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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Καλούνται τα μέλη της ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΗ (Π.Ε.Ν.Δ.Ι),
σε τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 19Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. στα
γραφεία του Συλλόγου,
Δημητρίου 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 26 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ..
Θέματα:
1. Απολογισμός δραστηριοτήτων του Δ.Σ..
2. Οικονομικός απολογισμός.
3. Εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται στα γραφεία του συλλόγου
και τηλεφωνικά στα 2651008276 ή 26510 73634, έως και
τις 15  Φεβρουαρίου. Λόγω των συνεχών περικοπών και
των δύσκολων στιγμών που βιώνουμε όλοι μας, παρακαλούμε να δραστηριοποιηθείτε μαζί με το
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Η ενεργή συμμετοχή μας θα κρατήσει το Σύλλογό μας δυνατό 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 Διοικητικό Συμβούλιο

Η φωτογραφία εξωφύλλου είναι μια ευγενική παραχώρηση του ιδιοκτήτη Μιχαήλ Βακάρου
(http://photoioannina.blogspot.gr/)
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι συνελεύσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου
πραγματοποιούνται κάθε πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα στα
γραφεία του Συλλόγου, Δημητρίου 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!
Ιανουάριος  Ιούνιος
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Καλωσόρισμα στην εκδήλωση της ΕΛ.Ο.ΔΙ. στα
Γιάννινα
1.) Πανοσιολογιότατε εκπρόσωπε του σεβασμιότατου μητροπολίτη κ.κ Μάξιμου,
2.) Κα Μπαλαζίκη που εκπροσωπείτε τον μέραρχό μας,
3.) Αξιότιμε κύριε διοικητά του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ιωαννίνων κύριε Βάββα,
Αγαπητά μας παιδιά,
Αγαπητές κυρίες και κύριοι,
Ως εκπρόσωπος της Π.Ε.Ν.ΔΙ. (Πανηπειρωτικής Ένωσης για τον Νεανικό Διαβήτη) σας
καλωσορίζω στην διημερίδα που διοργανώνει η ΕΛ.Ο.ΔΙ. (Ελληνική Ομοσπονδία για το Διαβήτη)
στην πόλη μας. Θεωρούμε πολύ σημαντική την απόφαση της ΕΛ.Ο.ΔΙ. να διοργανώνει αυτές τις
εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις.
Οι εκδηλώσεις αυτές σε επαρχιακές πόλεις – όπως η δική μας δίνουν τη δυνατότητα
πληροφόρησης από επιστήμονες σχετικά με τις νέες εξελίξεις στο σακχαρώδη διαβήτη αλλά και
την ευκαιρία για σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών και των συλλόγων.
Έχω την τιμή να καλωσορίσω τους εκλεκτούς επιστήμονες καθώς και τους αξιόλογους
ομιλητές – όπως επίσης και τα μέλη των συλλόγων από άλλες πόλεις που βρίσκονται εδώ. Θα
ήταν παράλειψή μου να μην αναφερθώ στους χορηγούς της εκδήλωσης για την σημαντική
στήριξή τους και να τους ευχαριστήσω για αυτό. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ εν ολίγης στον
σύλλογό μας την Π.Ε.Ν.ΔΙ. για δραστηριότητες που είναι γνωστές στα μέλη μας αλλά και για να
πληροφορηθούν και οι προσκεκλημένοι μας.
Η Π.Ε.Ν.ΔΙ. ιδρύθηκε το 1994 από την ανάγκη για πολύπλευρηβοήθεια και στήριξη των
ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη. Αλλά και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων εξαιτίας του.
Τα 22 χρόνια που πέρασαν ο σύλλογός μας έχει να παρουσιάσει κατ’ έτος σημαντική
δραστηριότητα ενημέρωσης και προσφοράς. Ανταποκρίνεται δε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο
στους σκοπούς ίδρυσης.
Όπως γνωρίζετε – συνεχίζει να εκδίδει παρά την οικονομική δυσπραγία των ημερών –
πολυσέλιδο
έγχρωμο
ενημερωτικό
περιοδικό
ποικίλης
ύλης
σε
1000
τεμάχια.Το
περιοδικό
αυτόδιανέμεται
πανελλαδικά.
Στηρίζεται δε κατά βάση σε
εθελοντική προσφορά χωρίς
καμία οικονομική εξάρτηση.
Πρωτοβουλία
μελών
του
Συλλόγου μας ήταν η σύσταση
σε συνεργασία με 13 Συλλόγους
της ΕΛ.Ο.ΔΙ.  με πολλές
δράσεις όπως θα αναφερθεί
στη
συνέχεια
από
τον
εκπρόσωπό της. Αποτέλεσμα
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των δραστηριοτήτωντης Π.Ε.Ν.ΔΙ. ήταν και η
στελέχωση
των
νοσοκομείων
μας
με
επιστήμονες ειδικευμένους στο σακχαρώδη
διαβήτη. Επιγραμματικά θα μου επιτρέψετε να
αναφερθώ στα θέματα που είναι αφιερωμένη η
ημερίδα.
Θα πληροφορηθείτε για τη μάστιγα της
εποχής τον προδιαβήτη.
Τι είναι διαβήτης τι προδιαβήτης;
Τη σχέση του με άλλες παθήσεις όπως η
υπέρταση και η χοληστερόλη.
Σχετικά με τους εμβολιασμούς.
Για την ινσουλίνη πότε χρειάζεταιτους
τρόπους χορήγησης ενέσιμα ή με αντλία και ότι
άλλο υπάρχει στον ορίζοντα από νέες εξελίξεις
στον τομέα αυτό.
Πως μετριέται το σάκχαρο.
Πως πρέπει να φροντίζει ο διαβητικός τα
πόδια του και την διατροφή του.
Τέλος αν είναι εμπόδιο ο διαβήτης για τον
πάσχοντα και τι δικαιώματα έχει ο διαβητικός
σύμφωνα με την υφισταμένη νομοθεσία.
Επιπλέον θα έχετε τη δυνατότητα να πάρετε
απάντηση σε όποια απορία έχετε σχετικά με
τον σακχαρώδη διαβήτη.

Πιστεύουμε ότι, η συμμετοχή των νέων που πάσχουν
από διαβήτη, καθώς και των μελών της οικογενείας τους
σ'αυτή τη δημιουργική δραστηριότητα θα μας βοηθήσει
να αλλάξουμε οπτική και να διευρύνουμε τους ορίζοντές
μας στο θέμα του πως “βλέπουμε”  “βιώνουμε” 
“αισθανόμαστε” το Διαβήτη στην καθημερινότητά μας
Θα θέλαμε να μοιραστείτε τις σκέψεις σας, τα
συναισθήματά σας μαζί μας, μέσα από μια απλή
ζωγραφιά. Άλλωστε είναι γνωστό ότι “Μια εικόνα ίσον
χίλιες λέξεις”.
Όλες οι ζωγραφιές θα δημοσιευτούν στο περιοδικό

Σας
ευχαριστούμε
όλους
που μας και θα εκτεθούν σε επόμενη εκδήλωσή μας. Επίσης
ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και ήρθατε όλοι οι δημιουργοί θα βραβευτούν.
στην
εκδήλωση
ιδιαίτερα
τους
Περιμένουμε με ανυπομονησία, τις δημιουργίας σας,
προσκεκλημένους από μακριά.

στη διεύθυνσή μας “Π.Ε.Ν.ΔΙ – Μπουμπουλίνας 4 –

Σας ευχόμαστε ένα εποικοδομητικό
ευχάριστο διήμερο στην πόλη μας.
Σας εύχομαι ότι καλύτερο.

και Τ.Κ.: 45445 Ιωάννινα”. Πληροφορίες στο τηλ.: 26510
73634 (9:30 π.μ.  1:30μ.μ.) καθημερινά: Δευτέρα –
Τετάρτη – Παρασκευή 10:00 – 13:00.
Υ.Γ.:Μαζί με τα έργα σας θα θέλαμε και τις εξής

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της
πληροφορίες για το δημιουργό : “Ονοματεπώνυμο” 
Π.Ε.Ν.ΔΙ.
Πολυχρόνης Παπαδόπουλος

“ηλικία διάγνωσης” (αν πρόκειται για πάσχοντα) και
“τηλέφωνο επικοινωνίας”, τα οποία αν θέλετε δε θα
γνωστοποιηθούν αφού μπορείτε να υπογράψετε τα έργα
σας με οποιοδήποτε ψευδώνυμο.
Επίσης ο καθένας μπορεί να συμμετέχει με όσες
ζωγραφιές θέλει και τέλος δεν υπάρχουν ηλικιακοί
περιορισμοί.

Ιανουάριος  Ιούνιος
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Διημερίδα ΠΕΝΔΙ – ΕΛΟΔΙ
Σακχαρώδης Διαβήτης:
Προσκλήσεις για την
καλύτερη αντιμετώπιση

10. Ο διαβήτης δεν είναι εμπόδιο – Η
απομυθοποίηση της ινσουλίνης.
11. Διατροφή στον διαβήτη.
12. Δικαιώματα ασθενών με διαβήτη.

Σημαντικό κομμάτι αποτέλεσε και η συζήτηση
και απάντηση εκ μέρους των ομιλητών κάθε
απορίας του κοινού.

Σπύρος Αθανασίου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους
πόλη
μας
διήμερη
εκδήλωση
που διακεκριμένους επιστήμονες (ακολουθεί λίστα
συνδιοργάνωσαν η Πανηπειρωτική Ένωση για ονομάτων) οι οποίοι μας κατατόπισαν για όλα
τον Νεανικό Διαβήτη (ΠΕΝΔΙ) και η Ελληνική τα σημαντικά θέματα που προαναφέρθηκαν.
Ομοσπονδία Διαβήτη (ΕΛΟΔΙ), στις 22 και 23
Οκτωβρίου 2016.
• Καριπίδου Μελίνα (Κλινική διαιτολόγος,
Σε έναν όμορφο χώρο, στο ξενοδοχείο
Υπεύθυνη
Τμήματος
DuLac, πλήθος κόσμου προσήλθε για να διατροφολόγος,
ενημερωθεί για μεγάλη ποικιλία θεμάτων Διαιτολογίας – Διατροφής στην Ιδιωτική Γενική
σχετικών με τον σακχαρώδη διαβήτη, από τους Κλινική «Μητέρα»  Αθήνα)• Λεπτοκαροπούλου
διακεκριμένους ομιλητές – επιστήμονες που με Κυριακή (Επισκέπτρια υγείας – Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
τις πολύ καλές ομιλίες τους μας κατατόπισαν  Αθήνα)
σχετικά.
Η διημερίδα κύλησε
παρουσίαση σημαντικών

ομαλά με την
ζητημάτων, ήτοι:

1. Τι είναι ο διαβήτης.

