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Μήνυμα του Προέδρου

Το καλοκαίρι ήρθε και πάλι. Ο καιρός μας
έκανε επιτέλους την χάρη να ζεστάνει και στο
μυαλό όλων μας είναι οι διακοπές. Διακοπές
όχι αναγκαστικά πολυήμερες ή δαπανηρές,
λόγω και των οικονομικών καταστάσεων που
επικρατούν τα τελευταία χρόνια! Ωστόσο,
απαραίτητες.

Θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να
εντάξουμε τις διακοπές στο πρόγραμμά μας
γιατί τόσο το σώμα, αλλά πολύ περισσότερο το
πνεύμα μας έχει ανάγκη να χαλαρώσει και να
αποφορτιστεί. Δεν έχει σημασία αν θα είναι για
λίγες ή πολλές ημέρες. Δεν έχει σημασία αν θα
είναι στην θάλασσα ή στο βουνό. Δεν έχει
ακόμη σημασία αν θα είναι κάπου μακριά ή
ίσως και μια μικρή εκδρομή εδώ στην περιοχή
μας. Δεν είναι μάλιστα απαραίτητο να είναι
τέτοιες που να μας επηρεάσουν το σφιχτό
οικονομικό μας πλάνο. Αυτό που έχει σημασία
είναι όλοι μας να αφιερώσουμε αυτόν τον
χρόνο σε εμάς και στην οικογένειά μας ο
καθένας. Να δώσουμε στο πιεσμένο από όλες
τις υποχρεώσεις μυαλό μας την ευκαιρία της
χαλάρωσης.

Ας φροντίσουμε όλοι να απολαύσουμε όλα
εκείνα τα μικρά πράγματα που θα μας δώσουν
αυτό που είναι πιο απαραίτητο στις μέρες μας.
Λίγη χαρά!

Αδειάστε λοιπόν το μυαλό από κάθε έννοια.
Δώστε σημασία ακόμη και στα πιο μικρά
πράγματα, ένα ωραίο τοπίο, τον ήλιο που
ανατέλλει στον ορίζοντα, μια χαλαρωτική
βουτιά σε κάποιον βυθό, λίγο παιχνίδι με
φίλους ή την οικογένειά μας σε κάποια
παραλία, τους ανθρώπους που είναι γύρω μας
και επέλεξαν τον ίδιο προορισμό για να
διασκεδάσουν, μια βόλτα χωρίς να χρειάζεται
να βιαστείς…. Ό,τι και να κάνετε, κάντε το
χωρίς κάποιο δεσμευτικό πρόγραμμα, χωρίς
πίεση. Επιλέξτε να ευχαριστηθείτε αυτό που θα
κάνετε και όχι να βάλετε ένα ακόμη «πρέπει»
στην ημέρα σας.

Ακόμη και αυτόν τον αναγκαστικό
«σύντροφό» μας, τον Διαβήτη, ας τον βάλουμε
λίγο στην άκρη. Ας του πούμε «Φιλαράκο,
τώρα είμαστε σε διακοπές. Χαλάρωσε λίγο, δεν
μπορώ να ασχολούμαι μόνο μαζί σου!»

Να ξέρετε ότι αυτή η κίνησή μας θα βοηθήσει
και τον διαβήτη μας να είναι πιο εύκολα
διαχειρίσιμος και πιο «υπάκουος». Όσο
μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ χαλάρωσης του
σώματος και της ψυχής μας επιτύχουμε τόσο
πιο καλά θα είναι και ο διαβήτης μας.

Εμείς εδώ, οι άνθρωποι που απαρτίζουν το
νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας, σας ευχόμαστε
ολόψυχα καλό Καλοκαίρι, χαρούμενες
διακοπές και καλή διασκέδαση σε ό,τι επιλέξετε
να κάνετε!

Το μόνο που μετράει είναι να είμαστε
ευτυχισμένοι.

Σπύρος Αθανασίου

«Η γη είναι γεμάτη από όμορφα πράγματα.
Είμαι βέβαιος πως μπορούμε να ζήσουμε
ευτυχισμένοι σαν βασιλιάδες».

Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πανελλήνιο Συνέδριο
ΕΛ.Ο.ΔΙ τον Οκτώβριο

στην Βραυρώνα

Τον ερχόμενο Οκτώβριο (21 & 22/10) θα
πραγματοποιηθεί το Πανελλήνιο Συνέδριο που
διοργανώνει κάθε 2 χρόνια η ΕΛ.Ο.ΔΙ..
Παρακάτω δίνονται περισσότερες
πληροφορίες. Παρακαλούμε να δηλώσετε
συμμετοχή στα γραφεία του συλλόγου μας
(Δ.Χατζή 63), στο τηλέφωνο 2651 0 73634 ή
στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
enosidiaviti@gmail.com.

To 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα:
“ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ: Η σύγχρονη
επιδημία του αιώνα Η γνώση είναι δύναμη” θα
πραγματοποιηθεί 21 & 22 Οκτωβρίου 2017
στο Ξενοδοχείο MareNostrum  Βραυρώνα
Αττικής.

Οι τιμές που
ακολουθούν
αφορούν τιμές ανά
δωμάτιο και όχι ανά
άτομο:

• Μονόκλινο 85
ευρώ

• Δίκλινο 100 ευρώ

• Τρίκλινο 125 ευρώ (τρείς ενήλικες)

• Τετράκλινο 125 ευρώ (2 ενήλικες + 2
παιδιά(1 διπλό κρεβάτι & 2 κουκέτες

• Bungalows 145 ευρώ (μονόχωρα για
τετράκλινη ή πεντάκλινη χρήση)

• Bungalows 165 ευρώ (δίχωρα για
πεντάκλινη χρήση)

Στην τιμή περιλαμβάνεται:

• Η μεταφορά με πούλμαν από και προς την
έδρα των σωματείων

• Το έντυπο υλικό του συνεδρίου

• Καφέ κατά την έναρξη του συνεδρίου

• Το δείπνο του Σαββάτου 21/10/17 με
πλήρες πακέτο ποτών (housewine λευκό, ροζέ,
κόκκινο, μπύρες draft, αναψυκτικά, χυμοί και
νερό.

• Πρωϊνό Κυριακής 22/10/17 σε Αμερικάνικου
τύπου μπουφέ

• Διάλλειμα καφέ Κυριακής με καφέ φίλτρου,
ντεκαφεϊνέ, ποικιλία τσαγιού, χυμοί, βουτήματα
και κέικ.

• Σάντουιτς, χυμό ή φρούτο, νερό για το
μεσημέρι της Κυριακής κατά την αναχώρηση
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Η ΖΩΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ
Διαβήτης και αλκοόλ

Παναγιώτα Αναστασίου

Για πολλά άτομα, η διάγνωση του διαβήτη
δεν αποτρέπει την υιοθέτηση ενός υγιούς και
δραστήριου τρόπου ζωής. Ανεξάρτητα από το
εάν πρόκειται για έξοδο με φίλους,
κατανάλωση πρόχειρου γεύματος ή
περιστασιακή απόλαυση ενός αλκοολούχου
ποτού, είναι σημαντικό να είναι κανείς
προετοιμασμένος και προνοητικός όταν
πρόκειται για τη διαχείριση του διαβήτη.

Όσον αφορά στο αλκοόλ, είναι σημαντικό να
αναγνωρίζονται οι επιπτώσεις που μπορεί να
έχει στα επίπεδα της γλυκόζης για την
καλύτερη κατανόηση των αναγκών του
οργανισμού σε ινσουλίνη και υδατάνθρακες
κατά την κατανάλωση αλκοόλ.

Ορισμένα αλκοολούχα ποτά περιέχουν
μεγάλη ποσότητα ζάχαρης, το οποίο καθιστά
δύσκολη τη διατήρηση των επίπεδων γλυκόζης
αίματος στα επιθυμητά επίπεδα. Έτσι, όταν o
διαβητικός κάνει πολλαπλές καθημερινές
ενέσεις, πρέπει να κάνει άλλη μια επιπλέον
ένεση ή να επιλέξει να μην πιω με τους φίλους
μου. Οι παρενέργειες του αλκοόλ μπορεί
επίσης να υποκρύπτουν τα συμπτώματα μιας
υπογλυκαιμίας. Η αντλία ινσουλίνης επιτρέπει
την απόλαυση μερικών ποτών με τους φίλους
μου, ενώ παραμένει το σάκχαρο υπό έλεγχο.

ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΥΚΟΖΗΣ
ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ

Μετά το φαγητό, η τροφή διασπάται σε
γλυκόζη η οποία είναι απαραίτητη για την
παροχή ενέργειας στον οργανισμό για την
πραγματοποίηση όλων των καθημερινών
δραστηριοτήτων. Ο οργανισμός μας επίσης
χρειάζεται ινσουλίνη, η οποία υπό
φυσιολογικές συνθήκες παράγεται από το
πάγκρεας, για να βοηθήσει στη μεταφορά της
γλυκόζης από την αιματική κυκλοφορία τα

κύτταρα.

Όταν το πάγκρεας δεν παράγει ινσουλίνη, η
γλυκόζη θα παραμείνει στο αίμα, αφήνοντας τα
κύτταρα χωρίς ενέργεια. Αυτά τα υψηλά
επίπεδα γλυκόζης στο αίμα προκαλούν τα πιο
οξεία κλινικά σημεία και συμπτώματα του
διαβήτη. Για τη θεραπεία του διαβήτη είναι
σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη πολλούς
παράγοντες κατά τη διαχείρισή του,
περιλαμβανομένων της καταγραφής γλυκόζης
αίματος, της πρόσληψης υδατανθράκων, των
σωματικών δραστηριοτήτων και των
απαιτήσεων ινσουλίνης για τη διασφάλιση
ικανοποιητικού ελέγχου της γλυκόζης αίματος
και μείωσης του κινδύνου επιπλοκών.

Το αλκοόλ μπορεί να αλλάξει τα επίπεδα της
γλυκόζης αίματος, ή πιθανώς να αυξήσει τον
κίνδυνο υπογλυκαιμίας. Είναι σημαντικό να
κατανοήσουμε την ποσότητα υδατανθράκων σε
κάθε ποτό, αφού αυτό μπορεί να διαφέρει
ανάλογα με το είδος του αλκοόλ και τις
προσμίξεις. Είναι σημαντικό να καταγράφονται
τα επίπεδα της γλυκόζης, πριν, κατά τη
διάρκεια και μετά την κατανάλωση αλκοόλ.

Η υπογλυκαιμία αναφέρεται στην πτώση των
επιπέδων της γλυκόζης αίματος κάτω από 70
mg/dl, αν και ο ακριβής αριθμός μπορεί να
διαφέρει μεταξύ των ατόμων. Στην περίπτωση
ήπιας υπογλυκαιμίας, τα συμπτώματα είναι
αισθητά, και μπορεί να ληφθεί δράση για να
αποτραπεί η επιδείνωση τρώγοντας ή πίνοντας
κάτι που περιέχει υδατάνθρακες. Η σοβαρή
υπογλυκαιμία χρήζει βοήθειας από άλλο άτομο
και μπορεί να χρειαστεί νοσοκομειακή
περίθαλψη.

Μπορεί να αποτελεί πρόκληση η επίτευξη και
η διατήρηση του στόχου της HbA1C ενώ
ταυτόχρονα μειώνεται ο κίνδυνος
υπογλυκαιμίας. Παρ'όλα αυτά, κατανοώντας τις
ανάγκες του οργανισμού και μαθαίνοντας τον
τρόπο με τον οποίο διατηρείται η γλυκόζη
αίματος εντός των επιθυμητών ορίων, κάνουν
εφικτή τη διαχείριση του διαβήτη
αποτελεσματικά.

