία σε

βραχυπρόθεσµο επίπεδο µας κάνει να

αισθανόµαστε λίγο καλύτερα – θεωρώντας ότι

µέσω αυτής συµβάλλουµε στην επίλυση των

προβληµάτων µας. Αυτό αρχικά µπορεί να

φαίνεται αντιφατικό, αλλά δείχνει ότι όταν

είµαστε αγχωµένοι /-ες, είναι καλύτερο να

κάνουµε κάτι γι’ αυτό - ακόµα και να

ανησυχήσουµε - από το να µείνουµε αδρανείς.

Σαφώς η ενοχή, η ντροπή και η ανησυχία

είναι άσχηµες µακροπρόθεσµες λύσεις. Τι

λοιπόν προτείνουν οι νευροεπιστήµονες ότι θα

πρέπει να κάνουµε; Να διερωτηθούµε για ποια

πράγµατα είµαστε ευγνώµονες.

Η ευγνωµοσύνη σχετίζεται µε τα θετικά

συναισθήµατα που αισθανόµαστε όταν µας

συµβαίνει κάτι καλό, όταν εκτιµάµε όσα θετικά

συµβαίνουν γύρω µας, χωρίς να τα θεωρούµε

δεδοµένα αποτελώντας επιλογή και συνάµα

στάση ζωής. Και σαφώς επηρεάζει

πραγµατικά το µυαλό µας. ∆ιερωτάστε βέβαια
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µε ποιον τρόπο συµβαίνει αυτό.

Τα οφέλη της ευγνωµοσύνης ξεκινούν από το

σύστηµα της ντοπαµίνης κι επειδή

αισθανόµαστε ευγνώµονες ενεργοποιείται το

στέλεχος της περιοχής του εγκεφάλου που την

παράγει.

Προσπαθώντας λοιπόν να σκεφτούµε τα

πράγµατα για τα οποία νιώθουµε ευγνώµονες

επικεντρωνόµαστε στις θετικές πτυχές της

ζωής µας και µε αυτή τη διαδικασία αυξάνεται η

παραγωγή σεροτονίνης. Σηµειώνουµε δε, πως

τα χαµηλά επίπεδα της σεροτονίνης σχετίζονται

µε την κακή διάθεση, την επιθετική

συµπεριφορά και την εµφάνιση κατάθλιψης.

Σαφώς, ορισµένες συγκυρίες ή καταστάσεις

που βιώνουµε µοιάζουν σαν να «φάγαµε»

γροθιά στο στοµάχι µας και αισθανόµαστε σαν

να µην υπάρχει τίποτα για το οποίο να

νιώθουµε ευγνώµονες. Παρά ταύτα δεν

πειράζει. ∆εν χρειάζεται πάντα να βρίσκουµε

κάτι, καθώς η διαδικασία και µόνο της

αναζήτησης πραγµατικά µετράει.

Το να θυµόµαστε να είµαστε ευγνώµονες για

όσα θετικά, όµορφα µας συµβαίνουν αποτελεί

ένδειξη υψηλής συναισθηµατικής νοηµοσύνης.

Και η ευγνωµοσύνη δεν συνδέεται µόνο µε την

ευτυχία, αλλά και µε τη δηµιουργία ενός

κατάλληλου πλαισίου ανάπτυξης και εξέλιξης

των σχέσεων µας.

Τι µάς συµβαίνει όµως, όταν τα κακά

συναισθήµατα µας κατακλύζουν; Όταν δεν

γνωρίζουµε καν πώς να τα διαχειριστούµε;

Υπάρχει µια εύκολη απάντηση.

2) Αρνητικά συναισθήµατα

Ας συνδέσουµε τα άσχηµα – αρνητικά

συναισθήµατα µε τη λύπη, την ανησυχία, το

θυµό.

Ο ερευνητής Gross διαπίστωσε ότι οι

άνθρωποι που προσπαθούν να καταπνίξουν

µια αρνητική συναισθηµατική εµπειρία

αποτυγχάνουν τελικά να το κάνουν. Ενώ

θεωρούν ότι φαίνονται καλά προς τα έξω, το

µεταιχµιακό τους σύστηµα φανερώνει τα

αρνητικά τους συναισθήµατα προς τα µέσα,

όσο κι αν προσπαθούν να τα καταπνίξουν. Το

ίδιο καταδεικνύουν πορίσµατα έρευνας

λειτουργικής απεικόνισης µαγνητικού

συντονισµού (fMRI) του Kevin Ochsner (του

Πανεπιστηµίου Columbia), τονίζοντας µάλιστα

πως η προσπάθεια να κρύβουµε ή να

καταπνίγουµε τα αρνητικά µας συναισθήµατα

σε καµία περίπτωση δεν µας ωφελεί, αντίθετα

σε ορισµένες περιπτώσεις λειτουργεί

υποστηρικτικά και ενισχύει τα συναισθήµατα

αυτά.

Στην πραγµατικότητα, µόνο η έκφραση και

παραδοχή των συναισθηµάτων µας µπορεί να

λειτουργήσει υποστηρικτικά και να µας

ωφελήσει, καθώς χρησιµοποιώντας το λόγο,

κάνοντας έµµεσες αναφορές ή ακόµα και

απλουστεύσεις της εµπειρίας µας µειώνουµε τη

διέγερση αυτών των συναισθηµάτων. Ακόµα

και η περιγραφή ενός αρνητικού

συναισθήµατος µε µια ή δύο λέξεις, βοηθά στη

µείωση της έντασης του συναισθήµατος αυτού.

Πολλές µάλιστα αρχαίες µέθοδοι ήταν πολύ

πιο µπροστά από σύγχρονες πρακτικές της

εποχής µας, όπως ο διαλογισµός, ο οποίος

βέβαια χρησιµοποιείται διαχρονικά. Η έκφραση

και παραδοχή των συναισθηµάτων µας λοιπόν,

αποτελεί βασικό εργαλείο της γνώσης και της

συναίσθησης, επηρεάζοντας τον εγκέφαλο µας

µε τόση δύναµη, η οποία ασκεί καθοριστική

επίδραση και στους ανθρώπους του

περιβάλλοντός µας.

Παρόλα αυτά, αν τελικά δεν αισθανόµαστε

άσχηµα, δυστυχώς υπάρχουν κάποια
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περιστατικά, κάποιες καταστάσεις ή

εµπειρίες που βιώνουµε στη ζωή µας και

µας προκαλούν άγχος ή πίεση. Υπάρχει

όµως, κι ένας απλός τρόπος για να τις

νικήσουµε.

3) Λήψη αποφάσεων

Το γεγονός ότι κάθε φορά που

λαµβάνουµε µια απόφαση στη συνέχεια

αισθανόµαστε ότι είµαστε σε κατάσταση

ηρεµίας, δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός.

Επιστηµονικά έχει αποδειχθεί ότι η λήψη

αποφάσεων µειώνει το άγχος και την

ανησυχία, καθώς µας βοηθά να λύσουµε τα

προβλήµατά µας και επηρεάζει τη λειτουργία

του εγκεφάλου µας.

Η λήψη αποφάσεων ως διαδικασία

περιλαµβάνει τόσο τον καθορισµό των στόχων,

όσο και τη δηµιουργία προθέσεων και

προσδοκιών. Και οι τρεις αποτελούν µέρος του

ίδιου νευρικού κυκλώµατος και επιδρούν θετικά

µειώνοντας την ανησυχία και το άγχος. Η λήψη

αποφάσεων βοηθά στο να ξεπερνάµε ή

τουλάχιστον να σταµατάµε να έλκουµε

αρνητικά ερεθίσµατα και ρουτίνες.

Σαφώς όµως, µπορεί να αποτελέσει και µια

δύσκολη ή ακόµα και επίπονη διαδικασία. Άρα

εν κατακλείδι, τι είδους αποφάσεις θα πρέπει

να λαµβάνουµε; Ο τοµέας των

νευροεπιστηµών έχει την απάντηση .

Να παίρνουµε µια «αρκετά καλή» απόφαση.

∆ε χρειάζεται να προσπαθούµε στοχεύοντας

στην καλύτερη απόφαση, καθώς είναι ευρέως

γνωστό ότι η τελειοµανία συχνά ταυτίζεται µε

καταστάσεις άγχους και πίεσης. Και οι µελέτες

που αφορούν τη την εγκεφαλική λειτουργία

καταδεικνύουν την εν λόγω ταύτιση, καθώς

στην προσπάθεια που καταβάλλουµε να είναι

όλα τέλεια, κατακλύζεται ο εγκέφαλός µας µε τα

συναισθήµατα που µας κάνουν να νιώθουµε

ότι βρισκόµαστε εκτός ελέγχου.