• Λυμπερόπουλος Ευάγγελος (Επίκουρος
καθηγητής παθολογίας Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Β΄. Παθολογική κλινική
Π.Γ.Ν.Ι. – Ιωάννινα)

•
Μπαργιώτα Αλεξάνδρα
(Επίκουρος
καθηγήτρια παθολογίας – ενδοκρινολογίας

2. Τι πρέπει να ξέρω για την
υπέρταση και την χοληστερόλη
3. Εμβολιασμοί.
4. Προδιαβήτης: Τι πρέπει να
γνωρίζω.
5. Τεχνική χορήγησης
ινσουλίνης και αυτομέτρησης
του σακχάρου.
6. Αντλία ινσουλίνης.
7. Φροντίδα ποδιών
8. Ενέσιμα φάρμακα για την
θεραπεία του διαβήτη.
9. Πότε και γιατί χρειάζεται
ινσουλίνη στα άτομα με
διαβήτη τύπου 2.
6
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Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας,
Δ/ντρια
κλινικής
Ενδοκρινολογίας
και
Μεταβολικών νόσων Π.Γ.Ν.Λ.
– Λάρισσα)
• Νιαρχάκου Ελένη (Πρ/νη
Δ/νσης Αναπηρίας και Ιατρικής
της Εργασίας ΙΚΑΕΤΑΜ –
Αθήνα)
• Νταλαμάγκας Βασίλειος
(Παθολόγος με εξειδίκευση
στον σακχαρώδη διαβήτη –
Ιωάννινα)
• Ξυλωμένος Απόστολος
(Παθολόγος με εξειδίκευση
στον σακχαρώδη διαβήτη,
Επιμελητής Α΄. Παθολογικής
κλινικής Γ.Ν.Ν.Α. – Αγρίνιο)

•
Τζήμου
Γλυκερία
(Ψυχολόγος
–
εκπαιδευτικός
ΜΒΑ,
Επιστημονικός
•
Ρίζος
Ευάγγελος
(Παθολόγος
με συναργάτης Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν.
εξειδίκευση
στον
σακχαρώδη
διαβήτη, «Παπαγεωργίου»  Θεσσαλονίκη)
Επιμελητής Α της Β’. Παθολογικής κλινικής
• Τίγκας Στυλιανός (Επίκουρος καθηγητής
Π.Γ.Ν.Ι. – Ιωάννινα)
ενδοκρινολογίας, Ενδοκρινολογική Κλινική της
• Τεντολούρης Νικόλαος (Αναπληρωτής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δ/ντης Π.Γ.Ν.Ι. – Ιωάννινα)
Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» 
Αθήνα)
Ευελπιστούμε
και
στοχεύουμε
στην
διεξαγωγή περισσότερων
εκδηλώσεων αυτού του
είδους,
ώστε
να
ευαισθητοποιήσουμε και
ενημερώσουμε
την
κοινωνία σχετικά με τον
σακχαρώδη
διαβήτη,
γεγονός που αποτελεί και
έναν εκ των στόχων του
συλλόγου μας.

Ιανουάριος  Ιούνιος
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Εμβολιασμοί Στο
Σακχαρώδη Διαβήτη
Βασίλειος Νταλαμάγκας
Ειδικός παθολόγος με εξειδίκευση στο
σακχαρώδη διαβήτη
Ο Σακχαρώδης Διαβήτης αποτελεί μια
σύνθετη διαταραχή του μεταβολισμού των
υδατανθράκων των λιπών και των πρωτεϊνών
οφειλόμενη σε ολική η μερική έλλειψη
ινσουλίνης από το πάγκρεας .Η διαταραχή
αυτή έχει επίδραση στη λειτουργία όλων των
ανθρώπινων συστημάτων μεταξύ αυτών και
του ανοσοποιητικού
Εξαιτίας της επίδρασης αυτής ο ΣΔ έχει σαν
αποτέλεσμα την αυξημένηεπίπτωσηλοιμώξεων
που οφείλονταιτόσο σε διαταραχές της ειδικής
όσο και της μη ειδικής ανοσίας. Συγκεκριμένα
στους διαβητικούς υπάρχει δυσκολία τόσο
στην αναγνώριση και παρουσίαση των
παθογόνων μικροοργανισμών στα κύτταρα της
άμυνας του οργανισμού όσο και διαταραχή των
αμυντικών κυττάρων στην καταστροφή των

μικρόβιων είτε με φαγοκυττάρωση είτε μέσω
παραγωγής ειδικών αντισωμάτων.
Υπάρχουν όμως και άλλοιμηχανισμοί στο ΣΔ
που
οδηγούν
σε
αυξημένη
εμφάνιση
λοιμώξεων. Η αυτόνομη νευροπάθεια στη
μορφή της νευρογενούς κύστεως οδηγεί σε
ουρολοιμώξεις λόγω κατακράτησης ούρων. Η
περιφερική αγγειοπάθεια είτε μόνη της είτε σε
συνδυασμό με την περιφερική νευροπάθεια ο
δηγεί στις λοιμώξεις του διαβητικού ποδιού ενώ
παράλληλα υπάρχει και αυξημένη ευαισθησία
του οργανισμού του διαβητικού ασθενούς σε
λοιμώξεις από συγκεκριμένα μικρόβια όπως ο
Σταφυλόκοκκος, τα Εντεροβακτηριακά και οι
μύκητες του γένους Mucor.
Επιπλέον ο ΣΔ χαρακτηρίζεται και από
αυξημένη βαρύτητα των λοιμώξεων με
συνέπεια αυξημένες νοσηλείες στα νοσοκομεία
και αυξημένη θνησιμότητα.
Για αυτούς τους λόγους οι διαβητικοί
χαρακτηρίζονται ως ομάδα υψηλού κινδύνου
για εμφάνιση λοιμώξεων. Είναι επομένως
αναγκαία κάθε προσπάθεια για πρόληψη τους
η οποία επιτυγχάνεται με τη σωστή ρύθμιση
του διαβήτη, την έγκαιρη αναγνώριση και
αντιμετώπιση των επιπλοκών του, την
εφαρμογή σχολαστικών μέτρων υγιεινής καθώς
και
την
εφαρμογή
εμβολιαστικού
προγράμματος.
Τόσο η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία όσο
και το Αμερικανικό κέντρο λοιμώξεων συστήνει
σε όλους τους ενήλικες διαβητικούς να γίνεται
επιπλέον των εμβολίων που αφορούν το
γενικόπληθυσμό (αντιτετανικό εμβόλιοεμβόλιο
έναντι του κοκκύτηεμβόλιο έναντι της ιλαράς
της ερυθράς και της παρωτίτιδαςεμβόλιο
έναντι της ανεμοβλογιάς και του έρπητα
ζωστήρα) ετήσιος αντιγριπικός εμβολιασμός
και
εφάπαξ
εμβολιασμός
έναντι
του
πνευμονιοκόκκου και της ηπατίτιδας Β. Το
Ελληνικό πρόγραμμα εμβολιασμών του 2015
συστήνει επιπλέον των εμβολίων για το γενικό
πληθυσμό τη διενέργεια μόνο αντιγριπικού και
αντιπνευμονιοκκοκικού εμβολιασμού.
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ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ
Η γρίπη είναι μια ιογενής
λοίμωξη η οποία οφείλεται στον ιό
της γρίπης και προσβάλει τόσο το
ανώτερο όσο και το κατώτερο
αναπνευστικό σύστημα .Είναι
υπεύθυνη για 3000 έως 49000
θανάτους το χρόνο στις ΗΠΑ από
το 1976 έως το 2007.Τα τελευταία
χρόνια το 8090% των θανάτων
αφορούν άτομα άνω των 65 ετών
.Προκαλεί επιδημικό κύμα τους
μήνες Ιανουάριο έως και Μάρτιο
με αύξηση των θανάτων και των
νοσηλειών
ενώ
εμφανίζει
ιού (ακόμα και τον Ιανουάριο). Η έναρξη
κορύφωση της δραστηριότητας της τους μήνες
παραγωγής των ειδικών αντισωμάτων ξεκινά
Φεβρουάριο και Μάρτιο
μετά από δυο εβδομάδες. Χρειάζεται να γίνεται
Στους διαβητικούς εμφανίζει αυξημένη κάθε χρόνο για το λόγο ότι επικρατούν
νοσηρότητα και θνητότητα λόγο αύξησης των διαφορετικά στελέχη του ιού ανά έτος ενώ και η
επιπλοκών της οι κυριότερες των οποίων είναι ανοσολογική απάντηση του οργανισμού
η πνευμονία, η σήψη η μυοκαρδίτιδα, η εξασθενεί με την πάροδο του χρόνου. Δε
εγκεφαλίτιδα καθώς και η οξεία επιδείνωση του χρειάζεται να γίνεται δεύτερη δόση εμβολίου
άσθματος και της καρδιακής ανεπάρκειας ενώ μέσα στο χειμώνα εκτός και αν δοθούν ειδικές
παράλληλα προκαλεί έξαρση των οξέων οδηγίες από το κέντρο λοιμώξεων όπως έγινε
επιπλοκών
του
διαβήτη
δηλαδή
της το 2016.
κετοξέωσης και του υπερωσμωτικού κώματος.
Το εμβόλιο δεν πρέπει να γίνεται σε
Ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης παιδιάκάτω των έξιμηνών, σε ιστορικό
της νόσου είναι το αντιγριπικό εμβόλιο.Στην αλλεργίας στο εμβόλιο ή τα συστατικά του
Ελλάδα ο τύπος του εμβολίου που κυκλοφορεί καθώς και κατά τη διάρκεια οξείας νόσου. Δεν
είναι το τριδύναμο αδρανοποιημένο εμβόλιο το αποτελεί αντένδειξη η αλλεργία στο αυγό αλλά
οποίοκαλύπτει τρεις τύπους του ιού τον Η1Ν1 υπάρχουν ειδικές οδηγίες για το πώς πρέπει να
τον Η3Ν2 και έναν Β ορότυπο διαφορετικό γίνεται στα άτομα αυτά ενώ δεν αποτελεί
κάθε χρόνο. Οι συστάσεις του Εθνικού απόλυτη αντένδειξη το ιστορικό συνδρόμου
Προγράμματος Εμβολιασμών του 2015 είναι GuilainBarre (απαιτείται συνεννόηση με το
να γίνεται ετήσιος αντιγριπικός εμβολιασμός σε θεράποντα ιατρό).
όλα τα άτομα άνω των 60 ετών και σε
Οι κυριότερες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι
άτομακάτω των 60 ετών με αυξημένο κίνδυνο
τοπικές στο σημείο της ένεσης (ερυθρότητα
νόσησης από γρίπη. Στα άτομα αυτά ανήκουν
θερμότηταοίδημαπόνος),χαμηλός
πυρετός
οι διαβητικοί ασθενείς καθώς και άτομα με
και μυαλγίες. Το εμβόλιο δε προκαλεί νόσο.
ανοσοκαταστολήχρόνιες καρδιακές παθήσεις 
χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις  χρόνια
Το σύνδρομο GuilainBarre είναι μια σπάνια
νεφρική ανεπάρκεια  νευρομυικά νοσήματα αυτοάνοση βλάβη των νευρικών κυττάρων που
κύηση και θηλασμό.
οδηγεί σε μυϊκές παραλύσεις ενώ μπορεί να
προκαλέσει και το θάνατο από παράλυση των
Το εμβόλιο χορηγείται σε 1 ένεση ενδομυικώς
αναπνευστικών μυών. Τα κυριότερα αίτια του
τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο ενώ μπορεί
είναι λοιμώξεις μεταξύ των οποίων και η γρίπη.
να γίνει σε όλη τη διάρκεια κυκλοφορίας του
Ιανουάριος  Ιούνιος
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Υπήρξε συσχέτιση με τον αντιγριπικό
εμβολιασμό για τη γρίπη των χοίρων στις ΗΠΑ
το
1976
(1
κρούσμα
ανά
100000
εμβολιασθέντες) αλλά έκτοτε δε συσχετίστηκε
με άλλους εμβολιασμούς. Ο κίνδυνος για
εμφάνιση
του
συνδρόμου
μετά
από
εμβολιασμό είναι πολύ μικρός (1/1000000) και
πολύ μικρότερος από τον κίνδυνο εμφάνισης
του μετά από γρίπη.

διεισδυτική
(πνευμονίαμέση
παραρρινοκολπίτιδα).

ωτίτιδα

Εμφανίζει
αυξημένη
νοσηρότητα
και
θνητότητα σε παιδιά κάτω των πέντε ετών και
σε
ενήλικες
άνω
των
50
ετών,ενώ
χαρακτηρίζεται από εξάρσεις στις περιόδους
έξαρσης της γρίπης.
Οι διαβητικοί ασθενείς εμφανίζουν αυξημένο
κίνδυνο νόσησης από πνευμονιοκοκκική νόσο
με τριπλάσιο κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου. Ο
κακός γλυκαιμικός έλεγχος και η μεγάλη
διάρκεια του ΣΔ επιδεινώνουν ακόμα
περισσότερο τα πράγματα.