HbA1c: ένα σημαντικό μέσο μέτρησης του
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πόσο αποτελεσματικά μπορεί να διαχειριστεί ο
διαβήτης, χρησιμοποιώντας τη μέτρηση της
ποσότητας της γλυκόζης που έχει
προσκολληθεί σε κάθε ερυθροκύτταρο κατά τη
διάρκεια των τελευταίων 2 έως 3 μηνών για την
αξιολόγηση του επιπέδου ρύθμισης του
διαβήτη

Επομένως, ως άτομο που έχω διαγνωσθεί με
διαβήτη Τύπου 1, πώς μπορώ να διαχειριστώ
καλύτερα τα επίπεδα της γλυκόζης μου ενώ
ταυτόχρονα καταναλώνω αλκοόλ;

Διαβήτης, αλκοόλ & αντλίες ινσουλίνης

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της
διατήρησης των επιπέδων γλυκόζης αίματος
υπό καλύτερο έλεγχο, πολλοί άνθρωποι με
διαβήτη Τύπου 1 βασίζονται στις αντλίες
ινσουλίνης.

Μια αντλία ινσουλίνης είναι μια μικρή
συσκευή, σχεδόν στο μέγεθος ενός κινητού
τηλεφώνου, η οποία μπορεί εύκολα να
μεταφερθεί σε μια ζώνη, μέσα σε μια τσέπη, ή
ακόμα και σε έναν στηθόδεσμο.

Η αντλία ινσουλίνης μπορεί να βοηθήσει
εσάς, και την ομάδα υγειονομικής περίθαλψής
σας να μιμηθείτε ευκολότερα τον τρόπο με τον
οποίο ένα υγιές πάγκρεας παρέχει τη βασική
ινσουλίνη στον οργανισμός σας παρέχοντας
μικρές ποσότητες ταχείας δράσης ινσουλίνης

κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας.
Μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη διαχείριση
των αναγκών για προσαρμογή των δόσεων
ινσουλίνης, ειδικότερα μετά τα γεύματα και
κατά τη διάρκεια της νύχτας και ως εκ τούτου
μπορεί να βοηθήσει να επιτύχετε καλύτερο
έλεγχο της γλυκόζης.

Αντί για συχνές ενέσεις, το μόνο που
χρειάζεται στη θεραπεία με αντλία είναι μια
αλλαγή στο σετ έγχυσης κάθε λίγες ημέρες. Οι
κλινικές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι πολλοί
ασθενείς με διαβήτη Τύπου 1 διαφόρων
ηλικιών που μεταβαίνουν σε αντλία ινσουλίνης
αναφέρουν βελτίωση στην ποιότητα ζωής τους
και αυξημένη ικανοποίηση με τη θεραπεία
τους.

Χωρίς την αντλία, θα επέλεγαν να μην πίνουν
από το να έκαναν μια επιπλέον ένεση το
απόγευμα.

ΠΩΣ Η ΑΝΤΛΙΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ
ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ

Η αντλία ινσουλίνης επιτρέπει τον καλύτερο
έλεγχο της γλυκόζης λόγω της ικανότητας να
προσαρμόζει την παροχή ινσουλίνης,
μειώνοντας τον κίνδυνο υπεργλυκαιμίας και
υπογλυκαιμίας. Με τη θεραπεία με αντλία
ινσουλίνης οι χρήστες μπορούν να
επωφεληθούν από:
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√ Ευκολότερη χορήγηση δόσης

Ο υπολογισμός των απαιτήσεων ινσουλίνης
μπορεί να είναι ένα πολύπλοκο εγχείρημα με
πολλές διαφορετικές πτυχές οι οποίες πρέπει
να ληφθούν υπόψη. Ως μέρος της αντλίας
ινσουλίνης, η ενσωματωμένη λειτουργία σάς
βοηθά να διασφαλίσετε πιο ακριβή χορήγηση
δόσης λαμβάνοντας υπόψη την ινσουλίνη που
υπάρχει ήδη στον οργανισμό, τα τρέχοντα
επίπεδα γλυκόζης, την πρόσληψη
υδατανθράκων και τις ατομικές ρυθμίσεις
ινσουλίνης.

√ Λιγότερες ενέσεις

Οι ακριβείς ποσότητες της ταχείας δράσης
ινσουλίνης παρέχονται κατά τη διάρκεια της
ημέρας από το σετ έγχυσης το οποίο
αφαιρείται εύκολα και αντικαθίσταται κάθε 2 με
3 ημέρες.

√ Μεγαλύτερη ευελιξία

Η αντλία ινσουλίνης μπορεί άμεσα να
προσαρμοστεί για να επιτρέψει την άσκηση,
κατά τη διάρκεια ασθένειας ή για να παρέχει
μικρές δόσεις για να καλύψει τα σνακς. Αυτό
μπορεί να γίνει εύκολα με το πάτημα ενός
κουμπιού, αντί για άλλη μια ένεση.

√ Μεγαλύτερη άνεση

Η αντλία ινσουλίνης προσφέρει την

επιπλέον άνεση ενός ασύρματα συνδεδεμένου
μετρητή γλυκόζης αίματος. Αυτός ο μετρητής
στέλνει αυτόματα τις τιμές της γλυκόζης αί
ματος στην αντλία, επιτρέποντας πιο ακριβείς
υπολογισμούς. Αποθηκεύει, επίσης, αυτές τις
πληροφορίες σε ένα ψηφιακό ημερολόγιο μαζί
με τις δόσεις ινσουλίνης.

ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΛΙΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ
ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ;

Πολλοί άνθρωποι με διαβήτη Τύπου 1
μπορούν να επωφεληθούν από μια αντλία
ινσουλίνης, χωρίς να το γνωρίζουν. Γενικά, εάν
παρουσιάζετε κάτι από τα ακόλουθα, θα
μπορούσατε να επιτύχετε καλύτερη ρύθμιση με
μια αντλία ινσουλίνης :

• Μεγαλύτερη ευελιξία όταν ταξιδεύετε

• Φοβία για τις βελόνες

• Τα πρώτα συμπτώματα μακροχρόνιων
επιπλοκών

• HbA1c εκτός του εύρουςστόχου

• Μειωμένη επίγνωση της υπογλυκαιμίας

• Φοβία για επεισόδιο υπογλυκαιμίας ειδικά
τη νύχτα

• Ανησυχία για τις μακροχρόνιες επιπλοκές



10 Το βήμα της Π.Ε.Ν.ΔΙ. #66 Ιούλιος  Δεκέμβριος

ΔΡΑΣΕΙΣ
RUN GREECE ΙΩΑΝΝΙΝΑ

2017

Σπύρος Αθανασίου

Μία από τις δράσεις του συλλόγου μας για
φέτος ήταν η συμμετοχή μας στους δρομικούς
αγώνες πόλης (Run Greece) που διοργανώνει
ο ΣΕΓΑΣ, όπου με την συνεργασία της Novo
Nordisk Hellas περάσαμε το μήνυμα «Τρέχω
για να αλλάξω τον διαβήτη» (Run to change
diabetes).

Ο σύλλογός μας, με περισσότερες από 60
συμμετοχές έδωσε τρανταχτό παρόν. Παρά την
έντονη βροχόπτωση δε την ημέρα του αγώνα
δεν πτοήθηκε κανείς, ενώ κάποιο από τους
συμμετέχοντες σημείωσαν και καλούς
χρόνους.

Ιδιαίτερη μνεία θα κάνουμε για τους δύο
μικρούς μας φίλους που έτρεξαν και
τερμάτισαν στον αγώνα παίδων, τους:

1. Ζιώγο Ιωάννη και

2. Τζουμάκα Δωροθέα

Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλα τα μέλη του
Συλλόγου μας που συμμετείχαν σε αυτό το
γεγονός, καθώς και στους πολλούς φίλους και
υποστηρικτές που συμμετείχαν και έτρεξαν
μαζί μας!

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου υποσχόμαστε
να ακολουθήσουν πολλές δράσεις ακόμα και
προσκαλούμε όλα μας τα μέλη να μας
στηρίξουν, να μας βοηθήσουν ή ακόμη και να
μας προτείνουν ιδέες για περισσότερες
ενέργειες και δράσεις�



Ιούλιος  Δεκέμβριος Το βήμα της Π.Ε.Ν.ΔΙ. #66 11



12 Το βήμα της Π.Ε.Ν.ΔΙ. #66 Ιούλιος  Δεκέμβριος

Δολοφονώντας με την ιν
σουλίνη. Η ιστορία του
σαλιγκαριού κώνου.

Πηγή: National Geographic
Σε ελεύθερη απόδοση: ΣπύροςΑθανασίου

Η φράση «ταχεία δράση», αν και γνωστή σε
εμάς με διαβήτη τύπου Ι, δεν μας δημιουργεί
κάποιο συνειρμό με τα σαλιγκάρια! Ωστόσο, τα
σαλιγκάρια – κώνοι παράγουν την ινσουλίνη με
την ταχύτερη δράση σε όλον τον πλανήτη και
την χρησιμοποιούν για να σκοτώνουν!

Τα σαλιγκάρια – κώνοι, ένα θαλάσσιο είδος
σαλιγκαριού, κυνηγούν ψεκάζοντας ένα μείγμα
νευροτοξινών πάνω στο θύμα τους, το οποίο
μετά καταβροχθίζουν ολόκληρο με το τεράστιο
και ελαστικό στόμα τους. Τα θηράματά τους,
συνήθως μικρά ψάρια, δεν μπορούν να
ξεφύγουν, παρόλο που είναι σαφώς ταχύτερα,
ενώ πολύ σπάνια αντιστέκονται.

Μια ομάδα ερευνητών από την Γιούτα
βρήκαν τον λόγο. Ένα από τα συστατικά του
τοξικού μείγματος που ψεκάζουν είναι μια
ιδιαίτερη μορφή ινσουλίνης υπερταχείας
δράσης η οποία προκαλεί άμεσα, σοβαρό
υπογλυκαιμικό επεισόδιο στο ψάρι που θα
ψεκαστεί. Τα σαλιγκάρια αυτά εκπληρώνουν
ένα όνειρο των ινσουλινοεξαρτώμενων παιδιών
που είναι σούπερ ήρωες οι οποίο νικούν τους
κακούς χτυπώντας τους με ένα πανίσχυρο
όπλο ινσουλίνης!

Το φαινόμενο αυτό φυσικά χρήζει
μεγαλύτερης προσοχής και έρευνας. Ο βασικός
ερευνητής της ομάδας, κ. Baldomero M.
Olivera, περιγράφει πως αυτή η ινσουλίνη είναι
η βραχύτερη που έχει ποτέ καταγραφεί σε
κάποιο ζώο και η ταχύτερη σε δράση!

Η ινσουλίνη που ψεκάζει το σαλιγκάρι –
κώνος, η οποία παρεμπιπτόντως είναι
διαφορετική από αυτήν που παράγει το σώμα
του για να ρυθμίσει τα επίπεδα της γλυκόζης,
αποτελείται από 43 αμινοξέα, τα λιγότερα από
οποιαδήποτε άλλη γνωστή ινσουλίνη. Η χημική
της σύσταση την κάνει εξαιρετικά ισχυρή στο
να προκαλεί υπογλυκαιμίες. Θα μπορούσε
όμως, κάποια μοριακή τροποποίησή της να
επηρεάσει την ταχύτητα δράσης της; Θα
μπορούσε ίσως το όπλο του φοβερού αυτού
σαλιγκαριού να βοηθήσει τον άνθρωπο
απέναντι στον διαβήτη;

Η Helena SafaviHamami, του
Πανεπιστημίου της Γιούτα λέει: «Μας κάνει
εντύπωση πως δεν είχε παρατηρηθεί αυτό ως
τώρα, παρόλο που οι άνθρωποι μελετούν και
δουλεύουν με τα δηλητήρια των ζώων εδώ και
δεκαετίες»

«Πιστεύεται πως η ινσουλίνη που
χρησιμοποιούν τα σπονδυλωτά ζώα είναι
εξέλιξη των γονιδίων των προγονικών
ασπόνδυλων ειδών. Εάν αυτό ισχύει και για
την ινσουλίνη που ανακαλύψαμε ακόμη δεν
μπορούμε να το πούμε με σιγουριά».

