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στην Υγειά
σας βρε Παιδιά!
ή

οδηγός επιβίωσης και
ασφαλούς κατανάλωσης αλκοόλ,
για ανθρώπους µε διαβήτη

Γνωριµία µε την Αστική µη
Κερδοσκοπική Εταιρεία

Χρόνος εντός
εύρους στόχου
(Time in range)

«Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

Η Εξέλιξη της
Θεραπείας µε
Ινσουλίνη

Ζω με τον διαβήτη μου κάθε ημέρα!
Προσπαθώ να είναι καλή η κάθε μου ημέρα!
Κάποιες ημέρες είναι, κάποιες ημέρες όχι!
«Μα πώς μπορείς και συνεχίζεις;» με ρώτησαν
«Δεν μου δόθηκε άλλη επιλογή!» αποκρίνομαι…
Δεν σταματώ, συνεχίζω να προσπαθώ!
Κάθε ημέρα!
«Σήμερα είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα, γιατί δεν την έχουμε
ξαναζήσει ποτέ πριν. Δεν θα τη ζήσουμε ποτέ ξανά.
Είναι η μοναδική μέρα που έχουμε».
William Arthur Ward (1921-1994)
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Η Π.Ε.Ν.∆Ι. Ιδρύθηκε στις 6-11-1994 από γονείς παιδιών µε νεανικό διαβήτη, από µέλη της Πανεπιστηµιακής κοινότητας
αλλά και από απλούς ανθρώπους που έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία στο αντικείµενο του σακχαρώδους διαβήτη. Πολλά χρόνια τώρα ωστόσο ο σύλλογός µας έχει ανοίξει τις αγκάλες του και σε ανθρώπους µε διαβήτη τύπου 2. Από το 1997 είναι
µέλος της Ελληνικής Οµοσπονδίας ∆ιαβήτη (ΕΛ.Ο.∆Ι.), η οποία ιδρύθηκε από την ένωση της Π.Ε.Ν.∆.Ι. τους τρεις µεγαλύτερους συλλόγους της χώρας µας (Π.Ε.∆., Π.Ε.Α.Ν.∆. και ΓΑΛΗΝΟΣ)
Η ενηµέρωση των ατόµων µε διαβήτη, των οικογενειών τους και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα, η παροχή βοήθειας
σε άπορες οικογένειες, η παρέµβαση στην πολιτεία ή σε κρατικούς φορείς για θέµατα που αφορούν τους νέους αυτής της
κατηγορίας όπως είναι η µόρφωση, η περίθαλψη, η στράτευση, η ασφάλιση, η εργασία κ.λ.π., η συνεργασία και η συµµετοχή
σε κάθε είδους ερευνητικές προσπάθειες, η ενηµέρωση σε ζητήµατα νοµοθεσίας καθώς και η κάθε µορφής στήριξη ακόµη
και σε ιδιαίτερες ατοµικές καταστάσεις ανθρώπων µε διαβήτη είναι µερικοί από τους σηµαντικότερους σκοπούς αυτού τού
συλλόγου. Βασική µας αντίληψη είναι ότι όλοι µαζί µπορούµε!

∆ράσεις - Στόχοι - Σκοπός της Π.Ε.Ν.∆Ι.
Ο σύλλογός µας δραστηριοποιείται ενεργά στον χώρο του διαβήτη και της επικοινωνίας του στο κοινωνικό σύνολο µε διοργάνωση εκδηλώσεων – οµιλιών αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις µε καλεσµένους ιατρούς και λοιπούς επιστήµονες και
επαγγελµατίες υγείας, που σχετίζονται µε τον σακχαρώδη διαβήτη, καθώς και την έκδοση του ενηµερωτικού περιοδικού
«Το βήµα της Π.Ε.Ν.∆Ι»

Βασικοί στόχοι του συλλόγου µας είναι:
• Στήριξη των ατόμων με διαβήτη και των οικογενειών τους.
• Ενημέρωση των ατόμων με διαβήτη και της κοινωνίας γενικότερα.
• Αντιμετώπιση δυσχερειών και προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσουν άτοµα µε διαβήτη στο σχολικό περιβάλλον, στον εργασιακό χώρο κλπ.
• Ενημέρωση σχετικά με την νομοθεσία που διέπει τις υποχρεώσεις και τα
δικαιώµατα ανθρώπων µε διαβήτη.
• Στήριξη άπορων ατόμων με διαβήτη.
• Διαβίβαση αιτημάτων και ζητημάτων που προκύπτουν σχετικά με τον σακχαρώδη διαβήτη σε φορείς και υπηρεσίες της πολιτείας.
• Παρεμβάσεις σε ζητήματα που αφορούν τον σακχαρώδη διαβήτη και διεκδίκηση παροχών και ευεργετηµάτων για τους ανθρώπους µε σακχαρώδη
διαβήτη.

Ο σύλλογός µας, πάνω από όλα
είναι εδώ για να τονίσει ότι σε
αυτό το κοµµάτι της ζωής µας
που λέγεται σακχαρώδης διαβήτης δεν είσαι µόνος.
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∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι συνελεύσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πραγµατοποιούνται κάθε πρώτη ∆ευτέρα κάθε µήνα στα γραφεία του Συλλόγου, ∆ηµητρίου Χατζή 63,
στους Αµπελόκηπους Ιωαννίνων.
Τα µέλη του συλλόγου είναι ευπρόσδεκτα να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις. Για την ακριβή ώρα, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε µε τη γραµµατεία.
Σας περιµένουµε!
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γαπητοί φίλοι θα ήθελα από την στήλη αυτή
να ευχηθώ καλό φθινόπωρο και καλό χειµώνα, που αν και µας
έχουν βοµβαρδίσει
ότι θα είναι δύσκολος και βαρύς, εµείς
θέλουµε και πρέπει να τον βλέπουµε
αισιόδοξα. Υπό κανονικές συνθήκες,
στο τεύχος αυτό θα σας ευχόµασταν
καλό καλοκαίρι, όµως µόνο κανονικές δεν µπορούν να χαρακτηριστούν
οι συνθήκες που ζούµε και βιώνουµε
το τελευταίο διάστηµα, οπότε φτάσαµε
να λάβετε στα χέρια σας αυτό το τεύχος µε τόσο µεγάλη καθυστέρηση….
Όπως θα δείτε στο τεύχος αυτό, δεν
θα βρείτε ούτε ένα άρθρο για τον κορωνοϊό! Έχουµε όλοι µας τόσο πολύ
βοµβαρδιστεί και συνεχίζουµε να
βοµβαρδιζόµαστε για την πανδηµία
της COVID-19 που πραγµατικά αποφασίσαµε πως φτάνει πια!
Αρκετά!
Η πανδηµία των ΜΜΕ και των
media έχει ξεπεράσει κατά πολύ την
ίδια την πανδηµία. Πλέον, είναι περισσότερες οι επιπτώσεις από την ασταµάτητη και συνεχή έκθεσή µας στις
ειδήσεις, στις αναλύσεις, στις κρίσεις,
στις επικρίσεις, στις διχογνωµίες,
στους διχασµούς κτλ. κτλ προερχόµενα από τους πλέον ειδικούς, µέχρι
τους πλέον µη ειδικούς…! Μαζί µε την
πανδηµία του κορωνοϊού, βιώνουµε
και την πανδηµία των ειδήσεων, των
µέτρων, της διαχείρισης και του πανικού!
Όλη αυτή η ασίγαστη και ολοήµερη
έκθεσή µας, όχι στον ίδιο τον ιό, αλλά
στις ειδήσεις για τον ιό έχει τεράστιες
επιπτώσεις σε όλους µας. Αισθήµατα
όπως ο φόβος, ο θυµός, η αποξένωση
και ο διχασµός έχουν δηµιουργηθεί
σε όλους µας σε µικρότερο ή σε µεγαλύτερο βαθµό. Εξαφανιστήκαµε και
κλειστήκαµε ο καθένας στο «καβούκι» του και χάσαµε πολλά απλά και
καθηµερινά πράγµατα, τα οποία ήταν
αυτά που έδιναν νόηµα και αξία στην