Τελευταία υπάρχουν δεδομένα ότι ο
αντιγριπικός εμβολιασμός οδηγεί σε λιγότερες
νοσηλείες για εμφράγματα  εγκεφαλικά
επεισόδια και καρδιακή ανεπάρκεια εξαιτίας
του γεγονότος ότι η γρίπη λόγω της βαρύτητας
της αυξάνει τη συχνότητα
των ανωτέρω
Υπάρχουν δυο τύποι αντιπνευμονιοκοκκικών
παθήσεων.
εμβολίων:
ΑΝΤΙΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΟΣ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

1) το παλαιότερο πολυσακχαριδικό(PNEUMO
23) το οποίοκαλύπτει 23 στελέχη, είναι
αποτελεσματικόκυρίως στην πρόληψη της
Ο ΣΔ προκαλεί διαταραχές και στη
διεισδυτικήςνόσου κατά 5085% και εμφανίζει
πνευμονική λειτουργιά (μείωση πνευμονικού
μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα
όταν
όγκου  μείωση ισχύος των αναπνευστικών
χορηγείτα ιμαζί με το αντιγριπικό εμβόλιο και
μυών

διαταραχή
της
πνευμονικής
ανταπόκρισης στην υποξία κλπ) που σε
2) το νεότερο συζευγμένο (PREVENAR 13)
συνδυασμό
με
τις
διαταραχές
στο το οποίοκαλύπτει 13 στελέχη, προλαμβάνει
ανοσοποιητικό
οδηγούν
σε
αυξημένη τόσο τη διεισδυτική νόσο κατά 75% όσο και τη
επίπτωση πνευμονιοκοκκικών λοιμώξεων.
μη διεισδυτική κατά 45%, εμφανίζει έμμεση
προφυλακτική δράση στους μη εμβολιασθέντες
Η πνευμονιοκοκκική νόσος οφείλεται στο
ενήλικες εξαιτίας της ανοσοποίησης των
Στρεπτόκοκκο της πνευμονίας .Διακρίνεται στη
παιδιών και είναι αποτελεσματικότερο του
διεισδυτική (βακτηριαιμίαμηνιγγίτιδα) και τη μη
πολυσακχαριδικού στους ηλικιωμένους άνω
10
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των 65 ετών ενώ για τους νεότερους φαίνεται
να ισχύει το ίδιο αν και απαιτούνται
περισσότερα στοιχειά από κλινικές μελέτες.
Οι συστάσεις για αντιπνευμονιοκοκκικό
εμβολιασμό
που
αφορούν
τους
ενήλικεςδιαβητικούςασθενείς
είναι
οι
παρακάτω:
Όλα τα άτομα
από 65 ετών και άνω
ανεξαρτήτως προβλημάτων υγείας πρέπει να
εμβολιάζονται με μία δόση και από τα δυο
εμβόλια πρώτα με το PREVENAR 13 και ένα
χρόνο μετά με το PNEUMO 23.

ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β
Στις
ΗΠΑ
υπάρχεισύσταση
να
γίνεταιεμβολιασμόςόλων των διαβητικώνμέχρι
59 ετών με το εμβόλιο της ηπατίτιδας Β
εξαιτίαςσειράςκρουσμάτων
σε
μονάδεςυγείαςόπουυπήρχεπαρακολούθησηδια
βητικώνασθενών. Για τους 60 ετών και άνω ο
εμβολιασμόςεπαφίεται στην κρίση του ιατρού.
Αυτή η σύσταση έχει υιοθετηθεί από τη
Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία ενώ δεν
υπάρχει στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

Το εμβόλιο γίνεται σε 3 δόσεις σε χρόνους
0,1 και 6 μήνες είναι αποτελεσματικό σε
Τα άτομα κάτω των 65 ετών με ΣΔ πρέπει να
ποσοστό έως και 100% για τουλάχιστον 20
εμβολιάζονται με μία δόση PNEUMO 23. Το
χρόνια και εξαιρετικά ασφαλές με μόνο τοπικές
PREVENAR θα πρέπει να γίνεται μόνο αν
ανεπιθύμητες ενέργειες.
συνυπάρχει και άλλο πρόβλημα υγείας όπως
ανοσοκαταστολήκακοήθειαασπληνίαχρόνια
νεφροπάθειααιμοσφαιρινοπάθειες.
Δεύτερη
Με βάση τα ανωτέρω γίνεται σαφής η
δόση από το PNEUMO 23 θα πρέπει να γίνεται
ωφέλεια των εμβολιασμών στην πρόληψη
μετά τα 65 έτη και 5 χρόνια από την πρώτη.
σοβαρών λοιμώξεων που μειώνουν την
Σε ότι αφορά τα παιδιά αυτά εμβολιάζονται επιβίωση των διαβητικών ασθενών. Είναι
υποχρεωτικά πλέον με το PREVENAR 13 σημαντικό να υπάρξει ενημέρωση του
μέχρι την ηλικία των 5 ετών. Παιδί με ΣΔ πληθυσμού για την ωφέλεια και κυρίως την
ηλικίας άνω των 2 ετών και μέχρι 18 που δεν ασφάλεια των εμβολίων έτσι ώστε να μη
έχειεμβολιαστείπρέπει να κάνει και τα δυο θρηνούμε κάθε χρόνο τόσα θύματα από
εμβόλιαπρώτα το PREVENAR 13 και κατόπιν λοιμώξεις που μπορούμε να προλάβουμε.
το PNEUMO 23.Όταν αυτά ενηλικιωθούν
ακολουθούν το πρόγραμμα των ενηλίκων.
Οι αντενδείξεις και για τα δυο
εμβόλια είναι μόνο η αλλεργία
στα συστατικά των εμβολίων
καθώς και η αλλεργία στο
εμβόλιο της διφθερίτιδας για το
PREVENAR 13, ενώ δε θα
πρέπει να γίνονται κατά τη
διάρκεια οξείας νόσου. Είναι
και το δυο εξαιρετικά ασφαλή
εμβόλια με κυρίως τοπικές
ανεπιθύμητες ενέργειες και
πολύ σπάνιες αλλεργικές αντι
δράσεις.

Ιανουάριος  Ιούνιος
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Καρδιά και Διαβήτης
Θωμάς Πότσης
Καρδιολόγος

δημιουργείται και η αντίστοιχη εικόνα. Εάν
προσβληθούν οι αρτηρίες της καρδιάς,
προκαλείται στηθάγχη (πόνος στο στήθος κατά
τη βάδιση), οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου ή
ακόμη
και
αιφνίδιος
θάνατος.
Εάν
προσβληθούν οι αρτηρίες του εγκεφάλου,
δημιουργούνται εγκεφαλικά επεισόδια. Εάν
προσβληθούν οι αρτηρίες των ποδιών τότε
παρατηρείται πόνος στα πόδια κατά τη βάδιση
ή και στην ξεκούραση και σε προχωρημένες
καταστάσεις γάγγραινα.

Η διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη δεν
σημαίνει απλώς αυξημένο επίπεδο γλυκόζης
στο
αίμα
(υψηλό
«ζάχαρο»).
Συχνά,
συνυπάρχουν διάφορα προβλήματα τα οποία
σχετίζονται με το καρδιαγγειακό σύστημα,
όπως για παράδειγμα, υπέρταση, παχυσαρκία
Οι καρδιαγγειακές παθήσεις δεν προκαλούν
και υψηλά επίπεδα χοληστερόλης και
απαραιτήτως συμπτώματα και μπορεί να
τριγλυκεριδίων.
αναγνωριστούν μόνο αν ο ασθενής εμφανίσει
Ο σακχαρώδης διαβήτης, κυρίως σε καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο.Γι’
συνδυασμό
με
τις
προαναφερθείσες αυτό το λόγο ο γιατρός που παρακολουθεί
καταστάσεις, μπορεί να βλάψει τις μεγάλες ασθενή με σακχαρώδη διαβήτη θα πρέπει να
αρτηρίες καθώς και τα μικρά αγγεία του αναζητήσει
ενδείξεις
καρδιαγγειακών
σώματος μας. Η βλάβη διευκολύνει το παθήσεων, όπως η υπέρταση και τα υψηλά
σχηματισμό εναποθέσεων (πλακών) λίπους επίπεδα χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων. Αν
μέσα στις αρτηρίες, μία κατάσταση που οι εξετάσεις είναι θετικές, θα πρέπει να
καλείται
αθηροσκλήρωση.
Οι χορηγηθεί θεραπεία για τις παθήσεις αυτές,
αθηροσκληρωτικές πλάκες στο τοίχωμα των έστω και αν δεν προκαλούν συμπτώματα.
αγγείων προκαλούν στένωση καθιστώντας
Ο διαβήτης αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο
δύσκολη τη ροή του αίματος αλλά και δυνητικά
την
ανάπτυξη
καρδιαγγειακών
μπορούν να σπάσουν και να φράξουν πλήρως για
προβλημάτων.
Ασθενείς
με
πρόσφατη
τα αγγεία.
διάγνωση διαβήτη τύπου 2 , είχαν πιθανότατα
Ανάλογα με το ποια αρτηρία προσβάλλεται , προδιαβήτη έως και δέκα έτη.
Για
να
προστατεύσουμε
την
καρδιά
μας
προτείνονται μια σειρά
από μέτρα:
1. Έλεγχος
γλυκόζης αίματος
Λαμβάνουμε τακτικά
τα φάρμακα που μας
έχει συνταγογραφήσει ο
γιατρός μας. Για να
διασφαλίσουμε
την
καλή
ρύθμιση
του
σακχάρου πρέπει να
κάνουμε
εξέταση
γλυκοζυλιωμένης
αιμοσφαιρίνης
12
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4. Φυσική δραστηριότητα
Πρέπει
να
ασκούμαστε
τουλάχιστον 30 λεπτά κατά τη
διάρκεια της καθημερινής μας
δραστηριότητας. Για να το
επιτύχουμε,θα
πρέπει
να
περπατάμε μισή ώρα κάθε
ημέρα ή δέκα λεπτά μετά από
κάθε γεύμα. Αποφεύγουμε να
χρησιμοποιούμε
συχνά
το
ασανσέρ και ανεβαίνουμε από
τις σκάλες. Παρκάρουμε το
αυτοκίνητό μας μακριά από τον
προορισμό μας και συνεχίζουμε
περπατώντας.
5. Υγιεινή διατροφή
τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Η εξέταση
Προτιμάμε ψωμί και δημητριακά ολικής
αυτή δείχνει την συνολική ρύθμιση του
αλέσεως, φρούτα και λαχανικά. Αποφεύγουμε
σακχάρου στο αίμα κατά τη διάρκεια του
τροφές πλούσιες σε λιπαρά.
τελευταίου τριμήνου (στόχος κάτω από 7%).
6. Διακοπή καπνίσματος
2. Έλεγχος της αρτηριακής πίεσης
Αν καπνίζουμε πρέπει να το διακόψουμε. Αν
Μετράμε την πίεση σε τακτά χρονικά
δεν μπορούμε να σταματήσουμε το κάπνισμα,
διαστήματα. Στόχος είναι η συστολική (μεγάλη)
δεν τα παρατάμε, συνεχίζουμε όσο χρειαστεί
πίεση κάτω από 140και η διαστολική (μικρή)
μέχρι να το επιτύχουμε.
κάτω από 85. Η απώλεια σωματικού βάρους
βοηθάει σημαντικά στη ρύθμιση της πίεσης.
Ένας έμπειρος διαιτολόγος
μπορεί να μας βοηθήσει να
χάσουμε
βάρος
και
παράλληλα να λαμβάνουμε τα
θρεπτικά
συστατικά
που
χρειαζόμαστε διατηρώντας το
σάκχαρο
σε
φυσιολογικά
επίπεδα.
3. Έλεγχος των λιπιδίων
Εξετάζουμε τα επίπεδα της
χοληστερίνης τουλάχιστον μια
φορά το χρόνο. Στόχος για την
LDL (κακή χοληστερίνη) κάτω
από 100, για την HDL (καλή
χοληστερίνη) πάνω από 40
για τις γυναίκες και πάνω από
50 για τους άνδρες και τα
τριγλυκερίδια πρέπει να είναι
κάτω από 150.
Ιανουάριος  Ιούνιος
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Η περιοδική νηστεία
σύμμαχος κατά του
διαβήτη και των
καρδιαγγειακών παθήσε
ων