Ο καιρός και οι μελέτες θα δείξουν. Ίσως το
επόμενο σημαντικό άλμα στην αντιμετώπιση
του διαβήτη να έρθει από τα σαλιγκάρια –
κώνους. Ποιος να ξέρει; Ίσως κάποτε να λέμε
ευχαριστώ σαλιγκαράκι για τις τοξίνες σου!
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Παγωτό με τρία υλικά

Υλικά

Για 24 άτομα

2 μπανάνες

500 γραμμάρια φράουλες

1/2 φλιτζάνι γάλα light

Εκτέλεση

Καθαρίζετε τις μπανάνες και τις φράουλες σε
χοντρά κομμάτια. Στη συνέχεια τα τοποθετείτε
σε μια λαδόκολλα και τα αποθηκεύετε στην
κατάψυξη για 1 ώρα μέχρι να παγώσουν πολύ
καλά.

Κατόπιν ρίχνετε στο μπλέντερ τα παγωμένα
φρούτα με το γάλα και τα ανακατεύετε καλά
μέχρι να δέσει το μίγμα. Έπειτα το βάζετε σε
ένα μεσαίο μπολ και το αφήνετε στην κατάψυξη
για 46 ώρες.

Συμβουλή: Με τη βοήθεια των ισοδυνάμων
τροφίμων μπορούμε να υπολογίσουμε τους
υδατάνθρακες που περιέχονται στην κάθε
συνταγή.

Παράδειγμα:

2 μπανάνες 30γρ.
500 γραμμάρια φράουλες 42γρ.
1/2 φλιτζάνι γάλα light 6γρ.

Σύνολο = 74γρ. υδατανθράκων

= 5 ισοδύναμα Υδατάνθρακα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΠΥΥ

Μαρούσι 12/05/2017

Θέτουμε υπόψη σας ότι στις ηλεκτρονικές
συνταγές του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού
ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη, διατηρείται
σε ισχύ η υπ΄αριθμ. πρωτ
.ΔΒ4Γ/Γ55/6/οικ.6644/1922015 απόφαση
Προέδρου ΕΟΠΥΥ κατά το σκέλος με το οποίο
« επισημαίνεται ότι το αναλώσιμο υγειονομικό
υλικό το οποίο συνταγογραφείται στο
προαναφερθέν ηλεκτρονικό έντυπο ( ήτοι το
διαβητολογικό υλικό ) εξαιρείται από την
αναγκαιότητα έγκρισης από ελεγκτή ιατρό του
Οργανισμού », προκειμένου να αποφευχθεί η
ταλαιπωρία χιλιάδων ασθενών και να
διασφαλισθεί η Δημόσια Υγεία.
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Η ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ
ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΜΙΑ
ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
ΤΥΠΟΥ Ι ΛΥΝΕΙ ΤΟ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΦΟΒΙΑΣ
ΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΣΕΙΣ.

ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ Η
ΘΕΡΑΠΕΙΑ;

Πηγή: http://www.diabetes.co.uk/blog
Για την απόδοση: Σπύρος Αθανασίου

Στις 29/01/2016, η κυρία Σου Γιορκ, από το
Λίνκλολν της Αγγλίας, υπεβλήθη σε μια
επιτυχημένη μεταμόσχευση παγκρέατος, λόγω
της εξαιρετικά μεγάλης φοβίας της για τις
βελόνες! Για το άμεσο μέλλον της, δεν θα
χρειάζεται να κάνει ενέσιμα την ινσουλίνη της,
καθώς θα παράγει η ίδια. Η κ. Γιορκ
περιγράφει το άισθημά της ως «θαύμα»!

Αυτά βέβαια είναι εκπληκτικά νέα. Η
διαδικασία που ακολουθήθηκε στην κ. Γιορκ
αποτελεί μια επανάσταση στην αντιμετώπιση
του διαβήτη τύπου Ι. Οι ενέσεις ινσουλίνης, οι
οποίες δημιουργούσαν στην κ.Γιορκ τρέμουλο
και τάσεις για εμετό, προς το παρόν δεν την
απασχολούν. Ωστόσο πολλοί άνθρωποι

θεωρούν την μεταμόσχευση παγκρέατος ως
θεραπεία, ίαση, ενώ για την ακρίβεια δεν είναι.
Δηλαδή όχι ακριβώς.

Το εκπληκτικό είναι ότι μετά από αυτή την
διαδικασία η κ. Γιορκ θα παράγει την ινσουλίνη
που απαιτεί το σώμα της. Όμως η
επανεκκίνηση της παραγωγής ινσουλίνης δεν
φτάνει μόνη της για την θεραπεία του διαβήτη
τύπου Ι. Παρόλο που πλέον η κ. Γιορκ έχει ένα
πλήρως λειτουργικό πάγκρεας, ακόμη στο
σώμα της υπάρχει ο παράγοντας, η
«ασθένεια», που το σταμάτησε και πριν να
λειτουργεί σωστά. Για να γιατρέψεις τον
διαβήτη τύπου Ι, αυτό που πρέπει να
επιδιορθώσεις είναι το ίδιο το ανοσοποιητικό
σύστημα. Ο διαβήτης εξάλλου είναι μία
αυτοάνοση νόσος.

Έτσι, για να διατηρήσει την παραγωγή
ινσουλίνης, η κ. Γιορκ θα πρέπει να λαμβάνει
ανοσοκατασταλτική θεραπεία. Επειδή το
ανοσοποιητικό της σύστημα θα επιτεθεί στα
κύτταρα που παράγουν την ινσουλίνη, η κ.
Γιορκ θα πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει αυτή
την θεραπεία, για να διατηρήσει την
λειτουργικότητά τους.

Οπότε, για πόσο καιρό θα κρατήσει αυτό;
Εξαρτάται! Η καλύτερη αντίστοιχη περίπτωση
που μπορούμε να λάβουμε υπόψη είναι αυτή
του κ. Ρίτσαρντ Λέιν, του πρώτου ανθρώπου
στο Ηνωμένο Βασίλειο, στον οποίο έγινε
επιτυχής μεταμόσχευση νησίδων του

παγκρέατος. Όπως και η κ.
Γιορκ, έτσι κι εκείνος έπρεπε
να παίρνει ανοσοκατασταλτικά
φάρμακα, ώστε να μπορεί να
μην έχει ανάγκη τις ενέσεις
ινσουλίνης. Αυτό συνέβη το
2005 και το BBC είχε
ανακοινώσει το θέμα με τον
τρανταχτό τίτλο
«Μεταμόσχευση θεραπεύει
άνδρα από τον διαβήτη».

Αυτή η διαδικασία επέτρεψε
στον κ. Λέιν να απέχει από τα
ενέσεις ινσουλίνης για πέντε
χρόνια. Δυστυχώς ο κ Λέιν
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χρειάζεται και πάλι να κάνει ενέσεις ινσουλίνης.
Ωστόσο, η πρόοδός του είναι πολλά
υποσχόμενη. Πλέον, δεν χρειάζεται να κάνει τις
ίδιες μονάδες ινσουλίνης που έκανε πριν την
μεταμόσχευση. Δεν κάνει καν τις μονάδες που
κάνει ο μέσος διαβητικός τύπου Ι. Πιθανότατα,
μια παρόμοια ιστορία δούμε και με την κ. Γιορκ.

Όμως, αν το πάγκρεας πιθανών να
σταματήσει και πάλι να λειτουργεί, γιατί
κάποιος να μπει στην διαδικασία
μεταμόσχευσης παγκρέατος και να μην
παραμείνει απλά στην μεταμόσχευση νησίδων
(κυττάρων); Εν συντομία, γιατί απλά η
μεταμόσχευση ολόκληρου του οργάνου είναι
πολύ πιο αποτελεσματική από την
μεταμόσχευση λίγων κυττάρων του μόνον.Αυτό
όμως δεν είναι τόσο εύκολο να καταστεί εφικτό,
καθώς είναι μια διαδικασία που απαιτεί μια
σοβαρή εγχείρηση και πολλές φορές
απαιτούνται χρόνια αναμονής στην λίστα, ώστε
να βρεθεί συμβατό όργανο – μόσχευμα.

Ακόμη όμως και αν υπήρχαν άφθονα
μοσχεύματα και πάλι είναι μεγάλοι οι κίνδυνοι.
Πιθανές παρενέργειες είναι οι θρομβώσεις, οι
μολύνσεις, προβλήματα στο ουροποιητικό
σύστημα και ακόμη και κατάπτωση της
λειτουργίας του παγκρέατος. Επιπλέον,
υπάρχουν παρενέργειες που σχετίζονται με τα
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, όπως λέπτυνση
των οστών, υψηλή χοληστερίνη και υψηλή
πίεση. Λόγω όλων αυτών των παρενεργειών
λοιπόν, η μεταμόσχευση παγκρέατος
συστήνεται μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Λέγεται όμως πως η διαδικασία με την
πάροδο των χρόνων θα γίνεται όλο και πιο
εύκολη και ίσως στο μέλλον να γίνει πιο
διαδεδομένη. Το γεγονός πως η διαδικασία
εφαρμόστηκε στην κ. Γιορκ, μόνον για την
αντιμετώπιση μιας φοβίας δείχνει από μόνο
του πως τα πράγματα βαίνουν προς αυτήν την
κατεύθυνση. Δεν είναι βέβαια ακριβώς μια
θεραπεία, δεν παύει όμως να είναι κάτι
εξαιρετικά συναρπαστικό και πολλά
υποσχόμενο!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, λαμβάνοντας
υπόψη του τις δυσκολίες της εποχής και τα
προβλήματα της οικονομικής κρίσης και αφού
διαπίστωσε την αδυναμία πρόσβασης σε
διαβητολογικό υλικό για τους ανασφάλιστους,
αποφάσισε την δημιουργία ειδικής
«τράπεζας» αναλωσίμων και διαβητολογικού
υλικού.

Καλούμε λοιπόν όλα τα μέλη μας που
διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα και θέλουν
να μας βοηθήσουν σε αυτό το έργο να
φέρουν στα γραφεία του συλλόγου
διαβητολογικό υλικό (ταινίες, βελόνες,
σκαριφιστήρες ή ακόμη και φάρμακα) από το
υστέρημα ή το περίσσευμά του ο καθένας.

Επιπλέον, καλούμε όλα τα μέλη μας, που
δεν έχουν ασφαλιστική ικανότητα και
επομένως πρόσβαση σε διαβητολογικό υλικό,
να δηλώσουν τα στοιχεία τους (όνομα,
επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας,
θεραπευτικό σχήμα που ακολουθούν),
στέλνοντας email στην διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συλλόγου.
Τονίζουμε ότι τα στοιχεία θα παραμείνουν
αυστηρά εμπιστευτικά και θα
χρησιμοποιηθούν μόνο από το Δ.Σ. του
συλλόγου, με σκοπό να καταρτιστούν
καταστάσεις με τα άτομα που πραγματικά δεν
έχουν ασφαλιστική ικανότητα και χρήζουν
διαβητολογικό υλικό.

Ευχαριστούμε όλα τα μέλη μας
προκαταβολικά για την βοήθεια που είμαστε
σίγουροι ότι θα προσφέρουν.

Και να θυμάστε πάντα:

«Ο άνθρωπος χρειάζεται κάποιον που να
τον νοιάζεται, έστω και έναν, φθάνει να
νοιάζεται πραγματικά και δεν μιλάω για
μεγάλες εξάρσεις. Μιλάω για
μικροπράγματα, για μικρές χειρονομίες που
δείχνουν ενδιαφέρον».