ζωή µας.
Ξαφνικά ζούµε …… αλλά χωρίς να
ζούµε….!
Ο φόβος του θανάτου, που πλανάται
παντού γύρω µας και υποκρύπτεται
σε κάθε τί που ακούµε ή διαβάζουµε
για τον κορωνοϊό, µας έχει οδηγήσει
στο να «πεθάνουµε» πριν πεθάνουµε!
Με τα λόγια µου αυτά, σε καµία
περίπτωση δεν προσπαθώ να µειώσω την σοβαρότητα της κατάστασης.
Η πανδηµία είναι εδώ και καθηµερινά αφήνει το αποτύπωµά της και
τις επιπτώσεις της. Οι περισσότεροι
από εµάς, αν δεν υπήρξαµε οι ίδιοι
νοσούντες, γνωρίζουµε ανθρώπους
που νοσήσαν ελαφριά ή βαρύτερα ή
ακόµη και τελικά κατέληξαν από τις
επιπλοκές της νόσου. Πρέπει όµως να
µπορέσουµε να δούµε τα πράγµατα
και υπό ένα λίγο διαφορετικό πρίσµα,
από µια άλλη προοπτική.
Η ανθρωπότητα σε όλη την πορεία
της αντιµετώπισε και θα συνεχίσει
να αντιµετωπίζει πολλές λιγότερο ή
περισσότερο σοβαρές ασθένειες. Ο
άνθρωπος είναι ένα πλάσµα τρωτό.
Πονάει, ασθενεί και κάποιες φορές
έχει την κακιά συνήθεια να πεθαίνει
κιόλας! Ας το αποδεχτούµε και αυτό,
µιας και είναι αξίωµα της φύσης µας:
«Ο άνθρωπος είναι ένα πλάσµα
θνητό!»
Όµως, έχει και την δύναµη να ζήσει
πριν πεθάνει! Να περάσει χαρές και
λύπες, να εξελιχθεί σαν προσωπικότητα, να παλέψει, να κερδίσει, να χάσει, να αγαπήσει και να αγαπηθεί, να
κάνει το σωστό και το λάθος, να χαρεί
και να λυπηθεί, να ερωτευτεί, να αναπαραχθεί, να δηµιουργήσει ή/και να
καταστρέψει να ζήσει…µεστά και γεµάτα, λιγότερα ή περισσότερα χρόνια.
Να ζήσει!
Ας µην αφήσουµε αυτή την πανδηµία εποµένως, να µας κάνει να
πάψουµε να ζούµε! Η εξέλιξη της
επιστήµης και της τεχνολογίας είναι
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σύµµαχοί µας. Μπορούµε, ακολουθώντας τα όσα η Επιστήµη µας µαθαίνει, να αντιµετωπίσουµε και αυτή
την τόσο δυσάρεστη και δύσκολη
κατάσταση, αλλά χωρίς να πάψουµε
να ζούµε! Εξάλλου δεν είναι η πρώτη
και σίγουρα δεν θα είναι και η τελευταία πανδηµία που θα αντιµετωπίσει
η ανθρωπότητα. Ειδικά όλοι εµείς, οι
άνθρωποι της γλυκιάς κοινότητας, θα
πρέπει να είµαστε λίγο πιο εξοικειωµένοι από τους υπόλοιπους. Έτσι και
αλλιώς η ζωή µας στροβιλίζεται µέσα
σε µια συνεχιζόµενη και διαρκή –
χρόνια πανδηµία, αυτή του σακχαρώδη διαβήτη!
Έχουµε µάθει όµως και ΖΟΥΜΕ
παρέα µε τον διαβήτη! Σύµµαχοί µας
η εξέλιξη της ιατρικής επιστήµης, η
τεχνολογία και η συνεχής βελτίωση
των φαρµάκων και των θεραπειών.
Βασικότερο όπλο µας όµως, η δική
µας, ατοµική µας εσωτερική δύναµη, µε την οποία καταφέρνουµε να
κάνουµε τον διαβήτη να ζει µαζί µας
και να ακολουθεί την ζωή µας και
τους δικούς µας ρυθµούς και όχι το
αντίστροφο. Και στην προκειµένη περίπτωση λοιπόν, θα πρέπει να ανασυνταχθούµε και να βρούµε αυτήν την
άσβεστη εσωτερική δύναµή µας ξανά.
Μπορούµε και πρέπει να κάνουµε τον
κορωνοϊό να υποταχθεί σε εµάς και
να συνεχίσουµε να ζούµε, όπως πρέπει και µας αξίζει!
«Όλοι µας έχουµε ένα ανυποψίαστο
απόθεµα δύναµης µέσα µας,
που προκύπτει όταν η ζωή µας
δοκιµάζει»
Χόρχε Μπουκάι (Jorge Bucay)
Σπύρος Αθανασίου

5

Επιστολή

στην Υγειά
σας βρε Παιδιά!
ή
Σπύρος Αθανασίου

οδηγός επιβίωσης και ασφαλούς κατανάλωσης αλκοόλ,
για ανθρώπους µε διαβήτη

Είµαστε ήδη στην καρδιά του καλοκαιριού, οι διακοπές για τους περισσότερους από εµάς έρχονται και ακόµη και αν τελειώσαµε ήδη µε τις
διακοπές ή δεν θα πάµε κάπου, αλλά θα την περάσουµε απλά µε ηµερήσιες εκδροµές, ζούµε στο ελληνικό καλοκαίρι και θα χαλαρώσουµε
έτσι και αλλιώς (όσο τουλάχιστον µας αφήσει ο Covid να µπορέσουµε).
Θα κάνουµε τις βόλτες µας, θα ρίξουµε και καµιά βουτιά στις όµορφες θάλασσές µας, θα διασκεδάσουµε µε λίγους ή περισσότερους, θα
πιούµε και τις ποτάρες µας…!