Για τα παχύσαρκα άτομα, μόνο ένα φάρμακο
(ορλιστάτη) είναι προς το παρόν διαθέσιμο στο
Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η γαστρική επέμβαση
αποτελεί μία σχετικά σπάνια και δαπανηρή
εναλλακτική λύση. Έτσι, οι παχύσαρκοι
στηρίζονται κυρίως στη μεταβολή του
διαιτολογίου τους για την απώλεια βάρους και η
περιοδική νηστεία είναι ένας σχετικά εύκολος
τρόπος για να απαλλαγεί κάποιος από τα
Για κάποιους η νηστεία συνδέεται με τις περιττά κιλά, χωρίς να φτάνει στα όρια της
θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Για άλλους λιμοκτονίας.
είναι απλά ένας τρόπος αποτοξίνωσης.
Οι επιστήμονες γνωρίζουν ήδη από τη
Σήμερα, μία ανασκόπηση, που δημοσιεύτηκε δεκαετία του ’40 ότι η περιοδική νηστεία βοηθά
στο βρετανικό επιστημονικό περιοδικό British στην απώλεια βάρους και μειώνει τη συχνότητα
Journal of Diabetes and Vascular Disease από εμφάνισης
διαβήτη
στα
πειραματόζωα.
τη SAGE, καταλήγει στο συμπέρασμα πως η Πρόσφατες μελέτες επιβεβαίωσαν ακόμα, ότι ο
νηστεία βοηθάει τα άτομα με διαβήτη και περιορισμός της πρόσληψης θερμίδων θα
καρδιαγγειακές
παθήσεις,
ενώ
διεκδικεί μπορούσε να αντιστρέψει ενδεχομένως τον
αξιώσεις και για την απώλεια βάρους.
διαβήτη τύπου 2 σε ορισμένους ανθρώπους.
Μία ομάδα, με επικεφαλής στον James
Brown από το Πανεπιστήμιο του Άστον,
αξιολόγησε τις διάφορες προσεγγίσεις της
περιοδικής
νηστείας
στην
επιστημονική
βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, η ομάδα έψαξε
για πλεονεκτήματα και περιορισμούς της
νηστείας στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας
και του διαβήτη τύπου 2.

Οι επιστήμονες απέδειξαν ότι η περιοδική
νηστεία έχει και καρδιαγγειακά οφέλη, όμοια με
αυτά της άσκησης. Μεταξύ αυτών είναι η
βελτίωση της αρτηριακής πίεσης και των
καρδιακών παλμών, καθώς και η μείωση της
χοληστερόλης. Η νηστεία φαίνεται ακόμα πως
βοηθάει τα άτομα με ισχαιμική καρδιοπάθεια,
ενώ ίσως να προστατεύει την καρδιά και από
τα αυξημένα επίπεδα αδιπονεκτίνης (η
πρωτεΐνούχα ορμόνη που εμπλέκεται στη
ρύθμιση των επιπέδων της γλυκόζης, όπως
επίσης και στον καταβολισμό των λιπαρών
οξέων).

Κατά τη διάρκεια της περιοδικής νηστείας,
αυτό που κάνουμε ουσιαστικά είναι να
εναλλάσσουμε τις ημέρες που τρώμε
«κανονικά» με τις ημέρες που περιορίζουμε την
κατανάλωση θερμίδων. Η νηστεία μπορεί να
διαρκέσει είτε αρκετές μέρες συνεχόμενες είτε
Όπως υποστηρίζει ο Brown, η περιοδική
μίαδύο συγκεκριμένες μέρες κάθε εβδομάδα.
νηστεία μπορεί να έχει τα ίδια οφέλη με τη
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, αυτού του γαστρική επέμβαση αλλά χωρίς το κόστος,
είδους η νηστεία έχει αποδειχτεί εξίσου ή τους περιορισμούς και τους κινδύνους που
ακόμα και πιο αποτελεσματική για την απώλεια ενέχει ένα χειρουργείο. Από την άλλη, είτε
βάρους από την καθημερινή καταμέτρηση χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την πρόληψη
θερμίδων. Τα στοιχεία από τις κλινικές μελέτες του διαβήτη στα άτομα υψηλού κινδύνου είτε
δείχνουν ότι η νηστεία μπορεί να περιορίσει μία ως εργαλείο πρόληψης της εξέλιξης του
φλεγμονή, να βελτιώσει τα επίπεδα σακχάρου διαβήτη τύπου 2, παραμένει μία δελεαστική
και λίπους και να περιορίσει την αρτηριακή ιδέα και θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω
πίεση. Όταν νηστεύουμε, το σώμα μας αλλάζει κλινικές δοκιμές για να εκτιμηθεί η
τον τρόπο που επιλέγει τι θα κάψει, αποτελεσματικότητά της σε διάφορες ομάδες
βελτιώνοντας έτσι το μεταβολισμό και ασθενών.
μειώνοντας το οξειδωτικό στρες.
Ιανουάριος  Ιούνιος
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Ινσουλινοθεραπεία και
λιποδυστροφία
Αναστασίου Γεωργία
5οετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Σύγχρονες μελέτες έχουν αναδείξει ότι
τoυλάχιστoν 30% των ατόμων με σακχαρώδη
διαβήτη τύπου 1 παρoυσιάζoυν κάπoια
δερματική εκδήλωση κατά την πoρεία της
νόσoυ. Μία από τις πιο συχνές δερματικές
επιπλοκές είναι η επαγόμενηαπό την
ινσουλινοθεραπεία λιποδυστροφία.
Ειδικότερα,
η
ινσουλινοεξαρτώμενη
λιποδυστροφία ορίζεται ως τοπική, μη
φυσιολογική κατανομή του υποδορίου λίπους
που βρίσκεται κάτω από το δέρμα,
παρατηρείται στα σημεία έγχυσης της
ινσουλίνης και διακρίνεται σε λιποατροφία και
λιποϋπερτροφία. Στις μέρες μας,η περισσότερο
παρατηρούμενη είναι η λιποϋπερτροφία καθώς
η λιποατροφία έχει περιοριστεί λόγω των πιο
εξελιγμένων εκδόχων ινσουλινοθεραπείας.

Κλινική εμφάνιση της
λιποδυστροφίας
Σύμφωνα με έρευνες,η επαναλαμβανόμενη
ένεση ινσουλίνης στο ίδιο σημείο επάγει την
τοπική συσσώρευση λίπους. Αρχικά, οι
δερματικές αλλοιώσεις μπορεί να είναι λεπτές

και να εκδηλωθούν σαν πάχυνση του
δέρματος. Στο στάδιο αυτό, οι βλάβες μπορεί
να μην είναι ορατές, αλλά ανιχνεύονται μέσω
επιφανειακής ψηλαφητικής σάρωσης του
δέρματος. Με την πάροδο του χρόνου, οι
βλάβες
μεγαλώνουν,
εμφανίζονται
ως
ψηλαφητοί, μαλακοί όζοι που μοιάζουν με
λίπωμα. Το μέγεθος αυτώνμπορεί να
κυμαίνεται από μπαλάκι του γκολφ έως
πορτοκάλι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί
να αποκτήσουν μεγάλες διαστάσεις και να
επιβαρύνουν ψυχολογικά τον ασθενή.
Οι πιο συχνές θέσεις εντόπισης των
αλλοιώσεων αυτών είναι η έσω επιφάνεια του
μηρού και η περιοχή γύρω από τον ομφαλό.
Αυτό συμβαίνει διότι οι θέσεις αυτές συνιστούν
τα προτιμότερα σημεία ένεσης ινσουλίνης από
τους ασθενείς.

Αίτια και επιπλοκές
Έχουν διατυπωθεί αρκετές θεωρίες για το
μηχανισμό που ευθύνεται για τις βλάβες αυτές.
Η επικρατέστερη είναι ότι η ινσουλίνη λόγω της
αναβολικής της δράσης επάγει την τοπική
παραγωγή
και συσσώρευση λίπους με
συνέπεια τον σχηματισμό των οζιδίων αυτών.
H μορφή αυτή των αλλοιώσεων ενοχοποιείται
για
την
καθυστερημένη
και
ασταθή
απορρόφηση της ινσουλίνης στη συστηματική
κυκλοφορία μετά την έγχυση της. Το γεγονός
αυτό οδηγεί τον ασθενή στην αύξηση των
16
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Διαβήτης:
Ένας καινούριος Φίλος
Σπύρος Αθανασίου

δόσεων ινσουλίνης με στόχο τη ρύθμιση.
Ωστόσο, ο συνδυασμός των παραπάνω οδηγεί
σε πτωχό γλυκαιμικό έλεγχο και απρόβλεπτα
υπογλυκαιμικά επεισόδια.

Προδιάθεση και πρόληψη
Η δημιουργία της λιποδυστροφίας είναι
πολυπαραγοντική. Κύριοι προδιαθεσικοί παρά
γοντες αποτελούν οι ακόλουθοι:

Ήδη έχει ξεκινήσει το ταξίδι του στο
internetτο βίντεο της ΕΛΟΔΙ, με θέμα τον
Διαβήτη και την αποδοχή του ιδίως στο
σχολικό περιβάλλον. Πρόκειται για ένα πολύ
έξυπνο βίντεο ευαισθητοποίησης του κόσμου
και κυρίως της μαθητικής και εκπαιδευτικής
κοινότητας στην αποδοχή του διαβήτη. Σε
σύντομο χρονικό διάστημα θα προβληθεί και
από τα κανάλια εθνικής εμβέλειας, αφού
ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες από το
Ε.Σ.Ρ.

η χρόνια έγχυση στο ίδιο σημείο
ο αριθμός των ενέσεων ινσουλίνης
η διάρκεια της νόσου
η επαναχρησιμοποίηση της βελόνας (πάνω
από 5 φορές αυξάνεται σημαντικά η
πιθανότητα λιποδυστροφίας )
Η πρόληψη πρέπει να γίνεται τόσο από το
εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό όσο και
εξατομικευμένα από τους ίδιους τους ασθενείς.
Ειδικότερα,
το
επαγγελματικό
ιατρικό
προσωπικό οφείλει να εξετάζει τις περιοχές
ένεσης
των
ασθενών
αυτών
για
λιποδυστροφικές βλάβες τουλάχιστον μία φορά
το χρόνο. Απο τη μεριά τους, οι ασθενείς
πρέπει να διδάσκονται την αυτοεξέταση με
στόχο την πρώιμη ανίχνευση των δερματικών
αλλοιώσεων. Επιπροσθέτως,
πρέπει να
μεταφέρουν το σημείο ένεσης ινσουλίνης από
περιοχές
λιποδυστροφίας
σε
περιοχές
φυσιολογικού δέρματος. Ιδανική στρατηγική
πρόληψης είναι η κυκλική εναλλαγή θέσεων
ένεσης και η χρησιμοποίηση νέας βελόνας
κάθε φορά. Καταληκτικά, η σωστή εφαρμογή
των παραπάνω απλών καθημερινών μέτρων
μπορεί
να
εμποδίσει
την
εμφάνιση
λιποδυστροφικών βλάβων.
Ιανουάριος  Ιούνιος

Για όποιον θέλει να το απολαύσει μπορεί να
επισκεφθεί τον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/watch?v=mhkVIoOB6M
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Κοιλιοκάκη και διαβήτης
Παναγιώτα Αναστασίου

νοσήματα, όπως είναι το σύνδρομο Down, σε
συγγενείς ασθενών με κοιλιοκάκη και σε άτομα
που πάσχουν από άλλα αυτοάνοσα νοσήματα,
όπως είναι ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1,
στα οποία παρουσιάζεται σε ποσοστό έως
10%.
Για
το
θέμα
μίλησε
η
παιδίατρος–γαστρεντερολόγος
Αλεξάνδρα
Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια διευθύντρια
Παιδιατρικής στο Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α.
Κυριακού» στην επιστημονική εκδήλωση που
διοργάνωσε το Διαβητολογικό Κέντρο της Α'
Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου
Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» προς τιμήν του
ιδρυτή του κέντρου, καθηγητή Χρήστου
Μπαρτσόκα, με τίτλο «Εξελίξεις και προοπτικές
στη θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη
τύπου 1».