Στην προσπάθεια που καταβάλλουµε να

επιτύχουµε το καλύτερο ή ακόµα και το τέλειο

αποτέλεσµα, κι όχι απλά το καλό, προκαλούµε

έντονη συναισθηµατική δραστηριότητα.

Αντίθετα, µέσω της αναγνώρισης ότι αυτό µε το

οποίο καταπιανόµαστε είναι αρκετά καλό,

ενεργοποιούνται περισσότερες περιοχές που

µας βοηθούν να νιώθουµε ότι έχουµε καλύτερο

έλεγχο.

Έτσι, όταν λαµβάνουµε µια απόφαση, ο

εγκέφαλός µας µάς οδηγεί στο να

αισθανόµαστε ότι έχουµε τον έλεγχο και, όπως

έχει προαναφερθεί, η αίσθηση του ελέγχου

µειώνει το στρες. Αλλά το πραγµατικά

συναρπαστικό είναι πως η λήψη αποφάσεων

ενισχύει την ευχαρίστηση.

Μπορούµε να αντιληφθούµε ότι όταν

λαµβάνουµε µια απόφαση σχετικά µε ένα

στόχο που έχουµε θέσει και εν συνεχεία

επιτυγχάνουµε τον εν λόγω στόχο

αισθανόµαστε καλύτερα από ό, τι όταν κάτι

θετικό µάς συµβαίνει, αλλά κατά τύχη.

Και αυτό απαντά στο αιώνιο µυστήριο του

λόγου για τον οποίο όταν αποφασίζουµε

εξαναγκαστικά να γραφτούµε στο γυµναστήριο,

αυτό αποτελεί µια εξαιρετικά δύσκολη

απόφαση για εµάς, καθώς στην

πραγµατικότητα σέρνουµε τους εαυτούς µας

και δεν λαµβάνουµε την απόφαση να

γυµναστούµε από ευχαρίστηση.

Όταν λοιπόν κάνουµε κάτι, γιατί θεωρούµε

ότι πρέπει (στην ουσία όµως αναγκαζόµαστε),

αυτό δεν αποτελεί πραγµατικά µια εθελοντική

απόφαση και γι’ αυτό το λόγο ο εγκέφαλός µας

και εν κατακλείδι εµείς οι ίδιοι/-ες δεν

αισθανόµαστε ευχαρίστηση και δεν ωθούµαστε

στο να συνεχίσουµε να λαµβάνουµε αυτή την

απόφαση. Αντίθετα, αισθανόµαστε άγχος και

µε αυτόν τον τρόπο σαφώς δεν µπορούµε να

οικοδοµήσουµε µια καλή συνήθεια, ακόµα κι αν

αυτή είναι η συνήθεια της σωµατικής άσκησης.
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Νιώθουµε ευγνώµονες, δηλώνουµε τα

αρνητικά µας συναισθήµατα και λαµβάνουµε

περισσότερες αποφάσεις. Εξαιρετικά! Αλλά

όµως, όλα αυτά αποτελούν µια µοναχική

συνταγή της ευτυχίας και µάλλον ως άνθρωποι

και κοινωνικά όντα χρειαζόµαστε κι άλλα

άτοµα.

Τι λοιπόν υποδεικνύει η νευροεπιστήµη ότι

µπορούµε να κάνουµε, ώστε να είµαστε

περισσότερο ευτυχισµένοι; Κάτι πολύ απλό,

που καλό θα είναι να µην παραλείπουµε και

συµπεριλαµβάνει και τους πολύτιµους

«άλλους» του περιβάλλοντός µας, ώστε να µην

νιώθουµε µοναξιά.

4) Ανθρώπινη επαφή - ανθρώπινο

άγγιγµα

Όχι, βέβαια αδιακρίτως, ώστε να

αποφύγουµε τυχόντα δυσάρεστα

προβλήµατα. . . Αποδεικνύεται λοιπόν ότι είναι

εξαιρετικά καλό να επιτρέπουµε στον εαυτό

µας να αισθάνεται την αγάπη και την αποδοχή

των άλλων και συνάµα να την εκφράζει, καθώς

όταν δεν επιτρέπουµε την ανθρώπινη επαφή

και επικοινωνία, στην ουσία υποβάλλουµε τον

εαυτό µας σε µια εξαιρετικά επώδυνη και

µοναχική διαδικασία.

Ας δούµε τώρα τι κατέδειξαν τα ευρήµατα

νευροεπιστηµονικής µελέτης κατά την οποία οι

συµµετέχοντες είχαν υποβληθεί στη διαδικασία

να παίζουν ένα βίντεο παιχνίδι όπου πετούσαν

µπάλες ο ένας στον άλλο, χωρίς στην

πραγµατικότητα να υπάρχουν αληθινοί

συµπαίκτες, παρά µόνο «ηλεκτρονικοί» (καθώς

όλα ήταν δηµιούργηµα υπολογιστικού

προγράµµατος). Σηµειώνουµε βέβαια, ότι οι

συµµετέχοντες παρακολουθούνταν από

πραγµατικούς ανθρώπους - επιστήµονες.

Τι συνέβη λοιπόν όταν οι "άλλοι παίκτες"

σταµάτησαν να παίζουν και δεν πετούσαν την

µπάλα; Ο εγκέφαλος των συµµετεχόντων

αντέδρασε µε ίδιο τρόπο σαν να βίωνε

σωµατικό πόνο. Απλούστερα, θα λέγαµε, ότι τα

πορίσµατα της έρευνας απέδειξαν πως η

απόρριψη δεν πονάει µόνο σαν να σπάει η

καρδιά µας, αλλά σαν να σπάει και το πόδι

µας.

Στην πραγµατικότητα ο κοινωνικός

αποκλεισµός ενεργοποιεί το ίδιο κύκλωµα,

όπως ο σωµατικός πόνος. Έτσι, στο σηµείο

που σταµάτησε η ανταλλαγή πασών µπάλας, η

µικρή αυτή αλλαγή ήταν αρκετή για να

προκαλέσει αισθήµατα κοινωνικού

αποκλεισµού.

Οι σχέσεις λοιπόν, είναι πολύ σηµαντικές για

τη λειτουργία του εγκεφάλου µας και καλό θα

ήταν αν θέλουµε να οδηγηθούµε προς την

ευτυχία, να αγγίζουµε τους οικείους µας, τους

ανθρώπους του στενού περιβάλλοντός µας.

Μέσω µάλιστα της αφής απελευθερώνεται και

η ωκυτοκίνη (η ορµόνη της γαλουχίας, η

λεγόµενη ορµόνη της αγάπης, της αγκαλιάς,

της σύνδεσης).

Σαφώς, δεν είναι σκόπιµο να αγγίζουµε τους

πάντες, αλλά ακόµα και οι χειραψίες ή τα

χτυπήµατα στην πλάτη λειτουργούν ευεργετικά

στη διάθεσή µας. Όσο δε, αφορά τους

ανθρώπους του οικογενειακού ή φιλικού

περιβάλλοντός µας, καλό θα ήταν να κάνουµε

προσπάθειες να τους αγγίζουµε πιο συχνά.

Καθώς η επαφή, το άγγιγµα, το χάδι έχουν

απίστευτα ισχυρή δύναµη - µας προσδίδουν

πειθώ, αυξάνουν την απόδοση των οµάδων,

ενισχύουν ακόµη και τις µαθησιακές µας

ικανότητες. Αγγίζοντας λοιπόν, κάποιον που

αγαπάµε στην πραγµατικότητα µειώνουµε τον

πόνο. Σε µελέτες δε που έγιναν σε παντρεµένα

ζευγάρια, φαίνεται πως η επαφή, τα αγγίγµατα

ενίσχυσαν τους δεσµούς του ζευγαριού.

Επιπλέον, κρατώντας το χέρι κάποιου εκτός

από το γεγονός ότι µπορεί να βοηθηθούµε να
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αισθανθούµε πιο άνετα, αποφεύγουµε συνάµα

άλλες επώδυνες για το µυαλό µας καταστάσεις.

Γι’ αυτό αγκαλιάστε κάποιον τώρα κιόλας. Και

µην δεχθείτε µικρές, γρήγορες αγκαλιές.

Πείτε στους ανθρώπους που θα αγκαλιάσετε

πως κάποιος νευροεπιστήµονας σάς

συνέστησε τις µεγάλης διάρκειας αγκαλιές.

Έρευνες έδειξαν πως λαµβάνοντας και

δίνοντας πέντε αγκαλιές την ηµέρα για

τέσσερις εβδοµάδες αυξάνουµε την ευτυχία

µας για µεγάλο χρονικό διάστηµα.

Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να επιδιώκουµε να

περνάµε χρόνο µε τους δικούς µας ανθρώπους

και να µοιραζόµαστε αγκαλιές.Θα πρέπει να

τονιστεί ότι η δύναµη της ανταλλαγής γραπτών

µηνυµάτων δεν είναι αρκετή. Αρκεί µόνο να

αναλογιστούµε πως όταν βιώνουµε µια

κατάσταση άγχους και στη συνέχεια

επισκεπτόµαστε αγαπηµένα µας πρόσωπα ή

τους µιλάµε στο τηλέφωνο, αισθανόµαστε πολύ

καλύτερα. Κι ότι δεν συµβαίνει το ίδιο όταν

ανταλλάσσουµε γραπτά µηνύµατα.

Αφήνουµε λοιπόν τα γραπτά µηνύµατα και

επιλέγουµε τις κατά πρόσωπο συναντήσεις και

τις αγκαλιές.

Επειδή όµως σκοπός του εν λόγω άρθρου

δεν είναι να σας φορτώσει µε πάρα πολλές

πληροφορίες, ας συνοψίσουµε τις

αποδοτικότερες και ευκολότερες επιλογές που

πρέπει να κάνουµε για να ξεκινήσει η πορεία

µας προς την ευτυχία κατά τα πορίσµατα των

νευροεπιστηµονικών µελετών:

• ∆ιερωτόµαστε για ποια

θέµατα είµαστε ευγνώµονες. Αν

τυχόν δεν υπάρχουν απαντήσεις,

δεν πειράζει. Θυµόµαστε πως

ακόµα και η απλή αναζήτηση

βοηθάει.

• Εκφράζουµε τα αρνητικά µας

συναισθήµατα και έτσι βοηθάµε

το µυαλό µας να τα διαχειρίζεται

πολύ καλύτερα.

• Αποφασίζουµε. Λαµβάνουµε αποφάσεις

«αρκετά καλές» κι όχι σαφώς «τις καλύτερες

πάνω στη γη."

• Ανταλλάσσουµε αγκαλιές κι όχι γραπτά

µηνύµατα.

Κλείνουµε µε τα λόγια του νευροεπιστήµονα

Alex Korb, ο οποίος εξηγεί ότι: Τα πάντα είναι

διασυνδεδεµένα. Η ευγνωµοσύνη βελτιώνει τον

ύπνο. Ο ύπνος µειώνει τον πόνο. Ο

ελαττωµένος πόνος βελτιώνει τη διάθεσή µας.

Η βελτιωµένη διάθεση µειώνει το άγχος, το

οποίο βελτιώνει την επικέντρωση και τον

προγραµµατισµό. Η επικέντρωση και ο

κατάλληλος σχεδιασµός απαιτεί τη λήψη

αποφάσεων. Η λήψη αποφάσεων µειώνει

περαιτέρω το άγχος και βελτιώνει την

απόλαυση. Η απόλαυση µας ενισχύει να

αισθανόµαστε περισσότερο ευγνώµονες και

διατηρεί αυτή την ανοδική πορεία προς την

ευτυχία. Η απόλαυση συνδέεται επίσης µε τις

κοινωνικές σχέσεις και επαφές, οι οποίες µε τη

σειρά τους θα µας κάνουν πιο ευτυχισµένους /-

ες.

Κι όλοι /-ες θέλουµε να είµαστε ευτυχισµένοι

/-ες. Αρκεί να γνωρίζουµε και να κάνουµε τις

κατάλληλες επιλογές. Και νοµίζω πως για εµάς

που πλέον γνωρίζουµε, ο δρόµος είναι πολύ

πιο εύκολος ή τουλάχιστον νευροεπιστηµονικά

εµπνευσµένος.

Σε ελεύθερη µετάφραση από το περιοδικό

Time: Αγγελική Ζώτου
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ

∆ΙΑΒΗΤΗ.

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα για τον

∆ιαβήτη, ο σύλλογός µας οργάνωσε εκδήλωση

την Τετάρτη 11η Νοεµβρίου το απόγευµα. Η

εκδήλωση είχε µεγάλη επιτυχία και έλαβε χώρα

στην κατάµεστη αίθουσα εκδηλώσεων της

Λ.Α.Φ. Ι . .

Ευχαριστούµε θερµά τους φίλους και τα µέλη

του συλλόγου για την εµπιστοσύνη τους και

συµπαράστασή τους.

Οι οµιλητές µας κ.κ. Τίγκας και Τσιµηχόδηµος

ενθουσίασαν τους παρευρισκόµενους µε τις

εµπεριστατωµένες και κατανοητές οµιλίες τους

στα δύο βασικά και επίκαιρα θέµατα που

απασχολούν τους πάσχοντες από διαβήτη

τύπου Ι και Ι Ι .

Ο κ. Τσιµηχόδηµος, Επίκουρος Καθηγητής

στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, είχε σαν θέµα

της οµιλίας του: «Εξελίξεις στο διαβήτη τύπου

Ι».

Και ο κ. Τίγκας, Επίκουρος Καθηγητής στο

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, είχε σαν θέµα της

οµιλίας του: «Εξελίξεις στο διαβήτη τύπου Ι Ι».

Μετά το τέλος των οµιλιών ακολούθησε

πληθώρα ερωτήσεων από το ακροατήριο.
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ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΤΑΑΤΟΜΑ ΜΕ

∆ΙΑΒΗΤΗ

Πώς τα φτιάχνουµε…

Οι επαγγελµατίες υγείας πολύ συχνά

κατευθύνουν και συµβουλεύουν τα άτοµα µε

διαβήτη, έτσι ώστε να έχουν καλύτερη ποιότητα

ζωής. ∆εν είναι, όµως, τόσο συχνό οι ειδικοί να

ασχολούνται µε τους συντρόφους των ατόµων

αυτών, οι οποίοι χωρίς να έχουν διαβήτη

µαθαίνουν επίσης να ζουν µε αυτόν.

Παρακάτω παρατίθενται δέκα χρήσιµες

συµβουλές που βοηθούν τους συντρόφους των

διαβητικών να υποστηρίξουν τα αγαπηµένα

τους πρόσωπα διατηρώντας πάντα τα υγιή,

απαραίτητα όρια:

1. Μην προσφέρετε αυθαίρετες συµβουλές

σχετικά µε τη διατροφή και τη διαχείριση του

διαβήτη εν γένει. Μπορεί η πρόθεσή σας να

είναι η καλύτερη, αλλά προέχει ο σεβασµός

στις προσωπικές επιλογές του ατόµου. Πείτε τη

γνώµη σας µόνο εφόσον ρωτηθείτε. Άλλωστε,

κάποιες κοινές πεποιθήσεις σχετικά µε τον

διαβήτη έχουν πλέον είτε ξεπεραστεί είτε

διαψευσθεί.

2. Συνειδητοποιήστε και αναγνωρίστε ότι η

διαχείριση του διαβήτη είναι µια πολύ

απαιτητική διαδικασία που διαρκεί 24 ώρες το

24ωρο και την οποία το άτοµο δεν διάλεξε και

ούτε µπορεί να παραιτηθεί από αυτή. Το άτοµο

πρέπει να σκέφτεται τι, πότε και πόσο θα φάει,

να ρυθµίζει τη φυσική του άσκηση, το στρες,

καθώς και την αγωγή που λαµβάνει, να µετρά

τακτικά τα επίπεδα σακχάρου στο αίµα και

πολλά ακόµα

3. Μην αναφέρετε περιστατικά διαβητικών

που έχετε ακούσει µε σοβαρές επιπλοκές και

κακή έκβαση. Ο διαβήτης είναι ένα νόσηµα

που φοβίζει το άτοµο που το έχει, δεν

χρειάζονται λοιπόν επιπλέον «ιστορίες

τρόµου» που αυξάνουν το άγχος. Άλλωστε,

είναι πλέον γνωστό ότι µε καλή διαχείριση

πολλά άτοµα µε διαβήτη ζουν πολλά χρόνια µε

υγεία και καλή ποιότητα ζωής.

4. Προσφερθείτε να βοηθήσετε στην επιλογή

ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής. Μπορείτε, για

παράδειγµα, να ξεκινήσετε από κοινού ένα

πρόγραµµα φυσικής άσκησης, άλλωστε η

υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωή είναι

ωφέλιµη για όλους.

5. Μην αντιδράτε αρνητικά, εάν το

αγαπηµένο σας πρόσωπο µετρά το σάκχαρό

του ή κάνει µια ένεση ινσουλίνης µπροστά σας.

Είναι µια απαραίτητη διαδικασία για την καλή

ρύθµιση του διαβήτη, η οποία είναι πιο

δύσκολη, εάν πρέπει να γίνει κρυφά.