Ω

ωωπ…φρένο.
Θα
πιούµε αλκοόλ! Εµείς
που ζούµε µε τον διαβήτη! Σίγουρα; Μπορούµε; ∆εν πειράζει;
Ε ναι λοιπόν! Και εµείς θα
καταναλώσουµε αλκοόλ και µάλιστα θα το κάνουµε µε απόλυτη
ασφάλεια! ∆ιότι, όπως έχουµε
αναφέρει και άλλοτε, ζώντας µε
τον διαβήτη µπορούµε να κάνουµε και να καταναλώσουµε τα πάντα! ∆εν θα στερηθούµε τίποτε,
αρκεί να ξέρουµε πώς να κάνου-

6

µε οτιδήποτε µε ασφάλεια.
Έτσι και αλλιώς κάθε µέρα,
όλη µέρα έχουµε στο µυαλό µας
υδατάνθρακες, θερµίδες, λίπη
και υπολογισµούς και µαθηµατικά, ώστε να µπορούµε να είµαστε
ΟΚ και να κρατούµε τα σάκχαρά
µας σε καλά επίπεδα. Βάζοντας
και λίγο αλκοόλ, απλά κάνουµε
την εξίσωση λίγο πιο περίπλοκη!
Οι άνθρωποι που επιλέγουν
να καταναλώνουν αλκοόλ συνήθως το κάνουν για συγκεκριµένους λόγους: πχ. να αντιµετω-
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πίσουν κάποιες προκλήσεις, να
είναι πιο «κοινωνικοί» ή απλώς
και µόνο επειδή απολαµβάνουν
ένα ποτό (ένα καλό κρασί, µπύρα,
τσίπουρο κτλ.). Αλλά ενώ το αλκοόλ µπορεί να κάνει µερικούς
ανθρώπους να αισθάνονται πιο
άνετα, η κατανάλωσή του µπορεί
να είναι ιδιαίτερα περίπλοκη για
τα άτοµα µε διαβήτη. Εάν επιλέγουµε λοιπόν να πιούµε κάτι µε
φίλους ή αγαπηµένους µας ανθρώπους, ας µιλήσουµε για το
πώς µπορούµε να το κάνουµε µε

ασφάλεια, έχοντας διαβήτη.
Πρώτον, το αλκοόλ είναι µια
ουσία (µε χρήσεις και στην φαρµακευτική) που µπορεί να είναι
εξαιρετικά εθιστική. Εάν δεν πίνετε, δεν υπάρχει λόγος να ξεκινήσετε. Στην πραγµατικότητα,
η αποφυγή αλκοόλ είναι η πιο
υγιεινή επιλογή για άτοµα µε ή
χωρίς διαβήτη. Η κατανάλωση
µεγαλύτερης ποσότητας από ό,
τι είναι ανεκτό και υγιές για το

σώµα έχει συνδεθεί µε θέµατα
στον εγκέφαλο, την καρδιά, το
συκώτι, το πάγκρεας και το ανοσοποιητικό σύστηµα και επιπλέον, σχετίζεται µε διάφορα είδη
καρκίνου, σύµφωνα µε µελέτες
µεγάλων Ινστιτούτων σχετικά µε
την κατάχρηση αλκοόλ και αλκοολισµού. Η κατανάλωση αλκοόλ
συνδέεται επίσης µε άλλα προβλήµατα υγείας, όπως ακούσιοι
τραυµατισµοί (τροχαία ατυχήµα-
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τα, πτώσεις, πνιγµοί), ενδοοικογενειακή βία, διαταραχές συµπεριφοράς, νοητικές διαταραχές,
διαταραχές εµβρυικής ανάπτυξης, όταν η µητέρα κάνει κατάχρηση αλκοόλ και πολλά ακόµη
αρνητικά στοιχεία.
Μετά από όλα αυτά λοιπόν,
είναι δυνατόν να πιούµε αλκοόλ
και ταυτόχρονα να έχουµε και
διαβήτη; Η απάντηση είναι θετική, αρκεί να καταλάβουµε πώς
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Άρθρο
λειτουργούν τα πράγµατα. Εξάλλου, όπως προαναφέρθηκε, το
αλκοόλ είναι µια φαρµακευτική
ουσία και όπως κάθε φάρµακο
έχει µια συγκεκριµένη δόση, ένα
συγκεκριµένο όριο, έπειτα από
το οποίο γίνεται επικίνδυνο. Το
ίδιο όµως συµβαίνει και µε την
ινσουλίνη µας, έτσι δεν είναι!
Ας δούµε λοιπόν τι συµβαίνει
στο σώµα µας µε την κατανάλωση αλκοόλ. Το συκώτι µας, εκτός
των άλλων, λειτουργεί για να
παράγει γλυκόζη όταν τα επίπεδα σακχάρου στο αίµα µας είναι
χαµηλά. ∆ουλειά του είναι να
επεξεργάζεται επίσης, οποιαδήποτε ουσία (όπως και το αλκοόλ)
µπαίνει στο σώµα µας.
Το αλκοόλ διασπάται από το
συκώτι µας. Έτσι, αναγκάζουµε
το ήπαρ να δουλεύει πυρετωδώς, προκειµένου να διασπάσει
την εισβολέα ουσία (αλκοόλ),
πριν φτάσει σε τοξική συγκέντρωση. Έτσι όµως, δυσκολεύεται να παράξει γλυκόζη, µια
διαδικασία που συµβαίνει όταν
τα επίπεδα σακχάρου στο αίµα
µας είναι χαµηλά, µετατρέποντας
το αποθηκευµένο γλυκογόνο σε
γλυκόζη και απελευθερώνοντας
αυτή τη γλυκόζη στην κυκλοφορία του αίµατός. Όταν πίνουµε
λοιπόν, το συκώτι µας δεν µας
δίνει ζάχαρη.
Αυτή η διαδικασία «θέτει
τα άτοµα µε διαβήτη σε υψηλό
κίνδυνο υπογλυκαιµίας όταν πίνουν», δηλώνουν οι ειδικοί. Αυτό
ισχύει κυρίως για άτοµα µε διαβήτη τύπου 1, µιας και η βασική
ινσουλίνη που έχουν υπολογίσει
(µε οποιονδήποτε τρόπο και αν
έχει χορηγηθεί) ίσως να οδηγήσει σε υπογλυκαιµικό επεισόδιο,
καθώς το σώµα δεν θα παράγει
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την απαιτούµενη και συνήθη ποσότητα γλυκόζης. Βέβαια και τα
άτοµα µε διαβήτη τύπου 2 εξακολουθούν να διατρέχουν κίνδυνο για χαµηλά επίπεδα γλυκόζης
στο αίµα όταν πίνουν.
Και αυτό γίνεται µε ένα ποτάκι θα πείτε; Όµως τι σηµαίνει
ένα ποτό; Αυτή είναι µια δύσκολη ερώτηση. Αυτό που πίνουµε
και πόσο από αυτό επιλέγετε να
πίνουµε µπορεί να κάνει µεγάλη
διαφορά. Όπως τα περισσότερα
πράγµατα, όταν ζεις µε τον διαβήτη, δεν υπάρχουν απλές απαντήσεις!
Σύµφωνα µε τους ειδικούς,
µέτρια κατανάλωση αλκοόλ ορίζεται ως δύο ποτά ή λιγότερο
ανά ηµέρα για τους άνδρες ή ένα
ποτό ή λιγότερο ανά ηµέρα για
τις γυναίκες. Γενικότερα οι κατευθυντήριες γραµµές µιας υγιούς δίαιτας, συνιστούν ένα ποτό
ή λιγότερα ηµερησίως για άτοµα
οποιουδήποτε φύλου. ∆εν είναι
τυχαίο άλλωστε πως είναι παράνοµο για άτοµα κάτω των 18
ετών, στις Ηνωµένες Πολιτείες
κάτω των 21 ετών να πίνουν αλκοόλ.
Τι ορίζεται όµως ως « ένα
ποτό;» Ένα ποτό περιέχει 14