Η κοιλιοκάκη είναι μια νόσος του λεπτού
Ποια είναι τα συμπτώματα;
εντέρου, η οποία προκαλείται από τη
δυσανεξία που παρουσιάζουν κάποια γενετικά
Τα συμπτώματα μπορούν να εμφανιστούν σε
προδιατεθειμένα άτομα στη γλουτένη, μια όποια ηλικία μετά την ένταξη της γλουτένης στη
πρωτεΐνη που βρίσκεται στο σιτάρι, τη σίκαλη, δίαιτα και είναι η χρόνια διάρροια ή
το κριθάρι και τη βρόμη.
δυσκοιλιότητα,
το
«φούσκωμα
και
Θεωρείται αυτοάνοση νόσος, καθώς σε τυμπανισμός» της κοιλίας, η ευερεθιστότητα, η
άτομα με γενετική προδιάθεση η κατανάλωση μειωμένη πρόσληψη βάρους, η μειωμένη
τροφών που περιέχουν γλουτένη ενεργοποιεί σωματική ανάπτυξη, η καθυστέρηση της ήβης,
ανοσολογικούς μηχανισμούς στον οργανισμό η σιδηροπενική αναιμία, τα συχνά κατάγματα
τους, με αποτέλεσμα να προκαλείται με την οστών, τα αυξημένα ηπατικά ένζυμα και τα
πάροδο του χρόνου βλάβη στην εσωτερική χρόνια κνιδωτικά εξανθήματα.
επιφάνεια του λεπτού εντέρου.
Υπολογίζεται ότι 1 στα 100200 άτομα στις
ΗΠΑ και στην Ευρώπη πάσχουν από
κοιλιοκάκη. Ωστόσο, αυξημένη συχνότητα της
νόσου παρατηρείται σε άτομα με κληρονομικά

Οι ασθενείς με τα παραπάνω κλινικά
συμπτώματα φαίνεται ότι αποτελούν την
κορυφή του παγόβουνου, διότι οι περισσότεροι
ασθενείς με κοιλιοκάκη είναι ασυμπτωματικοί
και δεν πραγματοποιείται διάγνωση επί
χρόνια, μεαποτέλεσμα να έχουν αυξημένο
κίνδυνο από τους υγιείς ανθρώπους να
παρουσιάσουν τις μακροπρόθεσμες επιπλοκές
της νόσου, όπως είναι η σιδηροπενικήαναιμία,
η οστεοπόρωση, η υπογονιμότητα και το
λέμφωμα του εντέρου.
Τα παιδιά και οι έφηβοι με σακχαρώδη
διαβήτη τύπου 1, που έχουν παράλληλα
κοιλιοκάκη, ανήκουν συνήθως στη δεύτερη
κατηγορία, καθώς δεν παρουσιάζουν συνήθως
κλινικά συμπτώματα, αλλά εντοπίζονται με τη
βοήθεια του ανιχνευτικού ελέγχου, δηλαδή την

18
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ουίσκι, βότκα, τζιν).
Επιτρέπονται όλα τα φρέσκα
και κατεψυγμένα λαχανικά, τα
φρέσκα
κρέατα,
ψάρια,
πουλερικά, το γάλα και τα
προϊόντα του (φέτα, γιαούρτι,
σκληρά κίτρινα τυριά), το
καλαμπόκι, το ρύζι και τα
προϊόντα τους, το λάδι, το
βούτυρο και η μαργαρίνη,
καθώς
και
πληθώρα
προϊόντων που υπάρχουν στα
φαρμακεία στη διάθεση των
ασθενών με κοιλιοκάκη και
είναι ελεύθερα γλουτένης (ποικιλία ζυμαρικών,
ψωμί, κέικς, μπισκότα, βάση για πίτσες,
δημητριακά κ.ά.). Εφόσον η δίαιτα δεν
περιλαμβάνει γλουτένη, ο βλενογόννος του
εντέρου επανέρχεται

ανεύρεση των ειδικών αντισωμάτων της
κοιλιοκάκης στο αίμα τους. Η διάγνωση της
κοιλιοκάκης επιβεβαιώνεται στη συνέχεια με
γαστροσκόπηση
και
βιοψίες
εντέρου,
όπουφαίνονται χαρακτηριστικές αλλοιώσεις
στον βλεννογόνο του λεπτού εντέρου, μεταξύ
των οποίων η μερική ή η ολική ατροφία
στο φυσιολογικό μέσα σε 612 μήνες. Τα
(επιπέδωση) των λαχνών.
κλινικά συμπτώματα βελτιώνονται μέσα στις
πρώτες 12 εβδομάδες. Στα παιδιά, οι ελλείψεις
Πώς αντιμετωπίζεται;
σε θρεπτικές ουσίες, βιταμίνες, μέταλλα και
Η κοιλιοκάκη αντιμετωπίζεται με δίαιτα χωρίς ιχνοστοιχεία αναπληρώνονται και το σωματικό
γλουτένη εφ' όρου ζωής. Η τήρηση της δίαιτας βάρος επανέρχεται στο φυσιολογικό.
φαίνεται πολύ δύσκολη αρχικά, αλλά οι
Το ίδιο ισχύει και με το ύψος, εφ' όσον η
οικογένειες, με τη στήριξη των ιατρών και των
νόσος διαγνωστεί και αντιμετωπιστείέγκαιρα
διαιτολόγων, ανταποκρίνονται καλά σε αυτήν.
πριν από την εφηβεία. Η δίαιτα πρέπει να
Η δίαιτα περιλαμβάνει αποχή από τροφές που
ακολουθείται διά βίου, καθώς η νόσος δεν
προέρχονται από τα σιτηρά, τη σίκαλη το
θεραπεύεται, παράλληλα με τακτική ιατρική και
κριθάρι
και
τη
βρόμη.
Ενδεικτικά
διαιτολογική παρακολούθηση του ασθενούς
απαγορεύονται τα προϊόντα που περιέχουν
αλεύρι
(ψωμί,
φρυγανιές,
μπισκότα,
πίτσες,
πίτες,
γλυκά, σούπες του εμπορίου
κ.ά.), τα ζυμαρικά (μακαρόνια,
σπαγγέτι, κριθαράκι κ.ά.),
κάποια
αλλαντικά,
τακονσερβοποιημένα
προϊόντα (σάλτσες, λαχανικά,
όσπρια, γλυκά, μαγιονέζες,
μουστάρδα
κ.ά.),
τα
επαλειφόμενα
τυριά,
τα
κατεργασμένα καρυκεύματα,
μερικά έτοιμα ροφήματα (π.χ.
σοκολάτας) και κάποια από τα
αλκοολούχα ποτά (π.χ. μπίρα,
Ιανουάριος  Ιούνιος
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Δημόσια υγεία και
πρόληψη της τύφλωσης
στον διαβήτη.
International Journal of Diabetes Mellitus
Σε ελεύθερη απόδοση Σπύρος Αθανασίου
Ο κόσμος αντιμετωπίζει πλέον μια επιδημία
του
διαβήτη.
Περισσότεροι
από
250
εκατομμύρια
άνθρωποι
έχουν
διαβήτη
παγκοσμίως και ο αριθμός αυτός θα
υπερδιπλασιαστεί σε λιγότερο από μια
εικοσαετία.
Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι
μια σχετικά νέα «ασθένεια». Πρακτικά, πριν
την ανακάλυψη της ινσουλίνης, λιγότερο από
100 χρόνια πριν, ήταν μια άγνωστη ασθένεια.
Ο όρος διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
εμφανίστηκε στην ιατρική ορολογία περί τα
μέσα του 20ου αιώνα, οπότε και οι άνθρωποι
με διαβήτη ζούσαν πλέον αρκετά ώστε να
προλάβουν να αναπτύξουν την πάθηση.
Μάλιστα, στο τέλος του 20ου αιώνα, το
διαβητικό μάτι άρχισε να αποτελεί έναν από
τους σημαντικότερους παράγοντες τύφλωσης.

Οι επιδημιολογικές έρευνες δείχνουν πως
περίπου το 1/3 των ατόμων με διαβήτη τύπου
2 και όλοι οι άνθρωποι με διαβήτη τύπου 1,
είναι πιθανόν να αναπτύξουν διαβητική
αμφιβληστροειδοπάθεια ή άλλες ασθένειες του

ματιού, κάποια στιγμή στην ζωή τους και η
όρασή τους να κινδυνεύσει. Αν δεν
αντιμετωπιστεί άμεσα δε, το 50% των
περιπτώσεων θα υποστεί μερική απώλεια
όρασης έως τύφλωση.
Μιλώντας
εντελώς
υποθετικά
και
λαμβάνοντας το χειρότερο σενάριο, σε μια
χώρα όπως η Ελλάδα με περίπου 1
εκατομμύριο άτομα με διαβήτη, περίπου 200
300.000 θα εμφανίσουν επιπλοκές στα μάτια
και σε περίπτωση αργοπορημένης διάγνωσης
και μη έγκαιρης αντιμετώπισης 100150.000 θα
οδηγηθούν σε σοβαρή μείωση της όρασης και
τύφλωση.

Βέβαια όλα αυτά σε ένα σενάριο κατά το
οποίο δεν θα γινόταν διάγνωση και
αντιμετώπιση των επιπλοκών. Εδώ λοιπόν
υπεισέρχεται η Δημόσια Υγεία και το σύστημα
υγείας.
Το κλειδί για την αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση
της
διαβητικής
αμφιβληστροειδοπάθειας είναι η έγκαιρη
διάγνωση και η άμεση αντιμετώπισή της.
Ωστόσο, οι ασθενείς σε αρχικά στάδια έχουν
από ήπια έως ανύπαρκτα συμπτώματα.
Ο μόνος τρόπος λοιπόν να καταστεί δυνατή η
έγκαιρη διάγνωση επιπλοκών στην όραση σε
άτομα με διαβήτη, είναι η θέσπιση
προληπτικών περιοδικών εξετάσεων των
ματιών. Αυτό εφαρμόζεται αυστηρά στις
Σκανδιναβικές χώρες, με αποτέλεσμα να
μειωθεί το ποσοστό τύφλωσης από επιπλοκές
του διαβήτη σε ποσοστά κάτω του 0,3%.
Θα ήταν λογικό μετά τα παραπάνω να
σκεφτούμε ότι όλα τα συστήματα δημόσιας
υγείας οφείλουν να θεσπίσουν προληπτικές
εξετάσεις των ματιών σε άτομα με διαβήτη.
Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει σε όλες τις
χώρες ή γίνεται σχετικά αργά. Σε αυτό
συμβάλλει και το γεγονός ότι οι επιπλοκές του
ματιού σε άτομα με διαβήτη συνήθως αρχίζουν
να εμφανίζονται 1020 χρόνια μετά την
εμφάνιση του διαβήτη. Ο χρόνος αυτός
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συχνότερα από την ομάδα χαμηλού κινδύνου.