6. Ρωτήστε πώς µπορείτε να βοηθήσετε. Εάν

θέλετε να είστε υποστηρικτικοί, υπάρχουν

πολλά µικρά πράγµατα που µπορείτε να

κάνετε. Αρκεί να ρωτήσετε πρώτα.

7. Μην προσφέρετε απερίσκεπτες

διαβεβαιώσεις µε σκοπό να µειώσετε το άγχος

του αγαπηµένου σας προσώπου. Μη

συγκρίνετε το νόσηµά του, για παράδειγµα, µε

άλλα νοσήµατα, όπως είναι ο καρκίνος, για να

του αναδείξετε ότι τα πράγµατα θα µπορούσαν

να είναι χειρότερα. Κάτι τέτοιο όχι µόνο δεν θα

τον/την κάνει να αισθανθεί καλύτερα, αλλά

ενδεχοµένως να λειτουργήσει ως µήνυµα

υποτίµησης της σοβαρότητας του διαβήτη, τη

στιγµή που πρόκειται για ένα σοβαρό νόσηµα.

8. Υποστηρίξτε τις προσπάθειές του να

φροντίσει τον εαυτό του/της. Μπορείτε, για
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παράδειγµα, να βοηθήσετε την προσπάθειά

του/της συντρόφου σας για βελτίωση του

τρόπου ζωής µε τη διατήρηση ως επί το

πλείστο υγιεινών τροφίµων στο ψυγείο.

Μπορείτε επίσης να σεβαστείτε την επιλογή

του να διακόψει την πρόσληψη µιας οµάδας

ανθυγιεινών τροφών και να µην τις

καταναλώνετε µπροστά του/της. Σίγουρα θα

βοηθήσει πολύ, εάν δεν είστε εσείς η πηγή του

πειρασµού.

9. Μην κρυφοκοιτάζετε ή σχολιάζετε τις τιµές

σακχάρου, χωρίς να ρωτήσετε πριν. Είναι πολύ

προσωπικές πληροφορίες που ο/η σύντροφός

σας µπορεί να µη θέλει να µοιραστεί. Είναι

φυσιολογικό, άλλωστε, στην περίπτωση του

διαβήτη οι τιµές αυτές να είναι άλλοτε πολύ

υψηλές και άλλοτε πολύ χαµηλές. Τα αυθαίρετα

σχόλιά σας για αυτές µπορεί να εντείνουν τα

αισθήµατα θυµού και απογοήτευσης που

συχνά ήδη υπάρχουν.

10. Προσφέρετε απλόχερα την αγάπη σας

και την ενθάρρυνσή σας. Πολλές φορές, απλά

και µόνο το ενδιαφέρον σας µπορεί να

υποστηρίξει το αγαπηµένο σας πρόσωπο και

να το κινητοποιήσει, έτσι ώστε να διαχειριστεί

µε επιτυχία τον διαβήτη.

Πηγή: mayoclinic

Οι Στατίνες µπορούν
να αυξήσουν σε

µεγάλο ποσοστό τον
κίνδυνο για την
εµφάνιση διαβήτη

Οι στατίνες µπορούν να µειώσουν τη

χοληστερίνη και ακόµη και αν δηµιουργηθεί

φλεγµονή, είναι ικανές να κρατήσουν τον

κίνδυνο των καρδιακών παθήσεων σε χαµηλά

επίπεδα.

Το σίγουρο είναι ότι αυτά τα κοινά

συνταγογραφούµενα φάρµακα µπορεί να

αυξήσουν σε ένα µεγάλο ποσοστό τον κίνδυνο

για την εµφάνιση σακχαρώδη διαβήτη.

Παράλληλα, οι γιατροί είναι σε θέση να

διακρίνουν ένα σοβαρό κίνδυνο πριν από την

συνταγογράφηση στατινών όπως είναι και τα

φάρµακα µείωσης της χοληστερίνης τα οποία

είναι από τα πιο συχνά συνταγογραφούµενα

φάρµακα στην Αµερική. Σε µία από τις µελέτες

που δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό Diabetologia,

επιστήµονες από την Φιλανδία διαπίστωσαν

πως οι άνδρες στους οποίους

συνταγογραφήθηκαν στατίνες για να µειώσουν

τη χοληστερίνη τους είχαν 46% µεγαλύτερη

πιθανότητα να εµφανίσουν διαβήτη µετά από 6

χρόνια σε σύγκριση µε εκείνους που δεν

έπαιρναν το συγκεκριµένο φάρµακο.

Αξίζει να σηµειωθεί βέβαια πως οι στατίνες

κάνουν τους ανθρώπους πιο ανθεκτικούς ως

προς την επίδραση της ινσουλίνης - η οποία

διασπά τα σάκχαρα- και έτσι εκκρίνουν

λιγότερη ινσουλίνη. Αυτό που καταλαβαίνει

κάποιος είναι ότι η επίδραση των στατινών

µοιάζει να είναι µεγαλύτερη στα άτοµα που

φαίνεται να έχουν όσο το δυνατόν πιο

φυσιολογικές τιµές γλυκόζης. Πραγµατικότητα

αποτελεί το γεγονός ότι όσο µεγαλύτερη είναι η

δόση της στατίνης και για όσο µεγαλύτερο
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διάστηµα χορηγείται σε ασθενείς, τόσο

µεγαλύτερος είναι και ο κίνδυνος οι

συγκεκριµένοι ασθενείς να αποκτήσουν

διαβήτη.

Παλαιότερες µελέτες έδειξαν ότι οι στατίνες

είναι ικανές να αυξήσουν τα επίπεδα του

σακχάρου στο αίµα καθώς και τον κίνδυνο

εµφάνισης σακχαρώδη διαβήτη από 10% έως

20%, παρόλα αυτά όµως µία τόσο µεγάλη και

αρνητική επίδραση δεν έχει τεκµηριωθεί

επιστηµονικά. Πολύ συχνά οι γιατροί θεωρούν

υπεύθυνες τις στατίνες για όσους ασθενείς

βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο εµφάνισης

καρδιακής νόσου, διότι ένας βασικός

παράγοντας µελλοντικής ύπαρξης καρδιακών

προβληµάτων είναι και ο διαβήτης. Πως

λοιπόν όλα τα παραπάνω µας οδηγούν σε

τέτοιου είδους συµπεράσµατα;

O Dr. Robert Eckel, πρώην πρόεδρος της

Αµερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας και

καθηγητής της ιατρικής στο Πανεπιστήµιο του

Κολοράντο σηµείωσε πως αυτό είναι ένα

σενάριο µε καλά και άσχηµα νέα συγχρόνως.

Αυτό που τόνισε είναι πως υπάρχουν πειστικά

στοιχεία ότι οι ασθενείς που λαµβάνουν

στατίνες διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο

εµφάνισης σακχαρώδη διαβήτη, αλλά από την

άλλη πλευρά συµβάλλουν στη µείωση του

κινδύνου καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού

επεισοδίου ή ακόµα και θανατηφόρας

καρδιακής νόσου. Με αυτόν τον τρόπο

αντισταθµίζονται και οι παρενέργειες των

στατινών που οδηγούν στην εµφάνιση διαβήτη.

Με άλλα λόγια οι στατίνες µπορούν να

προσφέρουν πολλά καλά στους ανθρώπους

που έχουν καρδιακά προβλήµατα µε το τίµηµα

όµως της εµφάνισης διαβήτη.

Φιλανδοί επιστήµονες διαπίστωσαν επίσης

τον αυξηµένο κίνδυνο για την εµφάνιση

σακχαρώδη διαβήτη έπειτα από τη λήψη

στατινών σε ποσοστό που ανέρχεται στο 46%,

την ώρα που ο Eckel επισηµαίνει ότι η

συγκεκριµένη µελέτη αφορούσε µόνο λευκούς

άνδρες και για αυτό τον λόγο δε µπορεί να

γενικευτεί στον ευρύτερο πληθυσµό. Από τους

συγκεκριµένους άνδρες δεν έχουµε

πληροφορίες για το οικογενειακό τους ιστορικό

ή ποια µπορεί να ήταν η προσωπική τους

ιστορία µε το διαβήτη. Κάποιοι από αυτούς

ίσως να είχαν και άλλους παράγοντες κινδύνου

για την ασθένεια που τους έθεσε σε υψηλότερο

κίνδυνο για την εµφάνιση διαβήτη ακόµη και αν

δεν είχαν πάρει στατίνες.