Λέο Μπουσκάλια
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ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ

Μαρία ΑνδρίκουλαΡιζώφ
Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου

Ιωαννίνων

Η δίαιτα και η άσκηση βοηθούν στην ρύθμιση
των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα, ενώ
παράλληλα ασκούν περαιτέρω ευνοϊκή
επίδραση στη μείωση των επιπλοκών από τον
Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ), στη ρύθμιση των
λιπιδίων και της αρτηριακής πίεσης. Τόσο η
αερόβια άσκηση, όσο και η άσκηση αντίστασης
με βάρη βελτιώνουν τη δράση της ινσουλίνης,
μειώνουν το σπλαχνικό λίπος και το σωματικό
βάρος, ελαττώνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο
και τη θνητότητα, και βελτιώνουν γενικότερα
την ποιότητα ζωής.

Είναι σημαντικό η άσκηση να
πραγματοποιείται τακτικά, έτσι ώστε τα οφέλη
της να είναι διαρκή. Τα περισσότερα άτομα με
σακχαρώδη διαβήτη μπορούν να ασκούνται με
ασφάλεια λαμβάνοντας βέβαια τις απαραίτητες
προφυλάξεις, όπου αυτές απαιτούνται. Η

συμμετοχή στην άσκηση είναι θεμελιώδους
σημασίας για τη διατήρηση και την προστασία
της υγείας των διαβητικών ασθενών.

Αερόβια άσκηση

Σε ενήλικες υψηλού κινδύνου για εμφάνιση
ΣΔ τύπου 2 συστήνεται μέτρια (π.χ. γρήγορο
περπάτημα) έως έντονη αεροβική άσκηση για
τουλάχιστον 2,5 ώρες / εβδομάδα. Ωστόσο, για
τους περισσότερους ασθενείς με διαβήτη
τύπου 2, η άσκηση συνιστάται για την
αντιμετώπιση του διαβήτη και μπορεί να γίνεται
με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Η αεροβική άσκηση θα πρέπει να εκτελείται
τουλάχιστον 3 ημέρες/εβδομάδα με
μεσοδιάστημα αποχής όχι πάνω από 2
διαδοχικές ημέρες, λόγω της παροδικής
ευεργετικής επίδρασης της άσκησης στη
δράση της ινσουλίνης. Για τα άτομα με ΣΔ
τύπου 2 συστήνεται άσκηση μέτριας ή
μεγαλύτερης έντασης τουλάχιστον για 150
min/εβδομάδα (30 min/ημέρα για 5
ημέρες/εβδομάδα) ή 60 λεπτά έντονης
σωματικής άσκησης (20 min/ημέρα για 3 μη
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διαδοχικές ημέρες/εβδομάδα). Η αερόβια
δραστηριότητα πρέπει να διαρκεί κάθε φορά
για χρονική περίοδο τουλάχιστον 10 min.

Εάν κάποιος δεν γυμνάζεται τακτικά θα
πρέπει να ξεκινήσει με 5 ή 10 λεπτά άσκησης
την ημέρα και να αυξάνει την διάρκεια της
άσκησης με λίγα λεπτά παραπάνω κάθε
εβδομάδα. Σιγάσιγά θα δει ότι η φυσική του
κατάσταση θα βελτιώνεται και θα μπορεί να
κάνει περισσότερα. Εάν οι καθημερινές
υποχρεώσεις δεν επιτρέπουν την συνεχόμενη
άσκηση για 30 λεπτά την ημέρα, τότε ο
ασθενής με ΣΔ μπορεί να γυμνάζεται σε 3 ή
περισσότερα διαφορετικά 10λεπτα. Οι έρευνες
δείχνουν ότι με αυτό τον τρόπο θα έχει το ίδιο
όφελος. Εάν ο σκοπός βέβαια είναι η απώλεια
βάρους, θα χρειαστούν 60 λεπτά αερόβιας
άσκησης, κάθε μέρα.

Είδη αερόβιας άσκησης: το γρήγορο
περπάτημα, το ποδήλατο σταθερό ή δρόμου, ο
χορός, προγράμματα aerobics, το τένις, το
ανεβοκατέβασμα σκάλας ή step, το τζόκινγκ,
ελαφρύ τρέξιμο, η Αναρρίχηση, η Κωπηλασία,
το Σκι και η Κηπουρική.

Ασκήσεις αντίστασης (με Βάρη)

Οι ασκήσεις με βάρη ή οποιαδήποτε άσκηση
με αντιστάσεις, κάνουν το σώμα πιο ευαίσθητο
στη δράση της ινσουλίνης με αποτέλεσμα να
ελαττώνονται τα επίπεδα σακχάρου και
βοηθούν στην ενδυνάμωση και τη διατήρηση
του μυϊκού ιστού.

Oι ασκήσεις αντίστασης πρέπει να
πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο φορές
την εβδομάδα σε μη συνεχόμενες ημέρες, αλλά
ιδανικό θα είναι να γίνονται τρεις φορές την
εβδομάδα, ως μέρος ενός προγράμματος
άσκησης που θα περιλαμβάνει παράλληλα και
αερόβιες ασκήσεις για όλους τους ενήλικες.
Κάθε συνεδρία άσκησης πρέπει να
περιλαμβάνει τουλάχιστον 510 ασκήσεις που
να αφορούν τις μεγάλες μυϊκές ομάδες (στο
άνω μέρος του σώματος, στο κάτω μέρος του
σώματος και στον κορμό) και οι οποίες θα
πρέπει να επαναλαμβάνονται 1015 φορές η

κάθε μία μέχρι να επέλθει κόπωση. Αρχικά,
τουλάχιστον ένα πρόγραμμα (set)
επαναλήψεων, ωστόσο για επίτευξη
ενδυνάμωσης απαιτούνται 34 προγράμματα
ανά συνεδρία.

Είδη ασκήσεων με βάρη ή αντιστάσεις:
μηχανήματα με βάρη και ελεύθερα βάρη στο
γυμναστήριο, ζώνες αντιστάσεων, μικρά βάρη
που μεταφέρουμε από την αγορά με τα χέρια,
ασκήσεις που χρησιμοποιούν το βάρος του
σώματος (πουςαπς, έλξεις) και οποιαδήποτε
δραστηριότητα απαιτεί μυική δύναμη.

Άσκηση και ΣΔ τύπου 2

Ενώ σε άτομα με ΣΔ τύπου 1 που
παρουσιάζουν υπεργλυκαιμία, η άσκηση
μπορεί να οδηγήσει σε κέτωση λόγω αύξησης
των ανταγωνιστικών προς την ινσουλίνη
ορμονών (κυρίως των κατεχολαμινών),
αντίθετα σε άτομα με ΣΔ τύπου 2, που
διατηρούν υπολειμματική έκκριση ινσουλίνης, η
υπεργλυκαιμία βελτιώνεται με την άσκηση, με
την προϋπόθεση βέβαια ότι η υπεργλυκαιμία
δεν είναι απόρροια υποκείμενου νοσήματος.
Ως εκ τούτου, τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη
τύπου 2 γενικά δεν πρέπει να αναβάλλουν την
άσκηση λόγω υπεργλυκαιμίας, υπό την
προϋπόθεση ότι αισθάνονται καλά. Ωστόσο αν
πρόκειται να έχουν έντονη φυσική
δραστηριότητα με αυξημένα επίπεδα γλυκόζης
(> 300 mg ) είναι φρόνιμο να είναι επαρκώς
ενυδατωμένοι. Επίσης σε ασθενείς με ΣΔ
τύπου 2 η αεροβική άσκηση βοηθάει και στη
μείωση της μεταγευματικής υπεργλυκαιμίας,
επειδή τα ενδογενή επίπεδα ινσουλίνης είναι
υψηλότερα εκείνη τη στιγμή.

Σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 που ελέγχονται με
υγιειονοδιαιτητικά μέτρα μόνο, ο κίνδυνος
εμφάνισης υπογλυκαιμίας κατά τη διάρκεια της
άσκησης είναι ελάχιστος. Η μέτρηση των
επιπέδων της γλυκόζης μπορεί να
πραγματοποιηθεί πριν και μετά την άσκηση για
να εκτιμηθεί το αποτέλεσμα της άσκησης στα
επίπεδα της γλυκόζης. Δραστηριότητες
μεγάλης διάρκειας αλλά χαμηλής έντασης
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γενικά προκαλούν μείωση στα επίπεδα της
γλυκόζης, χωρίς όμως να προκαλούν
υπογλυκαιμία.

Ενώ η πολύ έντονη δραστηριότητα μπορεί να
προκαλέσει παροδικές αυξήσεις στη γλυκόζη,
η διαλείπουσα, υψηλής έντασης άσκηση,
αμέσως μετά το πρωινό γεύμα, σε ασθενείς
που βρίσκονται υπό αγωγή μόνο με δίαιτα
μειώνει τα επίπεδα της γλυκόζης και την
έκκριση ινσουλίνης. Σε ασθενείς που
βρίσκονται υπό αγωγή με ινσουλίνη και
σουλφονυλουρίες ή γλινίδες, η άσκηση μπορεί
να επιπλέξει τον χειρισμό του διαβήτη. Για
επίπεδα γλυκόζης πριν την άσκηση μικρότερα
από 100 mg/dl, συνιστάται πρόσληψη
υδατανθράκων πριν από κάθε άσκηση. Αν οι
ασθενείς ελέγχονται με δίαιτα ή με άλλα από
του στόματος αντιδιαβητικά δισκία
(μετφορμίνη, πιογλιταζόνη, γλιπτίνες), δεν θα
χρειαστούν πρόσληψη υδατανθράκων για
άσκηση που διαρκεί λιγότερο από μία ώρα.

Oι ινσουλινοθεραπευόμενοι ασθενείς θα
πρέπει να καταναλώνουν πάνω από 15
γραμμάρια υδατανθράκων πριν από την
άσκηση όταν το αρχικό επίπεδο της γλυκόζης
είναι 100 mg/dl ή χαμηλότερο. Ωστόσο το
συνολικό ποσό των υδατανθράκων που θα
απαιτηθεί εξαρτάται από τη δόση της
ινσουλίνης, τη διάρκεια και την ένταση της
άσκησης και τις μετρήσεις του σακχάρου κατά
τη διάρκεια της άσκησης. Έντονη αλλά μικρής
διάρκειας άσκηση απαιτεί μικρή ή καθόλου
πρόσληψη υδατανθράκων. Συχνά εμφανίζεται
υπογλυκαιμία μετά την άσκηση, όταν οι
αποθήκες υδατανθράκων (δηλαδή, το
γλυκογόνο των μυών και του ήπατος)
εξαντλούνται. Ειδικότερα, υψηλής έντασης
άσκηση μπορεί να οδηγήσει σε εξάντληση του
γλυκογόνου των μυών, αυξάνοντας έτσι τον
κίνδυνο για υπογλυκαιμία μετά την άσκηση σε
ινσουλινοθεραπευόμενους ασθενείς και σε
ασθενείς που λαμβάνουν φάρμακα που
αυξάνουν την έκκριση ινσουλίνης.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η κατανάλωση 530
γραμμαρίων υδατανθράκων κατά τη διάρκεια
και στα πρώτα 30 min μετά από εξαντλητική

άσκηση μειώνει τον κίνδυνο υπογλυκαιμίας και
επιτρέπει την αποτελεσματικότερη
αποκατάσταση του μυϊκού γλυκογόνου.

Άσκηση και Διαβήτης Τύπου 1

Στον Διαβήτη Τύπου 1 είναι πολύ σημαντικό
να γνωρίζεις κανείς πώς να προσαρμόζει την
δόση της ινσουλίνης, συνυπολογίζοντας τι
τρώει και πόση άσκηση κάνει. Για να πετύχει
την σωστή δόση ο ασθενής θα πρέπει να μάθει
πρώτα πώς ο οργανισμός του ανταποκρίνεται
στην άσκηση, καθώς ο καθένας έχει
διαφορετικές διακυμάνσεις στα επίπεδα
σακχάρου του. Απαιτείται καταγραφή των
επιπέδων γλυκόζης πριν και μετά την άσκηση
και συζήτηση με τον γιατρό ώστε να
αποφασιστούν οι κατάλληλες ρυθμίσεις των
δόσεων ινσουλίνης. Η αντίδραση του
σακχάρου μετά την άσκηση εξαρτάται από την
τιμή του σακχάρου πριν την έναρξη της
άσκησης, την ένταση και τη διάρκεια της
άσκησης.