νεται πώς αυτό µεταφράζεται σε
συνήθη ποτά.
∆εν µεθάνε όλοι όµως µε ένα
ποτό! Εννοείται πως όχι. Ας διευκρινίσουµε όµως τι σηµαίνει
µέθη ή αλλιώς µεθύσι. Ως µέθη
ορίζεται η έντονη ψυχική διέγερση, ευφορία, η οποία προκαλείται από την λήψη οινοπνεύµατος
ή άλλων ψυχοτρόπων ουσιών.
Στην ιατρική αποτελεί την ελαφρά νάρκωση. Η µέθη επηρεάζεται από αρκετούς παράγοντες
και συνθήκες. Σε αυτούς συµπεριλαµβάνεται η λήψη φαρµάκων,
η διατροφή, η πρόσληψη νερού,
η άσκηση, το σωµατικό βάρος,
η ψυχολογική και συναισθηµατική κατάσταση, παράγοντες
που µπορούν όλοι να κάνουν τα
πράγµατα ακόµα πιο περίπλοκα.
Ειδικότερα µάλιστα, όταν όλα
αυτά συνδυάζονται µε τον διαβήτη! Συνολικά, η πρόσληψη αλκοόλ οδηγεί σε λιγότερο προβλέψιµη γλυκόζη αίµατος είτε έχουµε
διαβήτη τύπου 1 είτε τύπου 2,
αλλά η επίδραση του αλκοόλ στη
γλυκόζη του αίµατος δεν είναι
πάντα η ίδια και επηρεάζεται από
διάφορες αιτίες. Ποιο συγκεκριµένα:
• Την περιεκτικότητα των

γραµµάρια καθαρού οινοπνεύµατος. Στο παρακάτω σχήµα φαί-

ποτών σε υδατάνθρακες: η µπύρα και τα γλυκά κρασιά και λικέρ
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περιέχουν πολλούς υδατάνθρακες και µπορούν να αυξήσουν
το επίπεδο σακχάρου στο αίµα
παρά την περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Από την άλλη πλευρά, η
γρήγορη µείωση της πρόσληψης
αυτών των ποτών ή η γρήγορη
µετάβαση σε ξηρό κρασί ή βαριά
οινοπνευµατώδη ποτά µπορεί να
φέρει υψηλό κίνδυνο υπογλυκαιµίας.
• Τα φάρµακα για το διαβήτη: τα αντιδιαβητικά φάρµακα
(πχ. σουλφονυλουρίας όπως η
γλιπιζίδη, η γλυβουρίδη και η
γλιµεπιρίδη – τα οποία συµβάλλουν στη µείωση των επιπέδων
γλυκόζης στο αίµα), όπως επίσης
και η ινσουλίνη είναι πιο πιθανό
να προκαλέσουν χαµηλή γλυκόζη στο αίµα όταν καταναλώνεται
αλκοόλ. Η ινσουλίνη και το αλκοόλ λειτουργούν συνδυαστικά
και παρόµοια αν έχετε διαβήτη
τύπου 1 ή τύπου 2. Για όσους
παίρνουν µετφορµίνη, πρέπει
να δώσουν προσοχή σε αυτά τα
συγκεκριµένα συµπτώµατα όταν
πίνουν: αδυναµία, κόπωση, αργό
καρδιακό ρυθµό, µυϊκό πόνο,
δύσπνοια ή σκοτεινά ούρα. «Η
υπερβολική πρόσληψη αλκοόλ
κατά τη λήψη µετφορµίνης µπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο µιας
σπάνιας, αλλά επικίνδυνης κατάστασης, που ονοµάζεται γαλακτική οξέωση. Εάν εµφανιστούν
αυτά τα συµπτώµατα – απαιτείται άµεση ιατρική βοήθεια». ∆εν
υπάρχουν συγκεκριµένοι ή προβλέψιµοι τρόποι µε τους οποίους
τα επίπεδα γλυκόζης στο αίµα
αντιδρούν όταν λαµβάνονται
άλλα φάρµακα από του στόµατος
ή φάρµακα GLP-1.
• Τρόφιµα: Εάν πιούµε µε
άδειο στοµάχι, είναι πιο πιθανό