Εκείνοι που εµφάνισαν σακχαρώδη διαβήτη

ενώ λάµβαναν στατίνες είχαν λάβει παρόµοια

µέτρα και µε όλους όσους εµφάνισαν διαβήτη

ενώ δεν έπαιρναν στατίνες, γεγονός που

υποδηλώνει ότι η θεραπεία µε στατίνες αυξάνει

τον κίνδυνο εµφάνισης σακχαρώδη διαβήτη

ανεξάρτητα από το προφίλ κινδύνου που

υπάρχει στο πληθυσµιακό φόντο. Σε µία

ξεχωριστή µε έδρα τις ΗΠΑ µελέτη σχετικά µε

τη λήψη στατινών, οι ερευνητές διαπίστωσαν

ότι εκείνοι που πήγαν να εµφανίσουν διαβήτη

ενώ λάµβαναν στατίνες, είχαν αυξηµένες

πιθανότητες να εµφανίσουν τη νόσο πριν καν

αρχίσουν να παίρνουν τα συγκεκριµένα

φάρµακα. Πρέπει λοιπόν οι ασθενείς να

λαµβάνουν στατίνες; Νέα µελέτη κάνει λόγο για

καρδιακά οφέλη τα οποία υπερτερούν από τον

κίνδυνο για την εµφάνιση διαβήτη. Το αν τελικά

οι ασθενείς πρέπει να λαµβάνουν στατίνες ή

όχι είναι κάτι που δηµιουργεί σύγχυση και

στους ίδιους αλλά και στους γιατρούς τους.

Στην πραγµατικότητα τα παραπάνω

αποτελέσµατα υπογραµµίζουν την ανάγκη για

µια συζήτηση που πρέπει να λαµβάνει χώρα

πριν από τη συνταγογράφηση στατινών σε

όσους ασθενείς τη χρειάζονται. Για όλους

αυτούς που δεν πάσχουν ακόµα από διαβήτη
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αλλά παρόλα αυτά είναι ευάλωτοι στη νόσο,

σηµαντικό ρόλο παίζουν η σωστή διατροφή και

η άσκηση όπως ακριβώς τόνισε και ο Dr. Neil

Stone, επικεφαλής συγγραφέας 2013 του

Αµερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας.

Σύµφωνα µε τον Stone, αν έχουµε έναν

ασθενή που είναι επιρρεπής στην εµφάνιση

σκαχαρώδη διαβήτη, σύµφωνα µε όλα όσα

ειπώθηκαν παραπάνω, κατατάσσεται σε µία

οµάδα υψηλού κινδύνου, γιατί λόγω του

διαβήτη υπάρχει πιθανότητα να αποκτήσει και

καρδιακά προβλήµατα. Αυτή η οµάδα ασθενών

επωφελείται από τη λήψη στατινών. Αν λοιπόν

έχουν σκοπό οι συγκεκριµένοι ασθενείς να

λάβουν µία στατίνη θα παραµείνουν υγιείς και

θα βελτιώσουν τον τρόπο ζωής τους. Σε

διαφορετική περίπτωση εάν δε το κάνουν αυτό

και λάβουν τη στατίνη συνεχίζοντας παράλληλα

έναν ανθυγιεινό τρόπο ζωής, τότε θα είναι

ακόµα πιο επιρρεπείς στην εµφάνιση διαβήτη.

Τέλος, ένας ακόµη σηµαντικός παράγοντας

για να αποφασίσει κάποιος ασθενής που

πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη να πάρει

στατίνες είναι και το οικογενειακό του ιστορικό.

Τα πάντα είναι σχετικά όσον αφορά τους

κινδύνους και τα οφέλη µε τα οποία θα έρθει

αντιµέτωπος ο κάθε ασθενής. Σίγουρος όµως

είναι ο κίνδυνος εµφάνισης διαβήτη όταν

κάποιος λαµβάνει στατίνες. Αυτό που τονίζει ο

Eckel είναι ότι το καλύτερο αποτέλεσµα έρχεται

ύστερα από µία αρµονική επικοινωνία και

συνεργασία µεταξύ γιατρού και ασθενή. Αυτό

είναι το παν για να πετύχει οποιαδήποτε

θεραπεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται τα µέλη της ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ∆ΙΑΒΗΤΗ

(Π.Ε.Ν.∆Ι . ), σε τακτική Γενική Συνέλευση την

Κυριακή 24-Ιανουαρίου στα γραφεία του

Συλλόγου,

∆ηµητρίου Χατζή 63- Αµπελόκηποι

Ιωαννίνων.

Επειδή ο σύλλογος µας έχει µέλη από όλη

την Ήπειρο, και είναι αδύνατον να υπάρχει

απαρτία την πρώτη Κυριακή, για να

αποφύγουµε την ταλαιπωρία, παρακαλούµε

θερµά τα µέλη µας να δώσουν το παρόν στην

επαναληπτική συνέλευση

Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016 2016 και ώρα

11:00 π.µ. .

Θέµατα:

1.Απολογισµός δραστηριοτήτων του ∆.Σ. .

2.Οικονοµικός απολογισµός.

3.Εκλογές για την ανάδειξη συµπληρωµατικού

µέλους του ∆.Σ. .

Υποψηφιότητες υποβάλλονται στα γραφεία

του συλλόγου και τηλεφωνικά στα 26510-

08276 ή 26510- 73634, έως και τις 27

Ιανουαρίου.

Λόγω των συνεχών περικοπών και των

δύσκολων στιγµών που βιώνουµε όλοι µας,

παρακαλούµε να δραστηριοποιηθείτε µαζί µε

το Νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

Η ενεργή συµµετοχή µας θα κρατήσει το

Σύλλογό µας ενεργό και θα συµβάλει µε τη

δυναµική παρουσία µας στη διεκδίκηση των

δικαιωµάτων µας για την αντιµετώπιση του

διαβήτη.

Μετά τη Γενική Συνέλευση

Θα κοπεί και η Πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα

του Συλλόγου.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
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Έξυπνο έµπλαστρο
αντικαθιστά τις ενέσεις

για το διαβήτη

Της Νικολέτας Ντάµπου

Με ενθουσιασµό αναµένεται να υποδεχθούν

το «έξυπνο» έµπλαστρο εκατοµµύρια

άνθρωποι σε όλο τον κόσµο, που πάσχουν

από διαβήτη, την νέα ανακάλυψη των

επιστηµόνων που υπόσχεται να βάλει τέλος

στις ενέσεις που κάνουν τα διαβητικά άτοµα για

τη ρύθµιση του σακχάρου τους.

Το «έξυπνο» έµπλαστρο , ένα επίθεµα

δηλαδή, το οποίο µπορεί και ανιχνεύει την

αύξηση του σακχάρου στο αίµα, θα έχει τη

δυνατότητα να χορηγεί µικρές ποσότητες

ινσουλίνης στα άτοµα µε διαβήτη,

απελευθερώνοντας τα από την επώδυνη

διαδικασία των ενέσεων. Το «έξυπνο»

έµπλαστρο θα έχει τη δυνατότητα όχι µόνο να

κάνει τον απαραίτητο έλεγχο για το επίπεδο

της γλυκόζης στο αίµα του διαβητικού, αλλά

ταυτόχρονα θα προχωρά στην έγχυση της

απαραίτητης δόσης ινσουλίνης, στον

οργανισµό του διαβητικού ατόµου, µέσω

εκατοντάδων µικρο-βελονών, που βρίσκονται

στο κάτω µέρος του εµπλάστρου.

Η υψηλής τεχνολογίας συσκευή, µπορεί να

ανιχνεύσει ακόµα και µικρές αυξήσεις στα

επίπεδα του σακχάρου στο αίµα και να εγχέει

τις ενδεδειγµένες µικροποσότητες ινσουλίνης,

όταν χρειάζεται. Συσκευή σε µέγεθος

γραµµατόσηµου Το «έξυπνο» έµπλαστρο δεν

είναι µεγαλύτερο από ένα γραµµατόσηµο και

είναι ιδιαίτερα λεπτό και τετραγωνισµένο. Οι

εκατό µικροσκοπικές βελόνες που βρίσκονται

στο κάτω µέρος του εµπλάστρου, έχουν το

µέγεθος µιας ανθρώπινης βλεφαρίδας.