ωστόσο, είναι ένα αμφίστομο μαχαίρι, καθώς η
διάγνωση κάποιας επιπλοκής της όρασης
έγκαιρα θα επιτρέψει και την έγκαιρη
αντιμετώπισή της και ίσως ακόμη και την
πλήρη εξάλειψή της με τις σύγχρονες
τεχνολογίες λέιζερ κτλ.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, θέτοντας
όλα τα δεδομένα σε αντιπαραβολή, θεωρεί
πως για μία χώρα είναι πολύ μεγαλύτερο το
κόστος της μη έγκαιρης διάγνωσης των
επιπλοκών στην όραση από τον διαβήτη και
των αποτελεσμάτων τους, παρά του κόστους
των προληπτικών εξετάσεων και άμεσης
αντιμετώπισης. Έτσι, συστήνει την ετήσια
προληπτική εξέταση της όρασης για κάθε
άτομο με διαβήτη και ευτυχώς έχει πλέον
υιοθετηθεί σχεδόν από όλα τα συστήματα
δημόσιας υγείας.
Βέβαια η προσέγγιση «onesize» είναι μία
χονδρική και απλοποιημένη μέθοδος. Είναι
βέβαιο πως κάθε άτομο με διαβήτη
αντιμετωπίζει διαφορετικό κίνδυνο επιπλοκών
της όρασης, καθώς είναι πολλοί οι παράγοντες
που επηρεάζουν (τύπος διαβήτη, διάρκεια,
επίπεδα γλυκόζης στο αίμα και ρύθμιση,
αρτηριακή
πίεση
κτλ.)
Από
αυτά
καταλαβαίνουμε ότι μεταξύ των ατόμων με
διαβήτη υπάρχουν ομάδες υψηλού κινδύνου,
ως προς τις επιπλοκές της όρασης και ομάδες
χαμηλότερου κινδύνου. Ο απόλυτα σωστός
τρόπος λοιπόν, θα ήταν να δημιουργηθεί ένα
σύστημα που θα βασιζόταν στο επίπεδο
κινδύνου που ανήκει το κάθε άτομο με διαβήτη,
ώστε οι υψηλού κινδύνου να εξετάζονται
Ιανουάριος  Ιούνιος

Η επιστημονική κοινότητα έχει δημιουργήσει
έναν αλγόριθμο για αυτόν τον σκοπό, ο οποίος
υπολογίζει την επικινδυνότητα εμφάνισης
επιπλοκών της όρασης σε έναν άνθρωπο με
διαβήτη, σε συνάρτηση με την διάρκεια της
πάθησης, τα επίπεδα της γλυκοζυλιωμένης
αιμοσφαιρίνης Α1C, την αρτηριακή πίεση και
την ύπαρξη άλλης πάθησης των ματιών και
προτείνει
εξατομικευμένο
πλάνο
προγνωστικών εξετάσεων. Η εφαρμογή αυτού
του συστήματος την τελευταία 20ετία στην
Δανία, οδήγησε σε μείωση των επισκέψεων για
προγνωστικές εξετάσεις έως και 50%, χωρίς να
επηρεαστεί το ποσοστό εμφάνισης επιπλοκών
της όρασης και τύφλωσης από τον διαβήτη.
Εν κατακλείδι, είναι ευνόητο ότι η υιοθέτηση
ενός συστήματος δημόσιας υγείας που
περιλαμβάνει προγνωστικές και προληπτικές
εξετάσεις είναι ο πιο εγκεκριμένος τρόπος
μείωσης της τύφλωσης από τον διαβήτη. Είναι
μάλιστα ο μόνος τρόπος πρόληψης και
αντιμετώπισης του παγκόσμιου κύματος
αύξησης του διαβήτη, να μετατραπεί σε
επιδημία τύφλωσης, με ολέθριες κοινωνικές και
οικονομικές συνέπειες. Η χρήση μάλιστα νέων
τεχνολογιών, πληροφοριακών συστημάτων και
εξατομικευμένης αντιμετώπισης μπορούν να
καταστήσουν πιο αποτελεσματικά, οικονομικά
και
εύκολα
εφαρμόσιμα
συστήματα
προγνωστικών εξετάσεων.
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Αύξηση των δαπανών
για το Διαβήτη
Νώντας Κεχαγιάς
Η Αμερικανική Διαβητολογική Εταιρεία είναι
αναμφίβολα μια εταιρεία η οποία μελετά σε
βάθος όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται
με το Διαβήτη. Ευχόμαστε και οι αντίστοιχες
Ελληνικές εταιρείες να κάνουν αντίστοιχες
μελέτες μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων
τους. Πιστεύουμε ότι τέτοιου είδους μελέτες θα
συμβάλλουν
περισσότερο
από
άλλες
δραστηριότητες.

245. Τα νούμερα που αναφέρουμε αφορούν τις
Ηνωμένες Πολιτείες. Το ποσόν αυτό χωρίζεται
σε δυο κατηγορίες: 175 δισεκατομμύρια για
ιατρικά θέματα και 70 δισεκατομμύρια λόγω
της μείωσης της παραγωγικότητας που
οφείλεται στο Διαβήτη και τις επιπλοκές. Το
τελευταίο ποσό χωρίζεται ως εξής: 20
δισεκατομμύρια χάνονται για τους Διαβητικούς
που εργάζονται, 3 δισεκατομμύρια για αυτούς
που δεν εργάζονται, 24 δισεκατομμύρια για
αυτούς που δεν είναι ικανοί για εργασία λόγω
επιπλοκών και 20 δισεκατομμύρια από χαμένη
παραγωγικότητα λόγου προώρου θανάτου.

Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά. Υπάρχουν
και παράμετροι οι οποίοι δεν είναι ποσοτικοί,
Θα αναφερθούμε σ’ αυτό το άρθρο στην όπως ο πόνος, η ταλαιπωρία και φυσικά
αύξηση του κόστους του Διαβήτη σύμφωνα με δαπάνες που σχετίζονται με ανθρώπους που
την μελέτη της Αμερικανικής Διαβητολογικής υποφέρουν από Διαβήτη και δεν το γνωρίζουν.
Εταιρείας.
Ο Διαβήτης έχει σαν αποτέλεσμα άμεσες
Ένα παρόμοιο άρθρο είχαμε γράψει πριν 15 ιατρικές δαπάνες και έμμεσες, όπως είναι τα
έτη στο ίδιο περιοδικό.
αποτελέσματα στην παραγωγικότητα. Η
παραγωγικότητα επηρεάζεται από μείωση
Η μελέτη γίνεται ανά πενταετία και για την
εργασίας, από αναπηρία, ή πρόωρο θάνατο.
τελευταία πενταετία η αύξηση ήταν της τάξης
Δεν αναφερόμαστε εδώ σε άλλες παραμέτρους
του
40%.
Δηλαδή
από
συνολική
όπως η ποιότητα ζωής του διαβητικού και των
επιβάρυνση170 δισεκατομμυρίων έφθασε στα
οικείων τους.
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Πιστεύουμε ότι
η κατανόηση των
οικονομικών επιπτώσεων για το Διαβήτη θα
συμβάλλει στις αποφάσεις που παίρνονται από
την πολιτεία και την πολιτική που πρέπει να
ακολουθήσει όσων αφοράτην πρόληψη και την
αποφυγή των επιπλοκών. Δυστυχώς οι
στατιστικές για τον πληθυσμό των Ηνωμένων
Πολιτειών δείχνουν μια συνεχή αύξηση των
διαβητικών ώστε το 2050 ένας στους τρείς
ανθρώπους θα υποφέρει από διαβήτη τύπου I
ή II. Εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς την
οικονομική επίπτωση όχι μόνο για τα ταμεία
υγείας αλλά και για την παραγωγικότητα και
φυσικά τις επιπτώσειςστην ποιότητα ζωής
αυτών των ανθρώπων.

παιδιών ή για τους εργαζόμενους που έχουν
κάποιον ηλικιωμένο διαβητικό στο σπίτι. Ούτε
ο χρόνος μπορεί να υπολογισθεί σε χρήμα για
αυτούς που φροντίζουν κάποιον διαβητικό.
Θεωρούμε ότι σε ένα άρθρο γενικού
ενδιαφέροντος όπως αυτό δεν έχουν θέση
διαγράμματα και πίνακες με συγκεκριμένα
νούμερα. Θέλουμε όμως να πιστεύουμε ότι η
πολιτεία σε συνεργασία με τους φορείς θα
συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για τη
χώρα μας τα οποία θα βοηθήσουν στη χάραξη
της σωστής πολιτικής πέρα από συμφέροντα
ιδιωτικά και μη προς όφελος του ασθενούς.

Ως γνωστόν ο Διαβήτης αυξάνει την
πιθανότητα
ανάπτυξης
νευρολογικών,
καρδιακών, οφθαλμολογικών, περιφερειακών
και άλλων επιπλοκών.Το ιατρικό κόστος αυτών
των επιπλοκών εξαρτάται και από άλλους
παράγοντες όπως η ηλικία ή το φύλο του
ασθενή. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε στα
περιοδοντικά προβλήματα που σχετίζονται με
τον Διαβήτη ή τα οφθαλμολογικά. Τα
οφθαλμολογικά μπορούν να γίνουν αιτία για
ανικανότητα εργασίας.
Υπάρχουν και άλλες έμμεσες δαπάνες όπως
η κρατικήχρηματοδότηση της έρευνας για
νέαπροϊόντα και ιατρικές τεχνικές οι οποίες θα
αυξήσουν την ποιότητα και το προσδόκιμο
ζωής. Άλλες παράπλευρες δαπάνες αφορούν
το κόστος για αυτούς που έχουν χάσει την
κινητικότητα τους, όπου το καθημερινό κόστος
ζωής αυξάνει δραματικά. Από τη συνολική
δαπάνη περισσότερο από το 50%δαπανάται
για ασθενείςηλικίας μεγαλύτερης των 65 ετών.
Δυστυχώς πρέπει να αναφέρουμε ότι το 50%
των θανάτων από νεφρική ανεπάρκεια
οφείλεται στο Διαβήτη ενώ το 30%των
θανάτων από καρδιολογικές επιπλοκές επίσης
οφείλεται στο Διαβήτη σύμφωνα με τα στοιχεία
της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας.
Και άλλοι παράμετροι σχετίζονται με τη
δαπάνη για το Διαβήτη. Παραδείγματος χάριν
συνήθως δεν λαμβάνεται υπόψη το κόστος
χαμένης εργασίας των γονέων διαβητικών
Ιανουάριος  Ιούνιος
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Κάποιες φορές, η ζωή
χρειάζεται ένα διάλλειμα
Πηγή: diabetesdaily.com
Ελεύθερη Απόδοση Σπύρος Αθανασίου
Δεν δείχνουμε σαν να έχουμε διαβήτη! Δεν
συμπεριφερόμαστε σαν να έχουμε διαβήτη!
Δεν μιλάμε σαν να έχουμε διαβήτη! Στην
πραγματικότητα, τις περισσότερες φορές δεν
γνωρίζετε καν ότι έχουμε διαβήτη, εκτός κι αν
σας το πούμε! Αλλά μην αφήνετε την δυναμική
μας εμφάνιση και θετική στάση και
συμπεριφορά να σας ξεγελάσει. Το να έχεις
διαβήτη είναι πολλές φορές αφόρητο και
πιστεύω πως για να αντιμετωπιστεί χρειάζεται
τακτικά διαλλείματα, όπως και στο μπάσκετ, οι
παίκτες χρειάζονται στις πιο δύσκολες στιγμές
τους ένα «τάιμ άουτ».

κατά καιρούς.
Ο διαβήτης είναι κάτι που πρέπει 24 ώρες
την ημέρα 7 ημέρες την εβδομάδα, να
ασχολούμαστε μαζί του. Είναι μια μόνιμη
δέσμευση με σοβαρές συνέπειες αν δεν
προσέξουμε το σάκχαρό μας ή δεν κάνουμε
την ινσουλίνη μας. Για εμάς δεν είναι επιλογή
να μην φροντίσουμε τον εαυτό μας! Ωστόσο,
είναι επιλογή μας να κάνουμε ένα διάλλειμα.
Να πάρουμε ένα «τάιμ άουτ» που θα ζητήσει ο
δικός μας προπονητής, ο διαβήτης, από
πολλές από τις άλλες απαιτήσεις της ζωής και
της καθημερινότητάς μας, χωρίς να έχουμε
σοβαρές
συνέπειες.
Μπορούμε
να
χαμηλώσουμε τον πήχη και τις προσδοκίες
από οτιδήποτε βρίσκεται εκτός του διαβήτη
μας, επιτρέποντας στον εαυτό μας να
ασχοληθεί με ότι είναι σημαντικό για την υγεία
μας.