Άρθρο
να εµφανίσουµε υπογλυκαιµία!,
Ωστόσο, η κατανάλωση φαγητού ενώ πίνουµε, απαιτεί επίσης
προσοχή, καθώς µπορεί να αυξήσει τη γλυκόζη του αίµατός, ειδικά εάν τρώµε περισσότερο από
το συνηθισµένο ή κάνετε λιγότερο υγιεινές επιλογές τροφίµων…
• Άσκηση: εάν υπάρξει
άσκηση είτε πριν είτε µετά την
κατανάλωση αλκοόλ, µπορεί να
προκαλέσει πτώση των σακχάρων στο αίµα σας και να οδηγήσει σε υπογλυκαιµία.
Οπότε τι µπορούµε να κάνουµε; Πώς θα απολαύσουµε κι
εµείς ένα ποτάκι;
Μετά από όσα αναφέραµε
έως τώρα, υπάρχουν χρυσοί κανόνες και οδηγίες, ώστε να απολαύσουµε και εµείς οι άνθρωποι
µε διαβήτη κάνα ποτάκι και όλα
να είναι καλά και ασφαλή. Έτσι
και αλλιώς, όπως προείπαµε,
η καθηµερινότητά µας είναι γεµάτη υπολογισµούς και λεπτές
ισορροπίες και δεν πιστεύω ότι
υπάρχουν πιο καλοί από εµάς
στις ισορροπίες! Να λοιπόν κάποιες χρήσιµες συµβουλές:
• Τα αλκοολούχα ποτά
µπορούν να έχουν τόση πρόσθετη ζάχαρη όσο και µερικά
επιδόρπια, οπότε ας σκεφτούµε
τί είδους ποτά θα καταναλώσουµε. Είναι καλύτερο να µην επιλέγετε αλκοόλ αναµεµειγµένο µε
χυµό ή αναψυκτικά, ή κοκτέιλ
(πχ. daiquiris, margaritas κτλ.)
ή γλυκά ποτά όπως (πχ. Kahlua,
Bailey’s κτλ.). Η κλασική µπύρα, τα λικέρ και τα γλυκά κρασιά
είναι επίσης υψηλότερα στους
υδατάνθρακες. Επιπλέον, αυτά
τα ποτά όχι µόνο προσθέτουν
υδατάνθρακες, αλλά και υπερβολικές θερµίδες λόγω πρόσθε-
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των σακχάρων.
• Εάν
χρησιµοποιείτε
συνεχή καταγραφή γλυκόζης
(CGM), ή τεχνολογία Flash, χρησιµοποιήστε την συχνότερα. Ενώ
πίνετε, µπορείτε να δείτε πού βρίσκεται η γλυκόζη σας ανά πάσα
στιγµή και αν έχει την τάση να
πέσει ή να ανέβει γρήγορα. Εάν
πάλι είστε κλασικός τύπος, µην
σας νοιάζει. Μετρήστε το σάκχαρο αρκετά συχνά. ∆εν είναι κακό
να βγάλετε τα µηχανάκια σας και
να τρυπήσετε το δάχτυλο εκεί στο
µπαρ! (Άσε που µπορεί να ανοίξει και καµιά συζήτηση µε καµιά
νέα γνωριµία…!). Κυρίως αν δεν
αισθάνεστε καλά, είναι επιβεβληµένη η µέτρηση!
• Ποτέ µην πίνετε µε άδειο
στοµάχι. Το καλύτερο είναι να
έχετε λάβει ένα καλό γεύµα πριν
ή κατά τη διάρκεια της κατανάλωσης αλκοόλ. Εννοείται πως θα
πρέπει να γνωρίζετε την ποσότητα των υδατανθράκων, για το
τί τρώτε και επίσης, να έχετε κάνει κάποιες συζητήσεις µε τους
επαγγελµατίες υγείας σας (ιατρό,
διατροφολόγο κτλ.) για να καθορίσετε τον τρόπο λήψης φαρµάκων για αυτό το γεύµα µαζί µε το
αλκοόλ που καταναλώνετε.
• Η άσκηση και το αλκοόλ
µπορούν να κάνουν τα σάκχαρα
να κατρακυλάνε! Αποφύγετε να
πίνετε ενώ χορεύετε ή ασκήστε. Η σωµατική δραστηριότητα
συµβάλλει στη µείωση των επιπέδων σακχάρου στο αίµα και
εάν το ήπαρ δεν είναι σε θέση
να συµβαδίσει µε την παραγωγή
γλυκόζης, ο κίνδυνος υπογλυκαιµίας είναι ακόµη υψηλότερος.
• Έχετε τις προµήθειές σας
εύκαιρες και εύχρηστες, όπως
τον µετρητή σακχάρου, επιπλέ-
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ον δοκιµαστικές ταινίες, ένα κιτ
αντιµετώπισης υπογλυκαιµίας
(µορφές γλυκόζης ταχείας δράσης, συµπεριλαµβανοµένης της
γλυκαγόνης έκτακτης ανάγκης
σε περίπτωση που το επίπεδο
σακχάρου στο αίµα σας δεν επανέρχεται µε τροφή ή γλυκόζη).
Το πιο σηµαντικό βέβαια είναι
κάποιος ή κάποιο από την οµήγυρη σας να γνωρίζουν για τον
διαβήτη σς και τι να κάνουν σε
διάφορες καταστάσεις!
• Εάν παίρνετε βασική ιν-

σουλίνη το βράδυ, δεν είναι µια
εύκολη απάντηση για το τι πρέπει να κάνετε αν σκοπεύετε να
καταναλώσετε αλκοόλ εκείνο το
βράδυ. Ανάλογα µε τον τύπο του
διαβήτη που έχει το άτοµο και
άλλους παράγοντες, τα αποτελέσµατα της κατανάλωσης και της
λήψης ινσουλίνης µακράς δράσης πριν βγείτε έξω, µπορεί να
συµβάλουν σε ένα διαφορετικό
αποτέλεσµα. Εάν έχετε τύπου 1
και παίρνετε τη συνήθη ποσότητα ινσουλίνης µακράς δράσης

και στη συνέχεια πίνετε αλκοόλ,
µπορεί να συµβάλει στην καθυστερηµένη υπογλυκαιµία σε περίπτωση µεγάλης κατανάλωσης.
Εάν έχετε διαβήτη τύπου 2 και
είστε υπέρβαροι ή έχετε σηµαντική αντίσταση στην ινσουλίνη,
η λήψη της συνήθους ποσότητας
ινσουλίνης µακράς δράσης µπορεί να είναι µια καλή στρατηγική
για την αποφυγή υψηλών αριθµών γλυκόζης στο αίµα. Ανεξάρτητα από τον τύπο του διαβήτη
σας, ο συχνός έλεγχος της γλυτο βήµα της Π.Ε.Ν.∆Ι.: ΤΕΥΧΟΣ 74ο

κόζης στο αίµα θα σας βοηθήσει
να λάβετε τα σωστά µέτρα για να
αποφύγετε την υψηλή ή χαµηλή
γλυκόζη αίµατος όταν επιλέγετε
να πίνετε αλκοόλ.
• Εάν
χρησιµοποιείτε
αντλία ινσουλίνης ή CGM, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει ότι
λειτουργούν σωστά πριν φύγετε
από το σπίτι, χωρίς δείκτες χαµηλής ισχύος. Εάν πρέπει να γεµίσετε την αντλία σας µε ινσουλίνη
ή να αλλάξετε είτε το σετ έγχυσης
είτε τον αισθητήρα CGM, Κάντε το
11
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πριν αρχίσετε να πίνετε ή να πιείτε.
• «Προστατεύστε τον εαυτό σας από τον µεθυσµένο σας
εαυτό όσο µπορείτε.», λένε χαρακτηριστικά ο ∆ρ. Jeremy Pettus
και ο ∆ρ. Steve Edelman στο βίντεο που µπορείτε να δείτε εδώ
(https://www.youtube.com/
watch?v=oe6fZeLG6ds&t=4s).
Είναι σηµαντικό για όλους να
αποφύγουν να πιουν µέχρι το
σηµείο να µην µπορούν να προστατευθούν, κυρίως από τον ίδιο
τους τον εαυτό. Για τα άτοµα µε
διαβήτη, αυτό ίσως να είναι λίγο
πιο σηµαντικό
Καµιά φορά όµως, βρισκόµαστε µπλεγµένοι και οι περι-
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στάσεις
µας αναγκάζουν
να πιούµε. Βλέπετε είµαστε όντα
κοινωνικά και οι προκλήσεις της
κοινωνικής ζωής είναι πολλές
και καµιά φορά µας οδηγούν σε
άλλες καταστάσεις και όλοι γύρω
µας πίνουν και παρτάρουν ασυλλόγιστα. Τι κάνουµε τότε; Ορίστε
λοιπόν µερικές χρήσιµες συµβουλές:
• Είναι εντάξει να επιλέξετε σόδα µε λεµόνι ή ανθρακούχο
νερό αντί για αλκοολούχο ποτό,
όταν είστε σε ένα πάρτι. Κανείς
δεν θα σας κατακρίνει ή θα σας
κακοχαρακτηρίσει. Αν το κάνει,
να είστε σίγουροι ότι θα το έκανε
ούτως ή άλλως…
•
Εάν επιλέξετε να πίνετε
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αλκοόλ, προσπαθήστε να καταναλώνετε έχετε ένα ποτήρι νερό
ή αναψυκτικό χωρίς θερµίδες,
µεταξύ ποτών που περιέχουν
αλκοόλ.
• Μια καλή στρατηγική
επίσης, είναι να κρατάτε ένα
ποτό και να µην το καταναλώνετε, αν αυτό σας κάνει να νιώθετε
πιο άνετα.
• Ενηµερώστε έναν έµπιστο φίλο, ο οποίος θα γνωρίζει
για τον διαβήτη σας και θα έχει
εκπαιδευτεί να αντιµετωπίζει
καταστάσεις (πχ. υπογλυκαιµία
κτλ.) Είναι επίσης καλό να έχετε
έναν καθορισµένο µη πότη
στην παρέας, ο οποίος
µπορεί να προσέχει
την ασφάλεια όλων.
Και βεβαιωθείτε
ότι η οµάδα µε την
οποία είστε γνωρίζει ότι τα σηµάδια χαµηλού σακχάρου στο αίµα και
τα σηµάδια της µέθης
είναι σχεδόν τα ίδια,: δυσκολία στην οµιλία, θολή όραση,
ζάλη, σύγχυση, έλλειψη συντονισµού, ευερεθιστότητα και ενδεχοµένως απώλεια συνείδησης.
• Βεβαιωθείτε ότι κάνετε
παρέα µε άτοµα µε τα οποία θέλετε να είστε, και σκεφτείτε πού
το ποτό ταιριάζει στους στόχους
υγείας σας και στη ζωή σας. «Οι
φίλοι είναι φίλοι µόνο αν σας δεχτούν, όπως είστε! ∆εν πρέπει
να αισθάνεστε πιεσµένοι από την
παρέα προκειµένου να πιείτε.
Ενηµερώστε τους ότι πρέπει να
φροντίσετε τον εαυτό σας εξαιτίας του διαβήτη σας. Οι καλοί
φίλοι θα ανταποκριθούν µε θετικό τρόπο και θα σας καταλάβουν
και θα σας βοηθήσουν!».