Όλες αυτές οι µικρο-βελόνες είναι γεµάτες µε

µικροσκοπικές µονάδες αποθήκευσης της

ινσουλίνης και όταν ανιχνευθεί ότι τα επίπεδα

γλυκόζης στο αίµα είναι πάρα πολύ υψηλά,

τότε απελευθερώνουν γρήγορα την

ενδεδειγµένη ποσότητα ινσουλίνης. Η

ανακάλυψη της συσκευής έγινε στο

Πανεπιστήµιο της Βόρειας Καρολίνας και όπως

δηλώνει η οµάδα των ερευνητών «η συσκευή

αυτή θα µπορούσε να είναι ένα µοναδικό

εργαλείο για τον άνθρωπο». Ο αναπληρωτής

καθηγητής κ. Τζεν Γκου, του τµήµατος

Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Πανεπιστηµίου της

Βόρειας Καρολίνας είπε «δηµιουργήσαµε ένα

εύκολο στη χρήση, µη τοξικό, από συµβατικά

υλικά, έξυπνο έµπλαστρο, το οποίο µπορεί να

προσαρµοστεί στις ανάγκες του κάθε

διαβητικού ατόµου».

Η συσκευή αυτή θα αποδεσµεύσει

εκατοµµύρια άτοµα µε διαβήτη, τα οποία είναι

αναγκασµένα να τρυπάνε τακτικά τα δάχτυλα

τους προκειµένου να ελέγξουν τα επίπεδα του

σακχάρου τους και να χορηγήσουν την

απαραίτητη ποσότητα ινσουλίνης στον

οργανισµό τους. Η οµάδα ανέπτυξε τα «έξυπνα

νανοσωµατίδια» από µικροσκοπικές φυσαλίδες

που περιέχουν µια µικρή ποσότητα της

ινσουλίνης και των ενζύµων, σχεδιασµένα να

ανιχνεύουν τη γλυκόζη. Όταν αισθάνονται µια

αύξηση του σακχάρου στο αίµα οι φυσαλίδες

αποσυντίθενται απελευθερώνοντας

συγκεκριµένες ποσότητες ινσουλίνης ανάλογα

µε την ποσότητα γλυκόζης που υπάρχει. Όταν

αυτό το επίθεµα τοποθετείται επάνω στο

δέρµα, οι µικρο-βελόνες διαπερνούν την

επιφάνεια, και έρχονται σε επαφή µε το αίµα

που ρέει µέσω των τριχοειδών που βρίσκονται

ακριβώς από κάτω.
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Είναι οι διαβητικοί πιο
ευάλωτοι στις
λοιµώξεις;

Αναστασίου Γεωργία

4ο ετής φοιτήτρια Τµήµατος Ιατρικής

Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Σακχαρώδης ∆ιαβήτης (Σ.∆) και τα λοιµώδη

νοσήµατα είναι απ’ τα συχνότερα αίτια

νοσηρότητας. Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο

Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ) ο Σ.∆. είναι ένα από

τα πιο συχνά νοσήµατα µε περίπου 350

εκατοµµύρια ασθενείς ανά τον κόσµο. Ο

αριθµός των πασχόντων αναµένεται να έχει

διπλασιαστεί ως 2030. ∆εδοµένα και

τεκµηριωµένες µελέτες δείχνουν ότι οι

διαβητικοί είναι πιο επιρρεπείς στις λοιµώξεις.

Είναι γεγονός ότι:

1) αρκετές συνήθεις λοιµώξεις απαντώνται σε

διαβητικούς συχνότερα

2) κάποιες άλλες απαντώνται σχεδόν

αποκλειστικά σε αυτούς και

3) υπάρχουν λοιµώξεις που στους

διαβητικούς έχουν περισσότερες επιπλοκές.

Πολλές έρευνες τεκµηριώνουν την ύπαρξη

αµφίδροµης σχέσης ανάµεσα στο Σ.∆ και τις

λοιµώξεις χωρίς όµως να αποσαφηνίζεται ο

µηχανισµός που καθιστά τους διαβητικούς πιο

ευάλωτους. Φαίνεται πάντως πως η

ανεπαρκής ρύθµιση της γλυκόζης αυξάνει την

επίπτωση των λοιµώξεων, ενώ οι τελευταίες

συντελούν στην απορρύθµιση του Σ.∆. Οι πιο

συχνές λοιµώξεις που απαντώνται σε

διαβητικούς είναι λοιµώξεις του κατω-τέρου

αναπνευστικού και του ουροποιητικού

συστήµατος, του δέρ-µατος και τραυµάτων, του

στόµατος και κυρίως περιοδοντικά (εικ.1).

Ο Σ.∆. προκαλεί διαταραχές σε από όλο το

φάσµα της ανοσίας, δηλαδή της άµυνας του

οργανισµού. Αρχικά ο Σ.∆. µέσω των

επιπλοκών του, όπως η νευροπάθεια και τα

έλκη, διαταράσσει το δέρµα που αποτελεί την

πρώτη γραµµή άµυνας του οργανισµού.

Επιπροσθέτως, οι καταστάσεις υπεργλυκαιµίας

προ-καλούν βλάβη στα ουδετερόφιλα* µε

αποτέλεσµα την έκπτωση των αντιµικροβιακών

ιδιοτήτων αυτών. Έρευνες επιστηµονικές

υποστηρίζουν ότι o Σ.∆. επιβραδύνει την

επούλωση των πληγών, γεγονός που αυξάνει

την πιθανότητα µόλυνσης και κατά επέκταση τη

λοίµωξη των τραυµάτων. Καταληκτικά,

δεδοµένα δείχνουν ότι οι ασθενείς µε Νεανικό

∆ιαβήτη έχουν ελαττωµένη απελευθέρωση

κυττα-ρικών, ουσιών µε τις οποίες τα κύτταρα

του ανοσοποιητικού συστή-µατος

επικοινωνούν.

Οι συχνότερες λοιµώξεις συστηµάτων στο

Σ.∆.

Ο Σ.∆. επιπλέκεται συχνά µε λοιµώξεις

δέρµατος και µαλακών µορίων, από τις οποίες

η κυτταρίτιδα (εικ.2) και ο ερυσίπελας (εικ.3)

είναι οι πιο συχνές. Ακόµη, συνιστά
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προδιαθεσικό

παράγοντα

των νεκρω-

τικών

λοιµώξεων

δέρµατος που

προσβάλλουν

κυρίως τα

άκρα και το

κοιλιακό

τοίχωµα. Η

κλινική

εµφάνιση των λοιµώξεων αυτών ξεκινά µε

πυρετό και ρίγος, ο Σ.∆. απορρυθµίζεται και η

χορηγούµενη ινσουλίνη αδυνατεί να δράσει.

Υπάρχει ταχυκαρδία, τοπικό οίδηµα µε

δύσοσµο υγρό και έντονο τοπικός πόνος.

Οµοίως συχνές στους

διαβητικούς είναι οι

µυκητιασικές λοιµώξεις

και κυρίως οι καντιτιάσεις

µε συνηθέστερες

εντοπίσεις το µηρό, το

βλεννογόνο του

στόµατος (εικ.4), τα

γεννητικά όργανα και τα

νύχια. Πιο ειδικά, η

ονυχοµυκητίαση (εικ.5)

παρατηρείται µε

τριπλάσια συχνότητα σε

διαβητικούς ενώ συχνός είναι και ο δερµατικός

λειχώνας.

Μια ακόµη κατηγορία λοιµώξεων συχνή

στους διαβητικούς είναι οι ουρολοιµώξεις (2-4

φορές πιο συχνά) και οι αναπνευστικές

λοιµώξεις. Στην πρώτη κατηγορία

παρατηρούνται κυρίως η πυελονεφρίτιδα και η

κυστίτιδα. Η πυελονεφρίτιδα ξεκινά µε πυρετό

και αύξηση των λευκών αιµοσφαιρίων. Σε

περίπτωση ύπαρξης ψηλαφητής µάζας στη

νεφρική χώρα και πυρετού για περισσότερο

από 4 ηµέρες τίθεται υποψία περινεφρικού

αποστήµατος. Στη δεύτερη κατηγορία

συναντώνται συνηθέστερα η πνευµο-νική

φυµατιώση και η µικροβιακή πνευµονία (εικ.6).

Καταληκτικά, η καλύτερη θεραπεία είναι η

πρόληψη δηλαδή η καλή ρύθµιση του

σακχάρου, της χοληστερόλης και της

αρτηριακής πίεσης ώστε να µειωθεί η µικρο-

αγγειακή και η µακροαγγειακή επιβάρυνση.