Αν λοιπόν οποιοσδήποτε από εμάς νιώσει
τον διαβήτη του να γίνεται αφόρητος και
ασήκωτος, ας κάνει ένα «τάιμ άουτ». Ας
λείψουμε λίγο από το σχολείο ή την δουλειά
μας, ας χάσουμε καμιά προπόνηση. Ναι, ίσως
πάρουμε λίγο χαμηλότερο βαθμό σε κάποιο
διαγώνισμα, ή ίσως μείνει λίγο πίσω η δουλειά
μας, αλλά σε βάθος χρόνων, θα είμαστε
ευγνώμονες που κάποτε επιλέξαμε να
ασχοληθούμε με τον εαυτό μας και την υγεία
Πολλές φορές, όσο κι αν δεν θέλουμε να το μας λίγο παραπάνω.
αποδεχτούμε, μερικές φορές νιώθουμε τον
Κάποιες φορές ένα «τάιμ άουτ» με τον
διαβήτη μας αφόρητο και αυτό γιατί δεν
θέλουμε να απογοητεύσουμε τους οικείους διαβήτη μας είναι η καλύτερη τακτική για να
μας. Ίσως μάλιστα από κάποιους να κερδίσουμε μια δύσκολη μάχη, γιατί είμαστε
αμφισβητηθεί η δύναμη και η ικανότητά μας να δυνατοί, ίσως περισσότερο από πολλούς,
αντιμετωπίσουμε τις αντιξοότητες. Κι όμως δεν απλά χρειάζεται ένα διάλλειμα
είναι έτσι! Έχουμε και το γνωρίζουμε αυτό, και
την
δύναμη
και
τις
ικανότητες
να
αντιμετωπίσουμε τα πάντα, απλά θέλουμε να
ακολουθήσουμε τον δικό μας ρυθμό.
Ένα διάλλειμα να ασκηθούμε ώστε να
ρίξουμε το σάκχαρό μας όταν η ινσουλίνη δεν
δουλεύει αρκετά γρήγορα. Ένα διάλλειμα να
χαλαρώσουμε μετά από ένα ανεβοκατέβασμα
του σακχάρου μας. Και το πιο σημαντικό, ένα
διάλλειμα απλά για να συγκεντρωθούμε και να
επικεντρωθούμε στον εαυτό μας, όταν οι
απαιτήσεις της ζωής είναι πολλές και πιεστικές.

Για να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, ο διαβήτης
από μόνος του δεν είναι αφόρητος. Το να
πηγαίνεις στο σχολείο, να κάνεις σπορ, να
μελετάς, να εργάζεσαι, να είσαι γονιός, να
πετυχαίνεις στόχους και προθεσμίες κτλ., ενώ
ζεις με τον διαβήτη είναι που γίνεται αφόρητο
24
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Σακχαρώδης Διαβήτης και
ορθοστατική υπόταση.
Αναστασίου Γεωργία
5οετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
O σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ), ιδίως στις
μέρες μας, έχει λάβει διαστάσεις επιδημίας,
καθώς αποτελεί τη χρόνια νόσο με τη
μεγαλύτερη παγκόσμια επίπτωση. Δεδομένα
από
τον
παγκόσμιο
οργανισμόΔιαβήτη
(International Diabetes Federation IDF)
αναφέρουν ότι στις μέρες μας πάνω από 380
εκατομμύρια συνάνθρωποί μας παρουσιάζουν
σακχαρώδη διαβήτη. Η διαβητική αυτόνομη
5. Σύγχυση
νευροπάθεια, μια συχνή επιπλοκή του ΣΔ,
6. Ναυτία
προσβάλλει περίπου 1 στους 3 ασθενείς και
οδηγεί συχνά σε ορθοστατική υπόταση.Κύριοι
Η άσκηση ή ένα βαρύ γεύμα μπορεί να
προδιαθεσικοί παράγοντες της αυτόνομης προκαλέσειή ναεπιδεινώσει συμπτώματα ενώ
νευροπάθειας είναι η υπεργλυκαιμία και η η έγκαιρη κατάκλιση ή καθιστή θέση βοηθά
διάρκεια της νόσου σε ασθενείς με σακχαρώδη στην υποχώρηση τους.
διαβήτη τύπου 1.

Ορθοστατική υπόταση

Η αυτόνομη νευροπάθεια ως αίτιο

Ορισμός και συμπτώματα
Ως ορθοστατική υπόταση εννοείται η πτώση
της αρτηριακής πίεσης που επέρχεται κατά την
απότομη μεταβολή της θέσης του σώματος
από την κατακεκλιμένη ή καθιστή θέση στην
όρθια ή μετά από μακρά ακινησία σε όρθια
στάση.Ειδικότερα,ορίζεται ως η ελάττωση της
συστολικής πίεσης κατά πάνω από 20mmHg
μέσα στα δύο πρώτα λεπτά μετά την έγερση
του
ατόμου.Δηλαδή,ο
διαβητικόςόταν
σηκώνεται απότομα ή παραμένει όρθιος για
ώρα μπορεί να εμφανίζει κάποιo/α από τα
ακόλουθα
συμπτώματα
ορθοστατικής
υπότασης:
1. Ζάλη, που είναι το συχνότερο σύμπτωμα
2. Θολή όραση
3. Αδυναμία
4. Λιποθυμία (συγκοπή)
Ιανουάριος  Ιούνιος

Φυσιολογικά,κατά την έγερση του ατόμου
λόγω της βαρύτητας το αίμα λιμνάζει στα πόδια
με αποτέλεσμα να επιστρέφει μικρότερος
όγκος αίματος στην καρδιά και να προκαλείται
πτώση της αρτηριακής πίεσης,η οποία
όμωςαντανακλαστικάεπανέρχεται
σε
φυσιολογικές τιμές. Αυτό συμβαίνει μέσω τoυ
συμπαθητικού νευρικού συστήματος(τμήμα του
αυτόνομου νευρικού συστήματος)το οποίο
διεγείρεται κατά την έγερση και προκαλεί
αγγειοσύσπαση με αποτέλεσμα την επιστροφή
του λιμνάζοντος αίματος στην καρδιά και την
αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Ωστόσο,σε
προχωρημένο στάδιο Σακχαρώδη Διαβήτη,το
αυτόνομο νευρικό σύστημα(ΑΝΣ) βλάπτεται και
χάνει αυτή την ικανότητα αντανακλαστικής
αγγειοσύσπασης και ρύθμισης της πίεσης
μετά την έγερση με συνέπεια την πτώση της
αρτηριακής
πίεσης
και
την
αδυναμία
επαναφοράς
της.Η
χαμηλή
αυτή
πίεση(ορθοστατική υπόταση) οδηγεί σε
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ανεπαρκή αιμάτωση
εκδηλώνεται κλινικά
συμπτώματα.

του
με

εγκεφάλου και
τα παραπάνω

Τρόποι αντιμετώπισης
To πρόβλημα της ορθοστατικής υπότασης
μπορεί να εμφανίζεται αρκετές φορές στη
διάρκεια της ημέρας και να ενοχλεί τον
ασθενή,γι’αυτό υπάρχουν απλές τεχνικές με
την εφαρμογή των οποίων μπορεί να
περιοριστεί.
Προτείνεται ο ασθενής να:
 Σηκώνεται αργά από το κρεβάτι και να
κάθεται στο κρεβάτι τουλάχιστον για πέντε
λεπτά πριν σηκωθεί.Μπορεί ακόμη να
βοηθήσει ένα φλιτζάνι τσάι ή καφέ στο κρεβάτι.
Η καφεΐνη συμβάλλει στην αύξηση της πίεσης
του αίματος.

(και μακριά από τον εγκέφαλο) για να βοηθήσει
στην πέψη.

 Πίνει αρκετό νερό. Ακόμη και η μικρή
αφυδάτωση μπορεί να ενθαρρύνει την
ορθοστατική
υπόταση,
μειώνοντας
την
ποσότητα του αίματος. Επίσης, η λήψη άλατος
μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση των
επιπέδων των υγρών αν επιτρέπεται από την
 Περιμένει λίγα δευτερόλεπτα, αφού κατάσταση της υγείας του.
σηκωθεί, για να προσαρμοσθεί ο οργανισμός
 Αποφεύγει τα οινοπνευματώδη. Επειδή το
στην όρθια στάση και να προσπαθεί να σφίξει
αλκοόλ
αφυδατώνει και χαλαρώνει τα
τους μηρούς και τους μύες των γλουτών. Η
τακτική αυτή μπορεί να βελτιώσει τη ροή του αιμοφόρα αγγεία, μπορεί να επιδεινώσει την
ορθοστατική υπόταση.
αίματος από τα πόδια προς την καρδιά.
 Αποφεύγει το ζεστό μπάνιο. Η ζέστη
 Χρησιμοποιεί ελαστικές υποστηρικτικές
διαστέλλει
τα αιμοφόρα αγγεία, αυξάνοντας την
μακριές κάλτσες με συνταγή γιατρού.
πιθανότητα να συγκεντρωθεί το αίμα στα
 Τρώει μικρότερα γεύματα. Ύστερα από ένα πόδια.
μεγάλο γεύμα το αίμα κυλά προς την κοιλιά
 Και τέλος να αναζητήσει θεραπεία.
Υπάρχουν ορισμένα φάρμακα για τη θεραπεία
της ορθοστατικής υπότασης, τα οποία
μπορούν
να
μειώσουν
τα
σοβαρά
συμπτώματα.
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Γεγονότα Σχετικά με τον
Διαβήτη Τύπου 1
Πηγή: http://www.jdrf.org
Σε ελεύθερη απόδοση:
Σπύρος Αθανασίου.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1
Ο διαβήτης τύπου 1 είναι μια αυτοάνοση
νόσος κατά την οποία το πάγκρεας του ασθενή
σταματάει να παράγει ινσουλίνη, μια ορμόνη η
οποία επιτρέπει στον άνθρωπο να απορροφά
ενέργεια από την τροφή. Εμφανίζεται όταν το
ανοσοποιητικό σύστημα κάποιου επιτίθεται και
καταστρέφει τα κύτταρα του παγκρέατος που
παράγουν την ινσουλίνη, τα οποία ονομάζονται
βκύτταρα. Αν και μέχρι στιγμής δεν είναι
πλήρως κατανοητό γιατί συμβαίνει αυτό, οι
επιστήμονες πιστεύουν ότι τόσο γενετικοί όσο
και περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν
την εμφάνιση της νόσου. Επισημαίνεται
ωστόσο, ότι η εμφάνισή του δεν επηρεάζεται
άμεσα με τον τρόπο ζωής ή την διατροφή ενός
ανθρώπου. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να
κάνει κάποιος για να αποτρέψει την εμφάνιση
του διαβήτη τύπου 1 και – έως του παρόντος –
δεν υπάρχει τίποτα το οποίο μπορεί να κάνει
κάποιος για να τον θεραπεύσει.

να κρατούν μια ισορροπία μεταξύ των δόσεων
ινσουλίνης (με πολλαπλές ενέσεις ή με αντλία
συνεχούς έγχυσης), της προσλαμβανόμενης
διατροφής, της φυσικής δραστηριότητας και
των επιπέδων γλυκόζης του αίματος (η οποία
θα πρέπει να παρακολουθείται ανελλιπώς 5 ή
και παραπάνω φορές ημερησίως). Είναι δε
γνωστό ότι παρόλη την συνεχή προσοχή τους
οι άνθρωποι με διαβήτη τύπου 1 διατρέχουν
πάντα τον κίνδυνο υπεργλυκαιμίας ή
υπογλυκαιμίας, που μπορούν να προκαλέσουν
σημαντικά προβλήματα ή ακόμη και να
απειλήσουν την ίδια την ζωή του. Και βέβαια
όλα τα παραπάνω, ισχύουν 24 ώρες την
ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα!