•
Εάν θέλετε κάποια στιγµή να «περάσετε καλά» και δεν
θέλετε να παρακολουθείτε πόσο
πίνετε, ειδοποιήστε τους φίλους
σας για τον διαβήτη σας. Αφήστε
τους να γνωρίζουν πού έχετε τις
προµήθειές σας, πώς να τις χρησιµοποιήσετε και ποιον να καλέσετε και τι να κάνετε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
• Τέλος, θυµηθείτε: ΜΗΝ
Ο∆ΗΓΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΙΕΙ!
Γενικότερα θα πρέπει όλοι
µας να έχουµε στον νου µας ότι
θα πιούµε για να φτιάξει η διάθεσή µας και να περάσουµε καλά.
Θα ξεκινήσουµε µε ένα καλό
σάκχαρο, εντός εύρους στόχου
και θα το κρατήσουµε εκεί µε
ελάχιστη προσπάθεια. Θα πιούµε
το ποτό µας, δεν θα µας πιεί! Με
µια σωστή, µετρηµένη κατανάλωση, το σώµα µας, ο εγκέφαλός
µας και ο διαβήτης µας θα είναι
ευκολότερο να διαχειριστούν µόλις τελειώσουµε να πίνουµε, και
κυρίως, θα έχουµε πετύχει τον
στόχο µας: να περάσουµε καλά!!!
Εις υγείαν όλων λοιπόν!!!
ΠΗΓΕΣ:

1.
Drinking with Dr. E and Dr.
P: How Alcohol Affects Blood Sugars
(https://tcoyd.org/2020/12/getting-drunkwith-dr-e-and-dr-p-how-alcohol-affectsblood-sugars/)
2.
Diabetes and alcohol, Nayana
Abardenkar MD (https://www.webmd.
com/diabetes/guide/drinking-alcohol)
3.
Alcohol and Diabetes (https://
www.diabetes.org.uk/guide-to-diabetes/
enjoy-food/what-to-drink-with-diabetes/
alcohol-and-diabetes)
4.
Consequences of alcohol use
in diabetes, Nicholas V. Emmanuelle
MD, Terence F. Swade MD, Mary Ann
Emanuele MD (https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC6761899/)
5.
Mixing alcohol with your
diabetes (https://www.hopkinsmedicine.
org/gim/core_resources/patient%20
handouts/handouts_may_2012/
mixing%20alcohol%20with%20your%20
diabetes.pdf)
6.
The alcohol and diabetes guide,
Amrita Misha (https://beyondtype1.org/
alcohol-and-diabetes-guide/)
το βήµα της Π.Ε.Ν.∆Ι.: ΤΕΥΧΟΣ 74ο
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Χρόνος εντός
εύρους στόχου
(Time in range)

ΠΗΓΗ:
Gabbay et al. Diabetol Metab Syndr
(2020) 12:22 https://doi.org/10.1186/
s13098-020-00529-z
ΑΠΟ∆ΟΣΗ:
Σπύρος Αθανασίου

µια νέα παράµετρος για την
αξιολόγηση του γλυκαιµικού ελέγχου
σε ασθενείς µε διαβήτη
Τα οφέλη από την επίτευξη φυσιολογικών ή σχεδόν φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης αίµατος είναι γνωστά εδώ και πολύ
καιρό. Η τιµή της γλυκοζυλιωµένης αιµοσφαιρίνης A1c, η HbA1c
έχει χρησιµοποιηθεί ως το χρυσό πρότυπο του γλυκαιµικού ελέγχου από όλη την ιατρική κοινότητα, ενώ η αυτο-παρακολούθηση της γλυκόζης αίµατος (Self Measurement of Blood Glucose)
υπήρξε o ακρογωνιαίος λίθος της φροντίδας του διαβήτη για την
επαλήθευση της µεταβλητότητας της γλυκόζης σε καθηµερινή
βάση.