Εξίσου σηµαντική είναι η εκπαίδευση του

ασθενή και η εξατοµικευµένη εφαρµογή

προφυ-λακτικών µέτρων. Ο ίδιος πρέπει να:

• Να περιποιείται τα άκρα

• Να φορά υποδήµατα και κάλτσες

• Να ελέγχει το δέρµα του για φυσαλίδες,

εκδορές και τραύµατα

• Να χρησιµοποιεί λάδια /ενυδατικά/ λοσιόν για

αποφυγή ελκών

• Να εφαρµόζει καλή υγιεινή του ουροποιητικού

συστήµατος

• Να καταναλώνει επαρκή ποσότητα υγρών

• Να αποφεύγει τα σπερµατοκτόνα

• Να περιλαµβάνει στη διατροφή του το

γιαούρτι και

• Να εµβολιάζεται

Συµπερασµατικά, οι λοιµώξεις επιπλέκουν

την ήδη επιβαρρυµµένη ποιότητα ζωής των

ασθενών. Οι διαβητικοί θεωρούνται

ανοσοκατεσταλµένοι. Κατά την καταπολέµηση

των λοιµώξεων απαιτείται ορθο-λογισµός

χρήσης αντιβιοτικών καθόσον στη χώρα µας

χρησιµοποιούνται ευρέως και οι ασθενείς

έχουν αποκτήσει αντοχή στη δράση τους.

Ζωτικής σηµασίας είναι η ανάγκη στενής

συνεργασίας µεταξύ διαβητολόγου και

λοιµωξιολόγου ώστε η αντιµετώπιση της

λοίµωξης να είναι έγκαιρη, ανεπίπλεκτη και

αποτελεσµατική.
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ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ,
ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ

ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ
ΣΑΚΧΑΡΩ∆Η
∆ΙΑΒΗΤΗ

Σπύρος Αθανασίου

Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι η δίαιτά µας

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της θεραπείας

και αντιµετώπισης σωµατικών και ψυχικών

νοσηµάτων. Μετά δε και την ανακάλυψη των

βιταµινών και λοιπών ιχνοστοιχείων αυτό

επιβεβαιώθηκε ακόµη περισσότερο.

Οι βιταµίνες και τα µέταλλα διαδραµατίζουν

ποικίλους ρόλους στο σώµα µας. Όσο δε

προχωρούν οι επιστηµονικές µελέτες και

έρευνες, τόσο περισσότερο συµπεραίνουµε ότι

τα ιχνοστοιχεία µπορούν να ρυθµίσουν τον

µεταβολισµό και τη γονιδιακή έκφραση και να

επηρεάσουν την ανάπτυξη και εξέλιξη πολλών

χρόνιων νοσηµάτων.

Με τον όρο ιχνοστοιχεία καλούµε τις

βιταµίνες και τα µέταλλα που απαιτούνται σε

µικρές ποσότητες από το σώµα µας για την

τέλεση εξειδικευµένων λειτουργιών. Συνήθως

δρουν ως απαραίτητα συνένζυµα και

παράγοντες, τα οποία υποστηρίζουν βασικές

κυτταρικές λειτουργίες (π.χ. γλυκόλυση,

µεταβολισµός λιπιδίων και αµινοξέων κτλ. ),

απαραίτητες για την παραγωγή ενέργειας, τη

διατήρηση και τελικά την ίδια τη ζωή. Ακόµη και

µικρές διακυµάνσεις των ιχνοστοιχείων

µπορούν να οδηγήσουν στην εκδήλωση

σοβαρών ασθενειών.

Για κάποιες πληθυσµιακές οµάδες η

πρόσληψη κάποιων ιχνοστοιχείων είναι

περισσότερο αναγκαία. Σε µία από αυτές

ανήκουµε κι εµείς, οι άνθρωποι µε σακχαρώδη

διαβήτη. Ως γνωστόν, ο σακχαρώδης διαβήτης

είναι µια µεταβολική ασθένεια η οποία

επηρεάζει πολλαπλά το σώµα µας και µε την

πάροδο του χρόνου, αναλόγως και λοιπών

συνθηκών, µας δηµιουργεί σοβαρά

προβλήµατα και αλλοιώσεις σε πολλούς ιστούς

και όργανα στο σώµα µας. Βασικό ρόλο σε

αυτό παίζουν οι ελεύθερες ρίζες που

παράγονται στο σώµα µας, ειδικότερα δε όταν

οι τιµές του σακχάρου είναι υψηλές και οι

οποίες είναι τοξικές για τα όργανά µας. ∆εν

είναι τυχαίο ότι πολλές φορές ο σακχαρώδης

διαβήτης χαρακτηρίζεται ως ασθένεια των

ελεύθερων ριζών! Η φαρµακευτική θεραπεία

του διαβήτη (ινσουλίνες, δισκία κτλ. ) δεν

µπορεί να καταπολεµήσει τις ελεύθερες ρίζες.

Μόνο µε τη διατροφή µας και την πρόσληψη

εκτός των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών

(λίπη, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες) και τη λήψη

και των απαιτούµενων ιχνοστοιχείων (βιταµίνες

και µέταλλα), µπορούµε να’ χουµε µια

ικανοποιητική καταπολέµηση των ελεύθερων

ριζών και κατά συνέπεια των επιπτώσεών τους.

Μετά τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι στο

καθηµερινό µας διαιτολόγιο θα πρέπει να

λάβουµε υπόψη και τη λήψη των απαραίτητων

ιχνοστοιχείων. Παρακάτω, θα αναλύσουµε λίγο

περισσότερο τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία για

τους διαβητικούς.

! Χρώµιο (Cr3): Απαιτείται για τον σωστό

µεταβολισµό της γλυκόζης. Πειραµατική

µείωση του χρωµίου, οδήγησε σε µη καλό

µεταβολισµό της γλυκόζης κι εποµένως

συστήνεται η προσθήκη του στο διαιτολόγιο. Αν

και δεν υπάρχει συνιστώµενη δοσολογία για το

χρώµιο θεωρείται απαραίτητο συστατικό.

Σηµαντικές πηγές χρωµίου είναι τα δηµητριακά

ολικής άλεσης, το τυρί, τα ξηρά φασόλια, το

µπρόκολο κτλ. Για όσους επιθυµούν τη λήψη

χρωµίου µέσω συµπληρωµάτων διατροφής θα

πρέπει να έχουν υπόψη τον κίνδυνο

υπογλυκαιµίας, καθώς το χρώµιο δρα στους

υποδοχείς της ινσουλίνης. Συµπληρώµατα µε

περιεκτικότητα µέχρι 200µg θεωρούνται ότι δεν
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προκαλούν παρενέργειες.

! Ψευδάργυρος: Ο ψευδάργυρος αποτελεί

βασικό συστατικό του µορίου της ινσουλίνης.

Αν και δεν έχει διαπιστωθεί αν συσχετίζεται

άµεσα η µείωσή του µε την εµφάνιση

σακχαρώδη διαβήτη, είναι σίγουρο ότι η

έλλειψή του προκαλεί πολλά προβλήµατα στην

ολοκλήρωση µεταβολικών διεργασιών,

διαταραχή στην αµυντική λειτουργία του

οργανισµού, σεξουαλική δυσλειτουργία,

διαταραχή της διαδικασίας επούλωσης

τραυµάτων και υποτροπιάζουσες λοιµώξεις και

δερµατίτιδες. Επειδή στους διαβητικούς είναι

πολύ µειωµένη η συγκέντρωσή του και καθώς

αποβάλλεται και µε τα ούρα, συστήνεται η

λήψη του.

! Μαγνήσιο: Το µέταλλο αυτό είναι

απαραίτητος παράγοντας για τη δράση

περισσοτέρων από 300 ενζύµων. Είναι δε

άκρως απαραίτητο για όλα τα συστήµατα

µεταφοράς ενέργειας, για τη γλυκόλυση, τις

αντιδράσεις βιοσύνθεσης στα κύτταρα, το

σωστό µεταβολισµό των οστών, την

ηλεκτροµυική δραστηριότητα, το ισοζύγιο των

ηλεκτρολυτών και τη σταθεροποίηση της

κυτταρικής µεµβράνης. Η έλλειψη µαγνησίου

σχετίζεται µε υπέρταση, αντίσταση στην

ινσουλίνη, ανοχή στη γλυκόζη, δυσλιπιδαιµία,

καρδιαγγειακές παθήσεις, επιπλοκές του

διαβήτη, καθώς και επιπλοκές κατά την κύηση.

Η έλλειψη µαγνησίου είναι πολύ συχνή σε

άτοµα µε διαβήτη καθώς αποβάλλεται µε τα

ούρα. Η συνιστώµενη ηµερήσια πρόσληψη

µαγνησίου είναι περίπου 350-420 µg. Φυσικές

πηγές µαγνησίου είναι τα δηµητριακά ολικής

άλεσης, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, οι

ξηροί καρποί, το ψάρι και τα όσπρια. Η

βιβλιογραφία συστήνει σε ανθρώπους µε

διαβήτη, αλλά και σε όσους στο καθηµερινό

τους διαιτολόγιο περιλαµβάνεται υψηλή λήψη

καφεΐνης, κορεσµένων λιπαρών και

φρουκτόζης.