Αν χρειαστεί να αυξηθεί η ένταση της
άσκησης θα χρειαστεί μείωση της δόσης
ινσουλίνης, ενώ το αντίθετο εάν μειωθεί η
ένταση ή η διάρκεια της άσκησης. Εάν το
σάκχαρο είναι <100mg/dl, πριν την άσκηση και
πρόκειται κανείς να γυμναστεί για περισσότερο
από 30 λεπτά, θα πρέπει να καταναλώσει ένα
σνακ πριν ξεκινήσει που να περιέχει
τουλάχιστον 15 γραμμάρια υδατάνθρακες. Εάν
χρησιμοποιεί αντλία θα πρέπει απλά να
μειώσει το ρυθμό της βασικής ινσουλίνης.

Τα επίπεδα της ινσουλίνης και του σακχάρου
στο αίμα, άρα και ο κίνδυνος για υπογλυκαιμία,
εξαρτώνται: 1) από τον τύπο της ινσουλίνης, 2)
τη δόση της ινσουλίνη (μεγάλη δόση σημαίνει
μεγαλύτερος κίνδυνος), 3) το σημείο της
ένεσης (π.χ. το να γίνει στους γλουτούς ή στον
μηρό όταν πρόκειται να κάνει το άτομο
τζόγκινγκ ή στην κοιλιά, όταν προγραμματίζει
να κάνει κοιλιακούς), 4) την ώρα που έγινε η
τελευταία ένεση (π.χ. ένα ταχείας δράσης
ανάλογο αρχίζει να δρα περίπου 15 λεπτά μετά
την ένεση, έχει αιχμή δράσης τα 90 λεπτά και
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πρακτικά μετά από 4 ώρες επιδρά ελάχιστα),
καθώς και 5) από την ένταση και τη διάρκεια
της άσκησης (π.χ. η αγωνιστική ποδηλασία, η
κολύμβηση και το ποδόσφαιρο επί
περισσότερο από 60 λεπτά αυξάνουν τον
κίνδυνο υπογλυκαιμίας).

Η υπογλυκαιμία (δηλαδή επίπεδο σακχάρου
κάτω από 60 mg/dl) μπορεί να εμφανιστεί στη
διάρκεια της άσκησης ή 12 έως 24 ώρες
αργότερα. Όταν εμφανίζεται κατά την διάρκεια
της άσκησης απαιτεί για την αντιμετώπισή της
υψηλές ποσότητες υδατανθράκων (πάνω από
50 γραμμάρια), όπως 1/2 έως 1 κουτί
αναψυκτικό με ζάχαρη, 23 καραμέλες, 1 μικρό
κουτί φυσικό χυμό κτλ. Επειδή, όμως, συχνά
επανέρχεται και, μάλιστα, σε σύντομο χρονικό
διάστημα, καλό είναι ο ασθενής με ΣΔ να
καταναλώνει 30 λεπτά αργότερα ένα δεύτερο
ελαφρύ γεύμα, πλούσιο σε σύνθετους
υδατάνθρακες, όπως φρούτα, ξηρούς καρπούς
κτλ. Σε περίπτωση επανειλημμένων
υπογλυκαιμιών δημιουργείται ένας φαύλος
κύκλος, επομένως το άτομο πρέπει να
διακόψει την άσκηση και να επικοινωνήσει με
τον θεράποντα ιατρό του.

Η έντονη άσκηση μπορεί να προκαλέσει
έκκριση την έκκριση ορμονών του στρες όπως

είναι η αδρεναλίνη, η οποία ανταγωνίζεται την
ινσουλίνη, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί
υπεργλυκαιμία.

Εάν το σάκχαρο είναι υψηλό πριν την έναρξη
της άσκησης, πρέπει να γίνει έλεγχος για
κετόνες στα ούρα και εάν το τεστ είναι θετικό
θα πρέπει να αποφευχθεί η άσκηση. Εάν δεν
υπάρχουν κετόνες ο ασθενής με ΣΔ μπορεί να
αθληθεί.

Εάν το σάκχαρο πριν από την άσκηση είναι
πάνω από 300 mg/dl ή εάν είναι πάνω από
250 mg/dl και συνυπάρχουν κετόνες στα ούρα,
ο κίνδυνος υπεργλυκαιμίας και κετοξέωσης
είναι πολύ μεγάλος. Σε τέτοια περίπτωση
συνιστάται αποφυγή της άσκησης, χρήση ενός
αναλόγου ινσουλίνης ταχείας δράσης, αναμονή
1 ώρας και απανάληψη της μέτρησης του
σακχάρου στο αίμα.

Η ινσουλίνη που χρησιμοποιείται πριν από
την άσκηση θα πρέπει να γίνεται υποδόρια και
όχι σε σημεία που θα χρησιμοποιηθούν στη
διάρκεια της άσκησης. Μείωση κατά 3070%
της βασικής ινσουλίνης, ιδίως σε άτομα που
πρόκειται να ακολουθήσουν πρόγραμμα
συστηματικής άσκησης, είναι αποτελεσματική
για την πρόληψη ιδίως των υπογλυκαιμιών που
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εμφανίζονται όψιμα (π.χ. 24 ώρες μετά).

Εάν ο ασθενής λαμβάνει την ανθρώπινη
ινσουλίνη ταχείας δράσης Actrapid (regular) ή
ταχέως δρώντα ανάλογα ινσουλίνης, θα πρέπει
να μειώσει πριν από την άσκηση τη δόση τους
κατά 1050%, ανάλογα με το είδος, τη διάρκεια
και την ένταση της άσκησης. Το ίδιο πρέπει να
γίνει και με τη δόση της βασικής ινσουλίνης,
ιδίως εάν κάνει καθημερινά έντονα σπορ (π.χ.
σέρφινγκ, ποδηλασία κ.λπ.) (μπορεί να
χρειασθεί μείωση της δόσης της βασικής
ινσουλίνης κατά περισσότερο από 60%). Η
άσκηση πρέπει να προγραμματίζεται 34 ώρες
μετά την ένεση Αctrapid (regular) και 2 ώρες
μετά την ένεση των ταχέως δρώντων
αναλόγων.

Εάν πριν από την άσκηση το σάκχαρο είναι
κάτω από 100 mg/dl, ο ασθενής πρέπει να
καταναλώσει 2060 γραμμάρια απλού
υδατάνθρακα (π.χ. 1 ποτήρι πορτοκαλάδα ή 1
μέτριο φρούτο ή 1 φέτα ψωμί ολικής αλέσεως)
και να περιμένει 2025 λεπτά για να
ξαναμετρήσει το σάκχαρό του. Άμα δεν
ξεπερνάει τα 110120 mg/dl, δεν πρέπει να
γυμναστεί. Οι ιδανικές τιμές του σακχάρου πριν
από την γυμναστική είναι 120180 mg/dl.

Εάν το σάκχαρό πριν από την άσκηση είναι
πάνω από 250 mg/dl και υπάρχουν κετόνες ή
αν είναι πάνω από 300 mg/dl, ο ασθενής θα
πρέπει να καθυστερήσει την άσκηση μέχρι να
ρυθμισθεί κάνοντας μικρή δόση ταχείας
δράσης ινσουλίνη.

Ο ασθενής με ΣΔ τύπου 1 θα πρέπει να
ελέγχει το σάκχαρό του κάθε 3040 λεπτά
έντονης άσκησης. Μόλις περάσουν 3045
λεπτά έντονης άσκησης, πρέπει να φάει 2060
γραμμάρια απλού υδατάνθρακα (π.χ. 2
κράκερ, 1 μικρό φρούτο, 1 μικρό ποτήρι χυμό,
1 χούφτα ξηρούς καρπούς κτλ.) και να μειώσει
την προγραμματισμένη προγευματική
ινσουλίνη κατά 1050%.

Άσκηση και Επιπλοκές του Διαβήτη

Στην περίπτωση ασθενών με επιπλοκές από

τον Σακχαρώδη Διαβήτη, θα πρέπει να ζητηθεί
η γνώμη του θεράποντα γιατρού για να
αποφασιστεί το είδος της άσκησης που είναι
ασφαλής σε κάθε περίπτωση.

Σε ασθενείς με Στεφανιαία Νόσο, Υψηλή
Αρτηριακή Πίεση ή Χρόνια Νεφρική Νόσο δεν
επιτρέπονται η πολύ έντονη άσκηση, οι
ασκήσεις με πολλά βάρη, οι ισομετρικές
ασκήσεις ή άσκηση σε πολύ ζεστό ή κρύο
περιβάλλον, ενώ επιτρέπονται η μέτριας
έντασης άσκηση όπως περπάτημα, ή μικρά
βαράκια, πάντα σε δροσερό περιβάλλον.

Σε ασθενείς με Περιφερική Νευροπάθεια δεν
συνιστάται η έντονη ή παρατεταμένη άσκηση.
Συνιστάται η αποφυγή ζέστης και κρύου και η
χρήση κατάλληλων παπουτσιών, γιατί υπάρχει
κίνδυνος ανάπτυξης έλκους. Συνιστάται ο
έλεγχος των ποδιών μετά την άσκηση, για να
διαπιστωθεί η ύπαρξη τυχόν τραυματισμού.
Συνιστάται μέτριας έντασης άσκηση όπως
περπάτημα, ή μικρά βαράκια, πάντα σε
δροσερό περιβάλλον

Σε ασθενείς με Αυτόνομη Νευροπάθεια
συνιστάται η αποφυγή ασκήσεων σε θερμό
περιβάλλον, η αποφυγή απότομων κινήσεων,
η προτίμηση ήπιας προς μέτρια ένταση
άσκησης και για μικρή διάρκεια και η σταδιακή
αύξηση του χρόνου άσκησης κάθε εβδομάδα.

Σε ασθενείς με Αμφιβληστροειδοπάθεια
συνιστάται η αποφυγή έντονης άσκησης και
ασκήσεων με βάρη ή αντιστάσεις, που
χρειάζεται να κρατάει ο ασθενής την αναπνοή
του, ή ασκήσεις με το κεφάλι κάτω. Επιτρέπεται
μέτριας έντασης άσκηση όπως περπάτημα, ή
μικρά βαράκια σε πολλές επαναλήψεις.

Σε ασθενείς με Περιφερική Αγγειοπάθεια
συνιστάται αποφυγή έντονης άσκησης και η
προτίμηση μέτριας έντασης άσκησης όπως
περπάτημα, κολύμπι, ποδήλατο, ή ασκήσεις
στην καρέκλα.
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Διατροφικές πληροφορίες
έτοιμων προϊόντων:

Συμβουλές για άτομα με
Διαβήτη.

ΠΟΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Π.Ε. ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

Πολλές φορές βρισκόμαστε μπροστά στα
ράφια του σούπερ μάρκετ αποφασισμένοι να
αγοράσουμε υγιεινά τρόφιμα. Πως γνωρίζουμε
όμως ποια είναι τα τρόφιμα με υγιεινά
συστατικά; Πώς τα άτομα με Διαβήτη μπορούν
να τα καταναλώσουν χωρίς να απορρυθμιστεί
ο Διαβήτης;

Οι ετικέτες που αναγράφονται στις
συσκευασίες των έτοιμων προϊόντων είναι
αυτές που θα σας βοηθήσουν να
ενημερωθείτε. Στις ετικέτες αυτές παρέχονται
πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά και την
θρεπτική αξία (υδατάνθρακες, λιπαρά, φυτικές
ίνες, θερμίδες) του προϊόντος. Γνώσεις πολύ
σημαντικές για εύκολες και υγιεινές επιλογές.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Τα έτοιμα προϊόντα υποχρεωτικά έχουν στην
ετικέτα τους μια λίστα με τα συστατικά που
περιέχουν. Τα συστατικά αναγράφονται κατά
φθίνουσα σειρά, δηλαδή το συστατικό που
περιέχεται στη μεγαλύτερη ποσότητα
αναγράφεται πρώτο, ενώ το συστατικό που
περιέχεται στη μικρότερη ποσότητα
αναγράφεται τελευταίο.