Η

HbA1c αντανακλά
τις συγκεντρώσεις γλυκόζης στο
αίµα για πάνω από
τρεις έως τέσσερις
µήνες και είναι η
µόνη παράµετρος γλυκαιµικού ελέγχου
που έχει συσχετιστεί έντονα µε τις χρόνιες διαβητικές αγγειακές επιπλοκές.
Ωστόσο, η HbA1c µπορεί να επηρεαστεί
από διάφορες συνθήκες, οι οποίες επηρεάζουν την επιβίωση των ερυθρών
αιµοσφαιρίων ανεξάρτητα από την ευγλυκαιµία, αλλά και επηρεαζόµενη σε
µεγάλο βαθµό από τα ποσοστά υπογλυκαιµιών, την ουραιµία, την εγκυµοσύνη,
το κάπνισµα, ακόµη και την εθνικότητα.
Οι υψηλότερες τιµές HbA1C περιγράφεται σε διάφορες µειονότητες, π.χ.
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Αφροαµερικανοί. Όλοι αυτοί οι παράγοντες όµως, επιδρούν στην πραγµατική
σχέση µεταξύ της HbA1c και της µέσης
γλυκόζης. Ο βαθµός που όλα τα παραπάνω επιδρούν στην HbA1c, συνήθως
δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν εκτιµάται
πλήρως. Όταν, λοιπόν εξετάζονται αυτές
οι άλλες συνθήκες που επηρεάζουν τα
επίπεδα HbA1c, γίνεται σαφές ότι η σχέση µεταξύ HbA1c και επιπλοκών µπορεί
να µην είναι η ίδια µε τη σχέση µεταξύ
πραγµατικής µέσης τιµής γλυκόζης αίµατος και επιπλοκών.
Η HbA1c δεν διακρίνει άτοµα µε παρόµοια µέση γλυκόζη, αλλά µε έντονες
διαφορές στα υπογλυκαιµικά επεισόδια
και / ή στις υπεργλυκαιµικές εξάρσεις.
Η στιγµιαία αυτό-µέτρηση (BG), παρέχει
ένα «στιγµιότυπο», µια φωτογραφία, της
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τιµής της γλυκόζης και χρησιµοποιείται
για να τιτλοποιήσει την βασική ινσουλίνη (basal) και να οριστεί η διορθωτική
δόση ή δόση τροφής (bolus), αλλά δεν
µπορεί ανιχνεύει διακυµάνσεις εκτός αν
η µέτρηση στο τριχοειδικό αίµα γίνεται
διαδοχικά σε πολύ σύντοµες περιόδους.
Η συνεχής καταγραφή γλυκόζης
(Continuous Glucose Monitoring) παρέχει µια συνεχή µέτρηση της διάµεσης
γλυκόζης µε την πάροδο του χρόνου και
προσφέρει την ευκαιρία για την ανίχνευση διακυµάνσεων της γλυκόζης, υπογλυκαιµικών επεισοδίων και χρόνου
παραµονής εντός εύρους στόχου (TIR).
Η µέθοδος τόσο σε πραγµατικό χρόνο
CGM (rt CGM) ή η διαλείπουσα σάρωση CGM (isCGM) είναι πλέον διαθέσιµες
στα άτοµα µε σακχαρώδη διαβήτη. Το

κύριο όφελος του CGM παρατηρείται σε
υψηλού κινδύνου ασθενείς µε συχνές ή
σοβαρές υπογλυκαιµίες και ανθρώπους
µε µειωµένη συνειδητοποίηση της υπογλυκαιµίας. Το CGM µπορεί να χρησιµοποιείται αποτελεσµατικά σε άτοµα είτε σε
θεραπεία πολλαπλών ηµερήσιων ενέσεων, είτε σε άτοµα µε σύστηµα συνεχούς
υποδόριας έγχυσης ινσουλίνης.
Το 2017, ξεκίνησε µια διεθνής προσπάθεια για τη χρήση της συνεχούς παρακολούθηση της γλυκόζης, µε παράλληλη ανάλυση των δεδοµένων από την
χρήση του CGM µαζί µε την HbA1c, για
την προσαρµογή της θεραπείας στον διαβήτη τύπου 1(T1D), αλλά και στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (T2D), ειδικά για
ασθενείς µε συχνές υπογλυκαιµίες. Προϋπόθεση για την επιτυχία σε αυτό το πεδίο είναι ότι όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να
εκπαιδεύονται στο πώς να αποκτήσουν
πρόσβαση, να ερµηνεύουν, και να δίνουν
τα απαραίτητα δεδοµένα, σχετικά µε τον
γλυκαιµικό έλεγχό τους στις συσκευές
και λοιπά τεχνολογικά εργαλεία, ακολουθώντας τις ελάχιστες απαιτήσεις για την
απόδοση των CGM, όπως η τήρηση των
προτύπων ISO, την σχέση εξάρτηση της
βαθµονόµησης ενός CGM µε αυτό-µέτρηση, και την αποδεκτή µέση απόλυτη
σχετική διαφορά, στις τιµές.
Στην όλη διαδικασία εξετάστηκε επίσης ο ορισµός της υπογλυκαιµίας (χρόνος κάτω από το εύρος στόχου) και για να
επιτευχθεί τυποποίηση των κλινικών δοκιµών κατηγοριοποιήθηκε σε τρία επίπεδα 1, 2 και 3, µε βάση την κοινή δήλωση
θέσης της Αµερικανικής Ένωσης ∆ιαβήτη
(ADA) και την Ευρωπαϊκή Ένωσης για
τη µελέτη του ∆ιαβήτη (EASD), καθώς
και τις συστάσεις της ∆ιεθνούς Οµάδας
Μελέτης της Υπογλυκαιµίας (IHSG). Έτσι
προέκυψαν οι ακόλουθοι διαχωρισµοί:
•
Το επίπεδο 1 (µεταξύ 54 και 70
mg/dL), έχει µικρή σηµασία στις κλινικές
µελέτες.
•
Το επίπεδο 2 (κάτω από 54 mg/
dL) έχει σηµαντική κλινική σηµασία και
πρέπει να αναφέρεται.
•
Το επίπεδο 3, πρόκειται για
πολύ σοβαρή υπογλυκαιµία, όποτε απαιτείται βοήθεια από τρίτους, χωρίς συγκεκριµένη τιµή της γλυκόζης στο αίµα. Το
υπογλυκαιµικό συµβάν εξετάζεται εάν
διαρκεί τουλάχιστον 15 λεπτά. Η διακοπή
ενός υπογλυκαιµικού επεισοδίου νοείται