! Μαγγάνιο: Το µαγγάνιο συµµετέχει σε

πολλές ενζυµατικές αντιδράσεις. Χρήζει

προσοχής καθώς παρατηρείται αύξησή του σε

περιπτώσεις εµφράγµατος του µυοκαρδίου και

σε καταστάσεις αθηρωµάτωσης. Στους

διαβητικούς αυξάνονται τα επίπεδα µαγγανίου,

ιδιαίτερα σε αυτούς που παρουσιάζουν

µακροαγγειακές επιπλοκές.

! Σελήνιο: Πρόκειται για σηµαντικότατο

αντιοξειδωτικό. Είναι απαραίτητο για τους

διαβητικούς και η προτεινόµενη ηµερήσια

πρόσληψη είναι 400µg ηµερησίως. Φυσικές

πηγές του σεληνίου είναι τα δηµητριακά ολικής

άλεσης, τα λαχανικά και το σέλινο.

! Βιταµίνη Ε: Η βασική δράση αυτής της

βιταµίνης είναι αντιοξειδωτική (καταστρέφει

δηλαδή τις ελεύθερες ρίζες). Σε κάποιες

έρευνες χαµηλά επίπεδα αυτής της βιταµίνης

σχετίζονται µε αυξηµένες επιπτώσεις του

διαβήτη. Καλή πηγή βιταµίνης Ε είναι τα φυτικά

έλαια, οι µαργαρίνες, οι φύτρες σιταριού, οι

σπόροι και οι ξηροί καρποί. ∆εν συστήνεται η

συστηµατική λήψη συµπληρωµάτων βιταµίνης

Ε στους διαβητικούς, παρόλα αυτά σε

αρρύθµιστο διαβήτη, µε συχνές υπεργλυκαιµίες

είναι απαραίτητη η λήψη αντιοξειδωτικών λόγω

της παραγωγής ελεύθερων ριζών.

! Βιταµίνη C (ασκορβικό οξύ): Είναι

απαραίτητο συνένζυµο σε πλήθος αντιδράσεις.

Σχετίζεται µε την παραγωγή κολλαγόνου και

κατά συνέπεια έλλειψή της οδηγεί σε κακή

επούλωση τραυµάτων στο διαβήτη. Επίσης,

επηρεάζει τη συγκέντρωση σορβιτόλης, ενός

σακχάρου που αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών

του διαβήτη όπως η διαβητική νευροπάθεια, η

νεφροπάθεια και ο καταρράκτης. Επιπρόσθετα,

σηµαντικός είναι ο ρόλος της βιταµίνης C στην

ενίσχυση του ανοσολογικού συστήµατος,

καθώς και στην πρόληψη και αναστολή της

εξέλιξης της µικροαγγειοπάθειας. Τη βιταµίνη C

βρίσκουµε σε φρούτα και λαχανικά.

! Σύµπλεγµα βιταµινών Β (Β6, Β12):

Αποτελούν βασικούς συµπαράγοντες για

πολλές ενζυµατικές αντιδράσεις. Έλλειψη

αυτών σχετίζεται µε αντίσταση στη γλυκόζη.

Καλή πηγή βιταµινών του συµπλέγµατος Β

είναι το σπανάκι, ο χυµός πορτοκαλιού, οι

φράουλες και τα φιστίκια. Επίσης, µπορούν να

προσληφθούν ως πρόσθετα µε τη συνθετική

τους µορφή, το φολικό οξύ.
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! Νιασίνη (βιταµίνη Β3): Πρόκειται για

ενεργό συνένζυµο στο µεταβολισµό των

υδατανθράκων, των λιπιδίων και των

πρωτεϊνών. Έρευνες σε ζώα δείχνουν ότι

δρουν προστατευτικά στα β-κύτταρα του

παγκρέατος. Καλή πηγή νιασίνης θεωρείται το

κρέας, τα ψάρια και τα ξηρά φασόλια.

! Βιταµίνη Α: Παράγεται στο σώµα µε τον

µεταβολισµό διαφόρων χρωστικών, µε

κυριότερη την καροτίνη (προβιταµίνη).

∆ιαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη λειτουργία

της όρασης, της αναπαραγωγής, της

φυσιολογικής ανάπτυξης και της ερυθροποιΐας.

Επειδή η διαδικασία φυσιολογικής παραγωγής

στους διαβητικούς είναι µειωµένη, συστήνεται η

συµπληρωµατική λήψη της

! Άλφα λιποϊκά οξέα ALA: Πρόκειται για

ισχυρά αντιοξειδωτική ουσία. Για τον λόγο αυτό

καλείται και «καθολικό αντιοξειδωτικό».

Βρίσκεται κυρίως στη µαγιά της µπύρας, στο

σπανάκι, στο συκώτι και στα ψάρια. Το άλφα-

λιποϊκό οξύ βοηθά το σώµα να χρησιµοποιεί

άλλα αντιοξειδωτικά, όπως η βιταµίνη Ε, η

βιταµίνη C, και η γλουταθειόνη. Αυτή η

θρεπτική ουσία βοηθά επίσης βιταµίνες του

συµπλέγµατος Β να µετατρέπουν περισσότερο

αποτελεσµατικά τις πρωτεΐνες, τους

υδατάνθρακες και τα λίπη σε ενέργεια.

Προλαµβάνει και αντιµετωπίζει τη διαβητική

νευροπάθεια καθώς και άλλες επιπλοκές.

Χρήζει ωστόσο προσοχή στη λήψη του ως

συµπλήρωµα καθώς µπορεί να προκαλέσει

υπογλυκαιµίες, ναυτία και κοιλιακές

διαταραχές.

! Ωµέγα 3 λιπαρά οξέα (ιχθυέλαια):

Πρόκειται για λιπαρά οξέα µε δράση κατά των

τριγλυκεριδίων και της χοληστερόλης.

Προστατεύουν το κυκλοφορικό σύστηµα και

µειώνουν τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων

αποτρέποντας το σχηµατισµό στενώσεων στις

αρτηρίες. Βρίσκεται κυρίως σε ψάρια που ζουν

σε κρύα νερά (σολοµός, πέστροφα, σκουµπρί,

τόνος), καθώς και σε φυτικά έλαια και καρπούς

(σόγια, καρύδια και σουσάµι). Συστήνεται η

λήψη του σε διαβητικούς για την προστασία

του µίκρο και µάκρο-κυκλοφορικού

συστήµατος.

Έπειτα από όλα τα παραπάνω είναι εύκολα

αντιληπτό ότι η λήψη των βιταµινών και λοιπών

ιχνοστοιχείων είναι απαραίτητη για όλους και

ακόµη περισσότερο για εµάς τους πάσχοντες

από σακχαρώδη διαβήτη. Το καλύτερο και πιο

ιδανικό είναι να προσλαµβάνουµε τις

απαραίτητες βιταµίνες και µέταλλα, µέσω της

διατροφής µας, υιοθετώντας ένα ισορροπηµένο

µοντέλο διατροφής και γνωρίζοντας τις

κυριότερες πηγές των διαφόρων θρεπτικών

στοιχείων.

Πρέπει πάντα να λαµβάνουµε υπόψη ότι

οποιαδήποτε διαδικασία που ακολουθείται για

την Παρασκευή της τροφής µας (µαγείρεµα,

πλύσιµο, τεµαχισµός, τρόποι διατήρησης)

συνήθως επηρεάζουν, κυρίως µειώνοντας την

ποσότητα των ιχνοστοιχείων που περιέχουν.

Έτσι, ίσως δεν θα ήταν λάθος σε κάποιες

περιπτώσεις και ανάλογα µε τον τρόπο που

ζούµε και τις διατροφικές µας συνήθειες, να

προσλάβουµε τις απαραίτητες βιταµίνες,

µέταλλα και λοιπά ιχνοστοιχεία σε µορφή

σκευασµάτων και συµπληρωµάτων. Πάντα

ωστόσο σε συνεργασία µε τον θεράποντα

ιατρό µας, και έχοντας κατά νου ότι η

υπερδοσολογία µπορεί να προκαλέσει εξίσου

σηµαντικά προβλήµατα µε την έλλειψή τους,

προκαλώντας ζηµία αντί για όφελος στον

οργανισµό. Και σε αυτή την περίπτωση η

σοφία των αρχαίων προγόνων µας είναι

επίκαιρη: «Μέτρον ἄριστον»!

ΠΗΓΕΣ:

1. Ελληνικά διαβητολογικά χρονικά

2. www.diabeticl ivingonline.com

3. www.diabeteshealth.com

4. Diabetes Spectrum

5. www.smarthealth.gr

6. www.diabetesselfmanagement.com
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