Μία συνήθης παρουσίαση των συστατικών
είναι ως εξής:

Στην παραπάνω ετικέτα αναγράφεται ότι π.χ.
η ζάχαρη είναι το τρίτο συστατικό και επομένως
περιέχεται στο προϊόν αυτό σε σχετικά μεγάλη
αναλογία.

Εάν η ζάχαρη, τα λιπαρά, το αλάτι είναι στα
πρώτα συστατικά του προϊόντος, ίσως το
προϊόν να μην είναι η πιο υγιεινή επιλογή.

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

• Χωρίς ζάχαρη (Sugarfree): ενημερώνει ότι

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Αλεύρι σίτου, φυτικά έλαια,
ζάχαρη, αλεύρι σίτου ολικής άλεσης 11%,
διογκωτικές ύλες (όξινο ανθρακικό νάτριο,
όξινο τρυγικό κάλιο), αλάτι,
γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη σόγιας). Το
προϊόν μπορεί να περιέχει ίχνη από γάλα ή
αυγά.
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το προϊόν περιέχει λιγότερο από 0,5γρ

ζάχαρης ανά μερίδα.

• Χωρίς προσθήκη ζάχαρης (No sugar added):

ενημερώνει ότι δεν έγινε προσθήκη

ζάχαρης κατά την διαδικασία

επεξεργασίας και συσκευασίας του

προϊόντος

Οι παραπάνω επιγραφές ενημερώνουν ότι το
προϊόν δεν έχει ζάχαρη, αυτό όμως δεν
σημαίνει ότι δεν περιέχει υδατάνθρακες.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Η διατροφική επισήμανση αναγράφεται
συνήθως στην δεξιά πλάγια πλευρά των
προϊόντων και περιέχει πληροφορίες σχετικά
με την θρεπτική τους αξία. Συνήθως έχει την
μορφή:

Προκειμένου να κατανοήσετε τις
πληροφορίες που η Διατροφική Επισήμανση
παρέχει, ακολουθείστε τα παρακάτω τέσσερα
βήματα.

ΒΗΜΑ 1: Διαβάστε το μέγεθος μερίδας

Το μέγεθος μερίδας αναφέρεται στην
ποσότητα του προϊόντος που συνήθως
καταναλώνει ένα άτομο και μας πληροφορεί για
την ποσότητα που παρέχει τις θερμίδες και τα
θρεπτικά συστατικά που καταγράφονται στην
ετικέτα.

Συγκρίνετε την ποσότητα που θα
καταναλώσετε με το μέγεθος τηςμερίδας. Εάν
καταναλώσετε λιγότερο ή περισσότερο από το
μέγεθος μερίδας θα λάβετε αντίστοιχα
λιγότερες ή περισσότερες θερμίδες και
θρεπτικά συστατικά.

Στο παράδειγμά μας:

Απλή Μερίδα : Περιέχει 220 Θερμίδες και
30γρ. Υδατάνθρακες

Διπλή Μερίδα : Περιέχει 440 Θερμίδες και
60γρ. Υδατάνθρακες

Η κατανάλωση διπλής μερίδας δίνει και
διπλάσιους υδατάνθρακες.

ΒΗΜΑ 2: Ενημερωθείτε για τις θερμίδες που
δίνει μία μερίδα προϊόντος.

Οι θερμίδες παράγουν ενέργεια και πρέπει
να καταναλώνουμε αρκετές θερμίδες για να
παραμένουμε υγιείς και να έχουμε ενέργεια.
Εάν όμως καταναλώσουμε περισσότερες
θερμίδες από αυτές που χρειάζεται ο
οργανισμός μας ημερησίως, μπορεί να αυξηθεί
το βάρος μας.

Ο αριθμός θερμίδων ανά μερίδα καθορίζεται
από τρεις πηγές: λιπαρά, υδατάνθρακες,
πρωτεΐνες. Εάν το προϊόν που θέλετε να
αγοράσετε έχει πολλές θερμίδες και προσέχετε
το σωματικό βάρος ή επιθυμείτε να χάσετε
βάρος, επιλέξτε κάποιο παρόμοιο προϊόν με
λιγότερες θερμίδες ή την μη συχνή
κατανάλωση αυτού.

ΒΗΜΑ 3: Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στους
υδατάνθρακες.

Η ποσότητα των υδατανθράκων επηρεάζει
αντίστοιχα τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Το
να γνωρίζετε τους υδατάνθρακες που
περιέχονται στην ποσότητα του έτοιμου
προϊόντος που θα καταναλώσετε σας βοηθά
να:

1. Αντικαταστήσετε ένα τρόφιμο με ένα έτοιμο

προϊόν χωρίς επηρεαστούν τα επίπεδα

του σακχάρου (ούτε υπεργλυκαιμία ούτε

υπογλυκαιμία). Στο παράδειγμά μας, μια

μερίδα προϊόντος περιέχει 31γρ.
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(15+15=30). Ένα άτομο μπορεί να

καταναλώσει μία μερίδα αυτού του

προϊόντος αντί για δύο φέτες ψωμί.

2. Γνωρίζετε πόσες μονάδες ταχεία ινσουλίνης

θα χρειαστείτε. Κάθε άτομο με Διαβήτη

μπορεί με την βοήθεια της θεραπευτική

του ομάδας, να γνωρίζει πόσους

υδατάνθρακες καλύπτει σε αυτόν μία

μονάδα ινσουλίνης.

ΒΗΜΑ 4: Προσέχετε τις % ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ

Οι ημερήσιες παροχές καθορίζουν την
ποσότητα θρεπτικού συστατικού, που είναι
απαραίτητο να προσλαμβάνει ένα άτομο την
ημέρα, προκειμένου να είναι υγιής.

Οι % ημερήσιες παροχές σε ένα προϊόν σας
ενημερώνουν εάν η κατανάλωση μίας μερίδας
προϊόντος συντελεί λίγο ή πολύ στην κάλυψη
των ημερήσιων αναγκών σας στα θρεπτικά
συστατικά που αναγράφονται. Συγκρίνετε τις
% ημερήσιες παροχές παρόμοιων προϊόντων
και επιλέξτε υγιεινά τρόφιμα.

Επιλέξτε τρόφιμα τα οποία είναι χαμηλά σε:

• Κορεσμένα λιπαρά

• Τρανς λιπαρά

• Χοληστερόλη

• Νάτριο

Για τα συστατικά αυτά, προσπαθήστε να
επιλέγετε τρόφιμα με ποσοστό ημερήσιων
παροχών 5% ή λιγότερο

Η μειωμένη κατανάλωση των παραπάνω
συστατικών προάγει την υγεία της καρδιάς

Υψηλά σε:

• Φυτικές ίνες

• Βιταμίνη Α και C

• Ασβέστιο

• Σίδηρο

Για τα συστατικά αυτά, προσπαθήστε να
επιλέγετε τρόφιμα με ποσοστό ημερήσιων
παροχών 20% ή περισσότερο.

Ρόλος των παραπάνω συστατικών είναι να
θρέφουν τον οργανισμό και να ενισχύουν την
άμυνα του οργανισμού. Οι φυτικές ίνες
βοηθούν στο κορεσμό και στο να μην ανεβαίνει
η γλυκόζη στο αίμα απότομα.

Η διατροφή παίζει κυρίαρχο ρόλο στη
θεραπευτική αγωγή ενός ατόμου με Διαβήτη. Η
επιλογή του τι θα καταναλώσει είναι δική του
είναι καλό όμως να γνωρίζει τι περιέχεται σε
αυτό.

Αφιερώστε λοιπόν πέντε λεπτά να διαβάσετε
τις διατροφικές πληροφορίες των έτοιμων
προϊόντων πριν τα αγοράσετε.
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Σακχαρώδης Διαβήτης
και εγκυμοσύνη

Αναστασίου Γεωργία
5οετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1(ΣΔτ1) ή
ινσουλινοεξαρτώμενος ΣΔ ενοχοποιείται για το
5% έως 10% των διαγεγνωσμένων διαβητικών
ασθενών.Η έναρξη της νόσου εμφανίζεται πριν
το 30ο έτος ηλικίας με αποτέλεσμα να επη
ρεάζει τις γυναίκες κατά την αναπαραγωγική
τους ηλικία. Σύμφωνα με πρόσφατες
μεταναλύσεις ,οι κυήσεις διαβητικών ασθενών
με ΣΔτ1 εκπροσωπούν 0.2% έως 0.5% των
κυήσεων ανά έτος.

Μεταβολικές επιδράσεις της κύησης

Η εγκυμοσύνη ασκεί αποδεδειγμένα στη
γυναίκα κάποια “διαβητογόνο επίδραση”. Αυτή
οφείλεται στο ότι υπό την επίδραση ορμονικών
μεταβολών της κύησης ,όπως είναι η αύξηση
του πλακουντιακού γαλακτο γόνου,της
προλακτίνης ,της προγεστερόνης, των
οιστρογόνων και της κορτιζόλης η δράση της
ινσουλίνης μειώνεται σε κυτταρικό επίπεδο. Οι
μεταβολικές επιδράσεις της εγκυμοσύνης
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα :

• Μείωση της συγκέντρωσης της γλυκόζης

του πλάσματος σε νηστεία και πριν από

τα γεύματα και αύξηση μετά από τα

γεύματα(σε σύγκριση με τις τιμές προ

εγκυμοσύνης)

• Μείωση της συγκέντρωσης των αμινοξέων

• Αύξηση των τριγλυκεριδίων και της

χοληστερόλης

• Εκτροπή του μητρικού μεταβολισμού προς

άλλες πηγές ενέργειας (λίπη και κετόνες)

έτσι ώστε η γλυκόζη να είναι διαθέσιμη

περισσότερο για το αναπτυσσόμενο

έμβρυο. Αποτέλεσμα αυτού είναι η τάση

για κετογένεση και ο κίνδυνος κετοναιμίας

σε παράλειψη γευμάτων.

• Μείωση του ορίου αποβολής γλυκόζης από

τα νεφρά. Αυτό καθιστά τον έλεγχο του

σακχάρου των ούρων των διαβητικών

εγκύων αναξιόπιστο.

Είναι λοιπόν ευνόητο ότι όταν η μητέρα

πάσχει από ινσουλινοεξαρτώμενο

διαβήτη οι ανάγκες για εξωγενή χορήγηση

ινσουλίνης αυξάνουν με κορύφωση την

9η εβδομάδα κύησης και την 37η.

Επιδράσεις της εγκυμοσύνης στις
επιπλοκές του διαβήτη

Υπογλυκαιμία

Η υπογλυκαιμία, ιδιαίτερα η νυκτερινή, είναι
ένα συνηθισμένο φαινόμενο με τις κλασσικές
θεραπείες ινσουλίνης που επιτείνεται και
συγκαλύπτεται συχνά στην κύηση.Αυτό
συμβαίνει διότι η αύξηση των απαιτήσεων της
ινσουλίνης στην κύηση, σε συνδυασμό με τον
αυστηρό γλυκαιμικό έλεγχο, χρήζει υπερ
δοσολογίας ινσουλίνης με κίνδυνο
υπογλυκαιμίας. Παράλληλα, η δράση των
ορμονών όπως η κορτιζόλη και η γλυκαγόνη,
που προστατεύουν από την υπογλυκαιμία,
είναι εγγενώς μειωμένη σε ασθενείς με ΣΔτ1
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και αμβλύνεται περαιτέρω στην εγκυμοσύνη.