Η ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Ο ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 1
Ο διαβήτης τύπου 1 «χτυπάει», τόσο μικρά
παιδιά, όσο και ενηλίκους οποιασδήποτε
ηλικίας. Εμφανίζεται ξαφνικά και υποχρεώνει
στην ανάγκη λήψης ινσουλίνης είτε ενέσιμα,
είτε με αντλία συνεχούς έγχυσης για όλη την
υπόλοιπη ζωή του ατόμου, ενώ είναι εν
δυνάμει απειλή για σοβαρές επιπλοκές.

ΠΩΣ «ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ» Ο ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 1

Παρόλο που η ινσουλίνη είναι αυτή που
επιτρέπει στους ανθρώπους με διαβήτη τύπου
1 να παραμένουν στην ζωή, δεν αποτελεί
θεραπεία της νόσου. Δεν υπάρχει ίαση και
επίσης η ινσουλίνη δεν μειώνει τους κινδύνους
εμφάνισης των επιπλοκών (πχ. τύφλωση,
νευροπάθεια,
αγγειοπάθεια,
καρδιακά
επεισόδια, νεφρική ανεπάρκεια, επιπλοκές
στην εγκυμοσύνη κτλ.)

ΣΥΝΕΧΗΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΛΥΣΗΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

Το να ζεις με διαβήτη τύπου 1 είναι μια
Αν και ο διαβήτης τύπου 1 είναι μια σοβαρή
συνεχής πρόκληση. Οι άνθρωποι με διαβήτη
θα πρέπει συνέχεια και με ιδιαίτερη προσοχή και δύσκολη νόσος, τα θεραπευτικά μέσα
Ιανουάριος  Ιούνιος
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(φάρμακα, τεχνολογικά επιτεύγματα κτλ.) δεν
σταματούν να βελτιώνονται ασταμάτητα, με
συνέπεια οι άνθρωποι με διαβήτη τύπου 1 να
ζουν μια πλήρη και ενεργή ζωή. Όλες οι
οργανώσεις για τον διαβήτη και οι έρευνες
αποσκοπούν στην συνεχή μείωση των
επιπτώσεων του διαβήτη τύπου 1, στην ζωή
των ασθενών, μέχρι να επιτευχθεί κάποια
στιγμή η απόλυτη νίκη, «Ένας κόσμος χωρίς
διαβήτη τύπου 1»

ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1
Αν ρωτήσεις κάποιον άνθρωπο με διαβήτη
τύπου 1 πώς είναι να έχεις διαβήτη, θα σου
απαντήσει σίγουρα ότι είναι δύσκολο,
εκνευριστικό, επικίνδυνο κτλ. Όμως την ίδια
στιγμή, οι άνθρωποι με διαβήτη τύπου 1 θα
πρέπει να είναι ορόσημα και παράδειγμα προς
μίμηση για κάθε άνθρωπο, καθώς καθημερινά
αντιμετωπίζουν πλήθος προκλήσεων με
θάρρος και επιμονή και δεν αφήνουν τον
διαβήτη να σταθεί εμπόδιο στην επίτευξη των
στόχων τους.
Εμείς οι άνθρωποι με διαβήτη τύπου 1
πρέπει να είμαστε ταυτόχρονα μαθηματικοί,
φυσικοί, προπονητές και διαιτολόγοι, απλά για
να είμαστε καλά. Αυτό μάλιστα αφορά τόσο
τους ενήλικες, όσο και τα παιδιά. Είναι μια
δουλειά εικοσιτετραώρου και καθημερινής
βάσης, η οποία προστίθεται στις υπόλοιπες
καθημερινές δουλειές και υποχρεώσεις μας.
Παρόλα
αυτά,
εμείς
συνεχίζουμε
και
αποδεικνύουμε
ότι
μπορούμε
να
τα
καταφέρουμε και με αυτό!
Τελικά είμαστε δυνατοί!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΔΙΑ
Τα προειδοποιητικά σημάδια του διαβήτη
τύπου 1, συνήθως εμφανίζονται ξαφνικά και
μπορεί να περιλαμβάνουν:
•Έντονη δίψα
•Έντονη συχνοουρία
•Υπνηλία και λήθαργο
•Αυξημένη όρεξη, σε βαθμό συνεχούς πείνας
•Απότομη απώλεια βάρους
•Ξαφνικές αλλαγές στην όραση
•Σάκχαρα στα ούρα
•Φρουτώδης (σαν σαπισμένο πορτοκάλι)
μυρωδιά στην αναπνοή
•Βαριά αναπνοή χωρίς φανερή αιτία
•Λιποθυμία ή ακόμη και κώμα
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Βρετανοί ερευνητές
έλυσαν τον γρίφο του
διαβήτη τύπου Ι

πέμπτος και βασικότερος έχει αποδειχθεί
περίπλοκη υπόθεση εδώ και 20 χρόνια.

Ο Δρ Μάικλ Κρίστι και οι συνεργάτες του στο
Πανεπιστήμιο «Lincoln» εξηγούν ότι το
ανοσοποιητικό
σύστημα
στοχεύει
στην
Πηγή:http://newsotherwise.blogspot.gr
ινσουλίνη,
την
αποκαρβοξυλάση
του
Την πλήρη εικόνα του διαβήτη τύπου Ι γλουταμινικού οξέος, τα αντισώματα IA2, τον
υποστηρίζουν
ότι
κατάφεραν
να μεταφορέα 8 του ψευδαργύρου, και σύμφωνα
σκιαγραφήσουν βρετανοί ερευνητές. Όπως με τα νεότερα στοιχεία την τετρασπανίνη7.
αναφέρεται
σε
σχετικό
άρθρο
του
Οι τρεις τελευταίες πρωτεΐνες εμπλέκονται
επιστημονικού εντύπου Diabetes, ειδικοί του στην έκκριση ή αποθήκευση της ινσουλίνης.
Πανεπιστημίου «Lincoln» εντόπισαν το πέμπτο
«Μόλις
το
ανοσοποιητικό
σύστημα
και τελικό στόχο που το ανοσοποιητικό
σύστημα επιτίθεται ώστε να εκδηλωθεί ο αποφασίσει ότι θέλει να απαλλαγεί από κάτι
δύσκολα ανακόπτεται η διαδικασία αυτή, και
διαβήτης τύπου Ι.
στο πλαίσιο αυτό ο διαβήτης έχει αποδειχθεί
Ως γνωστόν, στον διαβήτη τύπου Ι ή νεανικό πολύ δύσκολος στην πρόληψή τους» εξηγεί ο
διαβήτη,
το
ανοσοποιητικό
σύστημα Δρ Κρίστι.
καταστρέφει τα βκύτταρα του παγκρέατος που
Έτσι τώρα οι επιστήμονες ελπίζουν ότι
παράγουν την ινσουλίνη, την ορμόνη που
χρειάζεται ο οργανισμός για να διατηρεί υπό έχοντας την πλήρη εικόνα της νόσου θα
μπορέσουν να βρουν τον τρόπο να
έλεγχο την γλυκόζη στο αίμα.
εμποδίσουν το ανοσοποιητικό σύστημα να
Μελέτες που έχουν γίνει στα μοναδικά επιτεθεί στις πέντε αυτές πρωτεΐνες, χωρίς
αντισώματα που παράγει ο οργανισμός των παράλληλα να καταστεί το άτομο ευάλωτο σε
ασθενών με διαβήτη τύπου Ι, έχουν δείξει ότι λοιμώξεις.
υπάρχουν πέντε βασικοί στόχοι στους οποίους
«Τώρα που έχουμε πλέον σχηματίσει την
επιτίθεται το ανοσοποιητικό σύστημα.
πλήρη εικόνα του διαβήτη τύπου Ι ίσως
Κι ενώ, ο εντοπισμός μερικών εξ αυτών των μπορέσουμε πραγματικά να αλλάξουμε την
στόχων ήταν σχετικά απλή υπόθεση, ο αντιμετώπιση της νόσου» εξηγεί ο Δρ Κριστι.
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Το παραπανίσιο βάρος
των μεγαλύτερων σε
ηλικία συγγενών,
επηρεάζει τα νεότερα σε
ηλικία παιδιά μιας οικο
γένειας.
Πηγή:
http://www.diabetesforecast.org/2014/10
oct/weightofoldersiblings.html
American Journal of Preventive Medicine,
published online July 8, 2014
Μια έρευνα που έγινε σε περισσότερες από
1100 οικογένειες που έχουν μόνον ένα παιδί,
και περίπου 800 οικογένειες που έχουν δύο
παιδιά, αποκάλυψε μερικά ενδιαφέροντα
ευρήματα σχετικά με την παχυσαρκία.
Περίπου το 12% από τα μοναχοπαίδια και τα
μικρότερα σε ηλικία παιδιά των οικογενειών με
δύο παιδιά, πάσχουν από παχυσαρκία, ενώ
την ίδια στιγμή οι γονείς των παιδιών αυτών,
βρέθηκε ότι πάσχουν από παχυσαρκία σε
ποσοστό που φτάνει στο 8%.

Η διασκέδαση κατά τη
διάρκεια της άσκησης
ενισχύει τις υγιείς
διατροφικές επιλογές.
Πηγή:
http://www.diabetesforecast.org/2014/10
oct/funwhileexercisingboosts.html
Η άσκησή
διασκέδαση?

σας

είναι

ρουτίνα

ή

είναι

Αν δε διασκεδάζετε καθώς γυμνάζεστε, τότε
πιθανότατα να αναιρείτε όλη τη σκληρή
προσπάθεια που καταβάλετε για την
απορρόφηση των θερμίδων μέσω της
άσκησης, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες.
Για την ακρίβεια, σε δύο μελέτες οι άνθρωποι
που κλήθηκαν να περπατήσουν για 30 λεπτά,
ώστε να αθληθούν, τελικά έφαγαν μεγαλύτερες
ποσότητες από ανθυγιεινά σνακς, σε σύγκριση
με εκείνους που θεώρησαν ότι σκοπός της
ίδιας διαδρομής δεν ήταν η ρουτίνα της
άσκησης αλλά η διασκέδαση την οποία
επιτύγχαναν με το να ακούνε μουσική ή να
θαυμάσει τα τοπία κατά τη διάρκεια της
βάδισής τους.

Έτσι λοιπόν παρατηρήθηκε ότι όταν ένας
από τους γονείς των παιδιών είναι
παχύσαρκος, τότε σχεδόν διπλασιάζεται η
Σε μία τρίτη μελέτη, δρομείς που είχαν
πιθανότητα τα μοναχοπαίδια αλλά και τα
μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά να είναι και αυτά συμμετάσχει σε έναν αγώνα, απάντησαν σε
παχύσαρκα, ενώ κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει για ένα ερωτηματολόγιο, ενώ στη συνέχεια τους
προσφέρθηκε ώστε να επιλέξουν ως σνακ μία
τα νεότερα σε ηλικία παιδιά.
σοκολάτα και μία υγιεινή μπάρα δημητριακών.
Παράλληλα, από την ίδια έρευνα, βρέθηκε ότι Οι άνθρωποι που ανέφεραν ότι διασκεδάζουν
το “μικρό” αγόρι μιας οικογένειας με 2 παιδιά, κατά τη διάρκεια του αγώνα είχαν αυξημένες
έχει 11 φορές περισσότερες πιθανότητες να πιθανότητες να διαλέξουν το πιο υγιές σνακ.
γίνει παχύσαρκο εάν έχει έναν παχύσαρκο
μεγαλύτερο αδερφό και 7 φορές περισσότερες
πιθανότητες
αν
έχει
μια
παχύσαρκη
μεγαλύτερη αδερφή. Στην περίπτωση που ο
βενιαμίν της οικογένειας είναι κορίτσι, τότε
υπάρχει σχεδόν 9 φορές μεγαλύτερη
πιθανότητα να είναι παχύσαρκη αν η
μεγαλύτερη αδερφή της είναι και αυτή
παχύσαρκη ενώ οι πιθανότητες παραμένουν
αναλλοίωτες όταν αντί κορίτσι είναι αγόρι το
“μεγάλο” παιδί της οικογένειας.
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