Ωστόσο,τα προειδοποιητικά σημάδια της
υπογλυκαιμίας, όπως η ταχυκαρδία, η
αδυναμία και η ωχρότητα, οφείλονται στη
δράση των ορμονών αυτών.Ο συνδυασμός
αυτών των φαινομένων μπορεί να καλύψει την
υπογλυκαιμία.Για το λόγο αυτό,οι ασθενείς και
η οικογένεια θα πρέπει να ενημερώνονται
σχετικά με τα σημεία και τα συμπτώματα της
υπογλυκαιμίας και να πίνουν ένα ποτήρι γάλα
ή χυμό όταν ανησυχούν για το χαμηλό επίπεδο
σακχάρου στο αίμα.

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (ΔΑ) ,
κύρια αιτία νεοεμφανιζόμενης τύφλωσης
μεταξύ ατόμων ηλικίας 20 έως 74 ετών, τείνει
να επιδεινώνεται σημαντικά στην κύηση.
Σύμφωνα με έρευνες, η επιδείνωση αυτή
οφείλεται στην ταχεία βελτίωση του
γλυκαιμικού ελέγχου, τη διάρκεια του ΣΔ και τα
επίπεδα της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης
στην αρχή της κύησης.

Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η
παρακολούθηση κάθε διαβητικής εγκύου από
οφθαλμίατρο κάθε τρίμηνο κατά τη διάρκεια
της κύησης καθώς και μετά τον τοκετό. Οι
ασθενείς αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται
οφθαλμολογικά προτού αποφασίσουν να
μείνουν έγκυες με φωτοπηξία Laser. Βέβαια,σε
περίπτωση που χρειασθεί φωτοπηξία στη
διάρκεια της κύησης, η αποτελεσματικότητα
της είναι η ίδια με αυτής εκτός κύησης.

Διαβητική νεφροπάθεια

Μια επιπρόσθετη επιπλοκή του ΣΔ που
μπορεί να παρουσιάσει σημαντική επιδείνωση
κατά τη διάρκεια της κύησης είναι η διαβητική
νεφροπάθεια.Ειδικότερα,η αύξηση του
νεφρικού φορτίου στην εγκυμοσύνη αυξάνει
περαιτέρω την τάση για νεφρική βλάβη. Η
νεφροπάθεια μπορεί να απειλήσει τη μητέρα
και το έμβρυο. Διαβητικές γυναίκες που
παρουσιάζουν μικρό βαθμό απώλειας
πρωτεϊνών στα ούρα (πρωτεϊνουρία)  λόγω
διαβητικής νεφροπάθειας  στην αρχή της
εγκυμοσύνης,θα παρουσιάσουν επιβάρυνση
πρωτεινουρίας ,οιδήματα και υπέρταση με την
πρόοδο της κύησης. Επιπρόσθετα,σε έγκυες
ασθενείς με νεφροπάθεια και πρωτεινουρία
παρατηρείται υψηλό ποσοστό προεκλαμψίας
και πρόωρου τοκετού (65%). Η
προυπάρχουσα ή εμφανιζόμενη κατά την
κύηση υπέρταση πρέπει να αντιμετωπίζεται με
φάρμακα όπως η μεθυλντόπα ενώ
απαγορεύεται η χορήγηση της συνήθους
αγωγής (αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου
αγγειοτενσίνης ΙΙ) λόγω εμβρυοτοξικότητας.

Επιδράσεις του διαβήτη στο έμβρυο

Συγγενείς διαμαρτίες νεογνών διαβητικών
μητέρων

Η υπεργλυκαιμία των γυναικών που πάσχουν
από ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη έχει
συσχετιστεί με διαμαρτίες περί τη διάπλαση
στο έμβρυο. Ειδικότερα, η έκθεση του εμβρύου
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στη μητρική υπεργλυκαιμία επάγει την
παθολογική αύξηση της σωματικής ανάπτυξης
του κατά την εξέλιξη της κύησης. Η μακρο
σωμία αποτελεί ιδιαίτερα συχνό, σχεδόν
χαρακτηριστικό γνώρισμα των νέογνών
διαβητικών μητέρων και συνίσταται στο μεγάλο
βάρος (>4.5 kg) και μεγάλο μήκος σώματος.

Η κυριότερη συνέπεια της μακροσωμίας
είναι η δυστοκία του ώμου. Ο
υπερηχογραφικός έλεγχος της μητέρας
συνεπικουρεί στην έγκαιρη ανίχνευση της
μακροσωμίας και στο σχεδιασμό της οδού του
τοκετού.Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώιμος
καλός μεταβολικός έλεγχος της μητέρας ακόμη
και πριν τη σύλληψη συνδυάζεται με σημαντική
ελάττωση του κινδύνου της μακροσωμίας ενώ
οι υπογλυκαιμικές κρίσεις ,απότοκος καλύτερου
γλυκαιμικού ελέγχου,δε φαίνεται να προάγουν
την τερατογένεση.

Αντιμετώπιση της διαβητικής εγκύου

Προγεννητική φροντίδα

Η προγεννητική φροντίδα περιλαμβάνει την
άριστη ενημέρωση της διαβητικής μητέρας
σχετικά με το σημαντικό ρόλο του καλού
μεταβολικού ελέγχου ιδιαίτερα κατά τη
σύλληψη.Ο θεράπων ιατρός πρέπει να συζητά
σε τακτικά χρονικά διαστήματα σχετικά με την
πρόθεση εγκυμοσύνης με όλες τις γυναίκες με
ΣΔ αναπαραγωγικής ηλικίας και να επισημαίνει
την ανάγκη για προγραμματισμένη
εγκυμοσύνη.

Μεταβολικός έλεγχος

Οι βασικές διαιτητικές αρχές που που
αφορούν όλα τα διαβητικά άτομα ισχύουν και
για τις διαβητικές μητέρες. Η αναλογία των
υδατανθράκων στη διατροφή ανέρχεται στο
50% των θερμιδών. Έμφαση πρέπει να δίδεται
στην πρόσληψη όλων των θρεπτικών
συστατικών ενώ κατά κανόνα χορηγούνται
συμπληρώματα σιδήρου και φυλλικού οξέος.Σε
ότι αφορά τις ενέσεις ινσουλίνης πρέπει να
επισημανθεί ότι η δοσολογία μπορεί να
υπερβεί κατά πολύ τις ημερήσιες ανάγκες πριν
από την εγκυμοσύνη.Επιπρόσθετα,απαιτείται η
χορήγηση μειγμάτων ινσουλίνης (ταχείας και

ημιβραδείας ενέργειας) ενώ προκύπτει η
ανάγκη για τη χρησιμοποίηση εντατικο
ποιημένων σχημάτων ινσουλινοθεραπείας ή
για τη χρήση αντλίας ινσουλίνης.
Επισημαίνεται ότι η χρήση προκαθορισμένων
μειγμάτων ινσουλίνης δεν παρέχει την
απαραίτητη ευελιξία για την επίτευξη
ευγλυκαιμίας στις διαρκώς μεταβαλλόμενες
ανάγκες σε ινσουλίνη καθώς και ότι η
χορήγηση βραδείας δράσης ινσουλίνη αυξάνει
τον κίνδυνο απρόβλεπτων υπογλυκαιμιών.Η
αυξομείωση των δόσεων της ινσουλίνης
ταχείας δράσης γίνεται κατά προτίμηση από
την ίδια την έγκυο με οδηγό το σάκχαρο
αίματος (τακτική μέτρηση σακχάρο στο
σπίτι).Οι επιθυμητές τιμές σακχάρου αίματος
κυμαίνονται μεταξύ 60 100 mg/dl με νηστεία
και περί τα 120 mg/dl 1 ώρα μετά το φαγητό.
Καταληκτικά, οι διαβητικές έγκυες με
κατάλληλη εκπαίδευση πρέπει να
πραγματοποιούν τακτικό έλεγχο νυκτερινού
δείγματος ούρων για κετόνη ώστε σε
περιπτώσεις κετονουρίας (αποβολής κετονών
στα ούρα) να αυξήσουν την πρόσληψη
υδατανθράκων και τη δόση ινσουλίνης.
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ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Σπύρος Αθανασίου

Ακόμη ένα καλοκαίρι ήρθε. Περίοδος χαράς,
ξεγνοιασιάς, βόλτας και διακοπών. Πάντα
τέτοιες ημέρες διαβάζουμε τι πρέπει ένας
διαβητικός να προσέξει, τι πρέπει να κάνει για
την καλή του ρύθμιση, πώς πρέπει να φυλάει
τα φάρμακα και τα υλικά του, πόσες μετρήσεις
πρέπει να κάνει κάθε ημέρα, τι θα πρέπει να
τρώει και να πίνει, τι θα πρέπει…

Ε λοιπόν αρκετά με αυτά τα πρέπει! Δεν
θέλω να σας κουράσω άλλο με τα πρέπει, τα
οποία τελικά τα ξέρουμε όλοι οι διαβητικοί και
τα μαθαίνουμε καθημερινά από την πρώτη
στιγμή που θα διαγνωστούμε. Στο κάτω κάτω ,
η πληροφόρηση των πρέπει είναι στις μέρες
μας εύκολη υπόθεση (διαδίκτυο, ιατροί,
επιστημονικά περιοδικά κτλ.).

Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν λέω αφήστε
τα όλα στην τύχη τους! Φυσικά και στο μυαλό
μας, πάντα ο διαβήτης είναι εκεί και θα
κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για την σωστή
του διαχείριση και την καλή μας υγεία και
ασφάλεια. Ωστόσο, δεν θα ήθελα να γράψω
ακόμη ένα κείμενο με πρέπει… Αντίθετα, θα
ήθελα να γράψω ένα κείμενο με το τι μπορεί
ένας άνθρωπος με διαβήτη να κάνει στις
διακοπές του, έχοντας πάντα γνώμονα την

σωστή διαχείριση του διαβήτη και την
ασφάλεια.

Ένας άνθρωπος με διαβήτη λοιπόν μπορεί:

• Να κολυμπήσει, να παίξει στο νερό, να κάνει

βουτιές, να χαζέψει τον βυθό, να

ασχοληθεί γενικότερα με το υγρό στοιχείο.

• Να παίξει στην παραλία (ρακέτες, βόλεϋ,

ποδόσφαιρο, τρέξιμο κτλ.)

• Να κάνει ηλιοθεραπεία

• Να κάνει θαλάσσια σπορ (τζετ σκι, παιχνίδια

με φουσκωτά, σερφ κτλ.)

• Να ψαρέψει

• Να κοιμηθεί σε σκηνή

• Να κάνει πεζοπορία, αναρρίχηση, τρέξιμο,

ορειβασία κτλ.



28 Το βήμα της Π.Ε.Ν.ΔΙ. #66 Ιούλιος  Δεκέμβριος

• Να απολαύσει έναν καφέ δίπλα στο κύμα

• Να φάει και να πιει στην αγαπημένη του

ταβέρνα

• Να απολαύσει ένα παγωτό ή κάποιο άλλο

«αμαρτωλό» σνακ.

• Να πιεί το αγαπημένο του κοκτέιλ ή ποτό.

• Να κάνει ποδήλατο

• Να κάνει μια βόλτα με μια μοτοσικλέτα

• Να πάει μια κρουαζιέρα με ένα ιστιοπλοϊκό

σκάφος

• Να περπατήσει σε ένα δάσος

• Να κάνει φωτογραφικές

εξορμήσεις

• Να κάνει κανό, καγιάκ ή

ράφτινγκ σε κάποιο ποτάμι

• Να περιηγηθεί σε μέρη της

Ελλάδας ή και του

εξωτερικού

• Να γνωρίσει ανθρώπους

• Να διασκεδάσει σε κάποιο

νυχτερινό μαγαζί

• Να χορέψει

• Να κάτσει και να τεμπελιάζει

όλη την ημέρα χαλαρώνοντας

από την ένταση που

συσσωρεύτηκε το

προηγούμενο διάστημα

• Να διαβάσει ένα βιβλίο

• Να ερωτευτεί

• Να ……..

Τελικά η λίστα είναι ατελείωτη. Σταματάει εκεί
που ο καθένας θέλει να την σταματήσει. Ένας
άνθρωπος με διαβήτη δεν έχει περιορισμούς
στο τι μπορεί να κάνει. Γνωρίζοντας ο καθένας
τον εαυτό του και τηρώντας βασικούς κανόνες
που μαθαίνουμε όλοι μας από την αρχή σε
σχέση με τον διαβήτη μας ξέρουμε τι μπορούμε
να κάνουμε.

Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα!

Καλό καλοκαίρι σε όλους!
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Δεν κράτησε τον λόγο του
ο Σερ Στιβ Ρέντγκρεϊβ

Πηγή: www.gavros.gr
Απόδοση: Χρήστος Ζησίδης

Είχε μόλις ζήσει τον τρόμο μίας έκρηξης
βόμβας από τρομοκράτες, παρά την
ψυχολογική κατατονία είχε συνέλθει και είχε
κατακτήσει το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό
μετάλλιό του στην Ατλάντας, το 1996. Ο Στιβ
Ρέντγκρεϊβ είχε μπει σε μία εκλεκτή κατηγορία,
των Ολυμπιονικών που είχαν πάρει τέσσερα
χρυσά μετάλλια σε ισάριθμες διοργανώσεις,
ένα στην τετράκωπο και τρία στη δίκωπο.
Ήταν, ήδη, ο κορυφαίος κωπηλάτης που είχε
εμφανιστεί ποτέ στη λίμνη. Αλλά στα 38 του
φαινόταν ότι έχει φτάσει η ώρα για το «αντίο».
Και ο ίδιος είχε πειστεί απολύτως να το κόψει
το σπορ. Στη λίμνη Λεϊνίερ, 39 χιλιόμετρα
βορειοδυτικά της Ατλάντα, η δήλωσή του ήταν
χαρακτηριστική: «όποιος με ξαναδεί σε βάρκα,
έχει την άδειά μου να με πυροβολήσει».

Μόνο που δύο μέρες μετά είχε αλλάξει
γνώμη.

Ο Ρέντγκρεϊβ δεν κράτησε τον λόγο του. Στα
34 του ήθελε ξεκούραση. Για τους
περισσότερους, οι 4 μήνες που βρέθηκε σε

διακοπές ήταν το πρώτο διάστημα που ζούσε
ως… συνταξιούχος. Το ρεκόρ του Πάουλο
Ραντμίλοβιτς, κολυμβητή και παίκτη του πόλο,
από την Αμβέρσα, το 1920, είχε ισοφαριστεί και
ο Ρέντγκρειβ δεν είχε να αποδείξει τίποτα.
Εκτός από το να κατακτήσει ένα πέμπτο
συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο.

Η ζωή του πιο γνωστού Βρετανού κωπηλάτη
και του κορυφαίου Ολυμπιονίκη του νησιού
όλων των εποχών δεν ήταν εύκολη όλα αυτά
τα χρόνια. Το 20 χιλιόμετρα που «κατάπινε»
καθημερινά κατά μήκος του Τάμεση, με ώρα
προπόνησης τις 7:30, τα γυμναστήρια, ο
«πόλεμος» των εργομετρικών εξετάσεων, η
πρωτεΐνη που έπαιρνε εκείνος και ο παρτενέρ
του, Μάθιου Πίνσεντ, με τις… γαβάθες των
μακαρονιών που κατανάλωναν κάθε μέρα,
ήταν πολύ βαριά για τα 34 χρόνια του που
σήκωνε στις πλάτες του. Αλλά τέσσερις μήνες
μετά το ολυμπιακό μετάλλιο της Ατλάντας,
κατευθυνόταν στο γυμναστήριο, ένα κλασικά
βροχερό πρωί, την ίδια στιγμή που οι σκέψεις
τον κατέκλειναν στη διαδρομή. «Για ποιον, στο
καλό, λόγο το κάνω αυτό; Είναι ηλίθιο». Αλλά,
από την άλλη πλευρά, «ήμουν ευχαριστημένος
που ήταν τόσο σκληρό, επειδή αποδείκνυε ότι
η φιλοσοφία μου είναι σωστή δεν μπορείς να
έχεις χρόνο εκτός αυτού».

Για τον Σερ Στιβ, βέβαια, σημαντικό ρόλο
έπαιξε και η θέληση του Μάθιου Πίνσεντ. Μετά

τη νίκη στη δίκωπο στην
Ατλάντα, ο συνοδοιπόρος του
στους δύο ολυμπιακούς
θριάμβους, μια και είχε
προηγηθεί το χρυσό, επίσης
στη δίκωπο, στη Βαρκελώνη,
κατέστησε σαφές ότι
ενδιαφέρεται να αποκτήσει το
τρίτο του ολυμπιακό μετάλλιο.
Ο Πίνσεντ «κόλλησε» με τον
Ρέντγκρεϊβ το 1990, όταν ο
Άντι Χολμς, παρτενέρ του
στους Ολυμπιακούς Αγώνες
της Σεούλ, στο δεύτερο χρυσό
μετάλλιό του, αποφάσισε να
αποχωρήσει.
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Η δίκωπος, πάντως, αποτελούσε παρελθόν.
Ο Ρεντγκρέιβ γύρισε στα πρώιμα χρόνια του,
στο πρώτο χρυσό ολυμπιακό μετάλλιό του,
στην τετράκωπο. Ο ένας παρτενέρ θα ήταν ο
Μάθιου Πίνσεντ, αυτό ήταν το σίγουρο. Αλλά
έμεναν οι άλλοι δύο.

Ο κόουτς των Βρετανών, Γερμανός
Γιούργκεν Γκρόμπλερ, είχε σημαντικό δίλημμα.
Ποιοι θα ήταν οι άλλοι δύο που θα συνόδευαν
τα δύο «τέρατα» της παγκόσμιας κωπηλασίας
σε άλλο ένα χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο, θα
επωφελούνταν και αυτοί και, κυρίως, θα
άνοιγαν τον δρόμο για την πολύ μοναχική θέση
του Ρέντγκρεϊβ στον ολυμπιακό μύθο.

Ο Γκρόμπλερ βρήκε τον Τζέιμς Κράνκλερ,
παγκόσμιο πρωταθλητή στους Εφήβους το
1990, που όμως αντιμετώπιζε, ακόμα και έξι
χρόνια μετά από εκείνη την επιτυχία του,
προβλήματα προσαρμογής με τους μεγάλους.
Ο τέταρτος που διάλεξε ήταν από τα μέλη της
ομάδας που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο
στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντας,
στην τετράκωπο, δηλαδή ο Τιμ Φόστερ.

Το ταξίδι ενός κωπηλάτη είναι σίγουρα
επίπονο: ιδρώτας με το νερό να απέχει μία
ανάσα, κουπί και των γονέων. Ο Γκρόμπλερ
πίστευε ότι είχε βρει τους πιο ταιριαστούς
κωπηλάτες, εκείνους που θα μπορούσαν να
κάνουν με ακρίβεια τη δουλειά που τους
αναλογούσε, για να πιάσει τόπο η φυσική
δύναμη του Πίνσεντ και η τεχνική τελειότητα
του Ρέντγκρεϊβ. Για τον τελευταίο, τα
προβλήματα ξεκίνησαν νωρίς: η τετράδα
άρχιζε να βρίσκει ρυθμό και το χρυσό μετάλλιο
που κατέκτησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
της Λακ ντ’ Αγκουιμπελέτ, το 1997,
συνοδεύτηκε από εξετάσεις που έδειξαν ότι
πάσχει από διαβήτη τύπου 1. Ο Ρέντγκρεϊβ
αδυνάτιζε καθημερινά χωρίς να μπορεί να
κάνει τίποτα για αυτό: έμεινε πίσω στην
προετοιμασία, στη γυμναστική και σε όλους
τους υπόλοιπους τομείς. Όπως ήταν λογικό,
σκέφτηκε να τα παρατήσει. «Αλλά είπα ότι ο
διαβήτης πρέπει να ζήσει μαζί μου, όχι εγώ με
τον διαβήτη». Αύξησε τις δόσεις ινσουλίνης
του, άρχισε να καταναλώνει γαργαντουικές

ποσότητες φαγητού, για να γίνει καλά.

Η ομάδα αντιμετώπισε πολλά προβλήματα:
τον τένοντα του Τιμ Φόστερ, όταν έριξε μία
μπουνιά σε ένα παράθυρο κατά τη διάρκεια
ενός πάρτι, και την ήττα, την πρώτη της
τετράδας και την πρώτη των Πίνσεντ και
Ρέντγκρεϊβ μετά το 1992. Στη Ρεγκάτα της
Λουκέρνης, για το Παγκόσμιο Κύπελλο, τον
Ιούλιο του 2000. Στον ημιτελικό τους νίκησε η
Νέα Ζηλανδία, ενώ στον μικρό τελικό έμειναν
τέταρτοι, πίσω από τους Ιταλούς, τους Κίουι και
την Αυστραλία. «Ήταν εκεί όλα τα σημάδια της
ποιότητάς μας: όλα εκτός από την ταχύτητα»,
ομολόγησε ο Ρέντγκρεϊβ, «νιώθω τόσο
συγχυσμένος». Ο Γκρόμπλερ μοιράστηκε τη
σύγχυση, αλλά όχι την ανησυχία. «Έχω
απόλυτη εμπιστοσύνη στο πλήρωμα», είχε
δηλώσει τότε ο Γερμανός: «Είναι ώρα να
κάτσουν κάτω, να αναλύσουν την προπόνηση
και να βάλουν τα πράγματα σε ένα δρόμο».

Δύο μήνες μετά, στο Πένριθ του Σίδνεϊ, το
βρετανικό πλήρωμα απέδειξε στον προπονητή
του ότι είχε δίκιο. Στις 23 Σεπτεμβρίου ένας
μεγάλος αριθμός θεατών μαζεύτηκε για να
διαπιστώσει αν ο Ρέντγκρεϊβ μπορεί «να πάρει
τους Ολυμπιακούς κύκλους σε χρυσά
μετάλλια». Στον ημιτελικό, η Βρετανία άφησε
πίσω της την Αυστραλία, αλλά στον τελικό οι
Ιταλοί ξεκίνησαν την επίθεσή τους μετά τα 1000
μέτρα, φέρνοντας σε δύσκολη θέση το
βρετανικό πλήρωμα. Η ιταλική αντεπίθεση ήταν
επική, με 44 κουπιές το λεπτό. Ήταν οι Τόνι
Φόστερ και Μάθιου Πίνσεντ που κατέλαβαν
πελώρια προσπάθεια για να κρατήσουν το
πλήρωμα μπροστά μέχρι τον τερματισμό, ο
οποίος βρήκε το πλήρωμα του Σερ Στιβ να
πανηγυρίζει συναισθηματικά φορτισμένο.

Όσο για τον Ρέντγκρεϊβ: «Είμαι απλώς ένας
φυσιολογικός τύπος, που έτυχε να πηγαίνει
γρήγορα σε μία βάρκα». Ήταν, ωστόσο,
απλώς ένας φυσιολογικός τύπος που έτυχε να
πηγαίνει γρήγορα σε μία βάρκα και έχει πετύχει
το μυθικό κατόρθωμα των 5 χρυσών
ολυμπιακών μεταλλίων σε ισάριθμες
διοργανώσεις, από το 1984 έως το 2000.
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