15 λεπτά µετά την σταθεροποίηση της τιµής της γλυκόζης σε τιµές εκτός των προαναφεροµένων.
Ως υπεργλυκαιµία θεωρείται το ποσοστό του χρόνου µε τιµές γλυκόζης >
180 mg / dL. (χρόνος πάνω από το εύρος
στόχου) και χωρίζεται επίσης σε τρία επίπεδα
•
Επίπεδο 1 (Επίπεδο συναγερµού, > 180 mg / dL έως < 250 mg/dL),
•
Επίπεδο 2 (κλινικά σηµαντική, >
250 mg / dL) και
•
Επίπεδο 3 (κλινική διάγνωση:
κετοξέωση)
Ο διαχωρισµός του χρόνου σε υπογλυκαιµία και υπεργλυκαιµία σε τρία
επίπεδα επιτρέπει µια πιο δυναµική αξιολόγηση της σοβαρότητας και την καταλληλότερη ανταπόκριση.
Τέλος, καθορίστηκε η έννοια διάρκειας εντός εύρος στόχου, ή απλά «χρόνος
στο εύρος» (TIR) και τυποποιεί τη χρήση
του πρωτογενούς εύρους στόχου της γλυκόζης στο αίµα µεταξύ 70 και 180 mg / dL.
Περιστασιακά, οι τιµές γλυκόζης µεταξύ
70 και 140 mg / dL µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως δευτερεύον εύρος, ειδικά
για ρυθµιστικά ζητήµατα και µελέτες συγκρισιµότητας. Πριν από το 2017, ο χρόνος
παραµονής στο εύρος στόχο αναφερόταν
µε διάφορους τρόπους, και ήταν αδύνατο
να συγκρίνουµε µια µελέτη µε τις άλλες.
Το 2019, συστήθηκαν οι κλινικοί στόχοι
για τα δεδοµένα των CGM για ασθενείς µε
διαβήτη T1D και T2D, καθώς και για τον
διαβήτη στην εγκυµοσύνη. Επιπλέον, τα
ποσοστά χρόνου στην υπογλυκαιµία και
την υπεργλυκαιµία ήταν επίσης όριο της
συναίνεσης ( International Consensus
in Time In Range), όπως φαίνονται στον
ακόλουθο πίνακα.
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Η αξιολόγηση των δεδοµένων από τα CGM είναι απαραίτητη προκειµένου οι άνθρωποι
µε διαβήτη να εκπαιδευτούν
στην κλινική πρακτική. Ο στόχος είναι να µειωθεί ο χρόνος
σε υπογλυκαιµία (επίπεδα γλυκόζης < 70 mg/dL) σε λιγότερο
από 1 ώρα/ηµέρα και ο χρόνος κάτω από 54 mg / dL σε
λιγότερο από 15 λεπτά/ηµέρα.
Βέβαια είναι αναγκαίο, οι στόχοι να εξατοµικεύονται και να
ανταποκρίνονται στις προσωπικές ανάγκες και περιστάσεις
κάθε ατόµου.
Σε άρθρο που δηµοσίευσε
η ADA / EASD, επισηµάνθηκε µια σηµαντική πτυχή, ότι η
παρακολούθηση του χρόνου
εντός εύρους στόχου, µπορεί
επίσης να προσφέρει µια ευκαιρία για τα άτοµα µε διαβήτη
να βελτιώσουν την αυτό-διαχείριση του διαβήτη τους και
να έχουν µια πολύ καλύτερη
ποιότητα ζωής η οποία δεν επιτυγχάνεται αποκλειστικά µε τον
έλεγχο της HbA1c, καθώς για
την ίδια τιµή HbA1c, µπορεί να
υπάρχουν διαφορετικά προφίλ
ατόµων. Είναι αυτονόητο βέβαια ποιο άτοµο έχει καλύτερη
και ποιο ποιοτική ζωή

16

το βήµα της Π.Ε.Ν.∆Ι.: ΤΕΥΧΟΣ 74ο

Σε
πρόσφατες
δηµοσιεύσεις
(IQVIA) αποδείχτηκε ότι η βελτίωση του
χρόνου εντός εύρους στόχου έως 80%
και η µείωση των υπογλυκαιµικών
συµβάντων έως και 40% µπορεί, συντηρητικά, να οδηγήσει σε µείωση του
κόστους δαπανών για τις επιπλοκές του
διαβήτη, της τάξης των 6.7-9.7 δισεκατοµµυρίων δολαρίων σε µια δεκαετία
στις ΗΠΑ. Η παρούσα έκδοση, µε βάση
πρόσφατες µελέτες, προβλέπει επίσης,
ότι η αύξηση του TIR µειώνει τη σωρευτική συχνότητα εµφάνισης επιπλοκών
όπως έµφραγµα του µυοκαρδίου, νεφρική νόσο τελικού σταδίου, σοβαρής
βλάβης στην όραση και ακρωτηριασµός.
Ορισµένες ερωτήσεις εξακολουθούν να µην µένουν αναπάντητες, όπως:
ποιος πρέπει να χρησιµοποιεί CGM, το
οποίο θα παρέχεται δωρεάν και πότε και
ποιος πρέπει να πληρώνει γι ‘ αυτό;

Συνεχείς µελέτες δείχνουν συσχέτιση του TIR και της HbA1c και κατά µέσο
όρο, βελτίωση κατά 10% στο TIR σηµαίνει βελτίωση κατά 0,8% στην HbA1c,
χωρίς ωστόσο να έχουν µελετηθεί
επακριβώς όλες οι παράµετροι (χρόνος υπογλυκαιµιών - υπεργλυκαιµιών,
τύπος διαβήτη, είδος θεραπείας, φυλή
κτλ.) Αυτό που φαίνεται να ισχύει σε

ιδέα κατά την ανάλυση του ελέγχου του
διαβήτη και µπορεί να χρησιµοποιηθεί
περισσότερο συχνά τα επόµενα χρόνια.
Επί του παρόντος, ωστόσο, καθώς δεν
υπάρχουν ακόµη ισχυρά στοιχεία σχετικά µε σύνθετους δείκτες, θα πρέπει ο
µέσος ασθενής µε διαβήτη να συνηθίσει
στην έννοια του TIR πριν µετακινηθεί σε
άλλες συνδυασµένες µετρήσεις.

γενικές γραµµές είναι ότι άτοµα µε TIR
>80% έχει επίπεδα HbA1c ≤ 7,0%.
Η χρήση του CGM επέτρεψε διαβητολόγους, ενδοκρινολόγους λοιπούς
επιστήµονες που ασχολούνται µε τον
διαβήτη να αναλύσουν περισσότερες
από µία παραµέτρους του γλυκαιµικού
ελέγχου. Μία από τις δυνατότητες για το
µέλλον είναι ο συνδυασµός διαφόρων
µετρήσεων που θα καθορίσουν καλύτερα τον γλυκαιµικό έλεγχο. Η συγκέντρωση και µελέτη περισσότερων από
µία παραµέτρους είναι µια ελκυστική

Τέλος, αναµένεται από τους ειδικούς, να γίνουν περισσότερες και βαθύτερες έρευνες σχετικά µε τα CGM
και την σχέση του TIR και της HbA1c,
σχετιζόµενη µε δείκτες της ποιότητας
ζωής των ατόµων µε διαβήτη, αλλά και
οικονοµικούς δείκτες, προκειµένου περισσότερες κυβερνήσεις να εντάξουν
στο πρόγραµµα δαπανών για τον διαβήτη συστήµατα CGM και τεχνολογίες που
σχετίζονται µε την βελτίωση της παραµονής εντός εύρους στόχου.
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Γνωριµία µε την Αστική µη
Κερδοσκοπική Εταιρεία

«Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

Ο

σύλλογός µας συµµετέχει ενεργά στα δρώµενα
της πόλης µας και δη σε
ότι έχει να κάνει µε τους
«ευαίσθητους» πληθυσµούς (δεν µας αρέσει να χρησιµοποιούµε τον όρο ΑΜΕΑ) της κοινωνίας µας,
µιας και η δική µας «γλυκιά» κοινότητα
είναι τµήµα της ευρύτερης «ευαίσθητης» οµάδας της πόλης µας.
Έτσι, εδώ και πολλά χρόνια αποτελεί
εταίρο και συµµετέχει στο ∆.Σ. της Αστι-
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κής µη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Η
Μέριµνα». Μιας εταιρείας πρότυπο στο
ελληνικό χώρο, µε πολλές και σηµαντικές δράσεις.
Καθώς επιθυµούµε να γνωρίσει η
παρέα µας λίγο καλύτερα την εταιρεία
και τις δράσεις της, ζητήσαµε από την
Γενική ∆ιευθύντρια να µας δώσει κάποιες γενικές πληροφορίες αναφορικά
µε την «Μέριµνα».
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∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ
ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«Η ΜΕΡΙΜΝΑ»
Η Α.Μ.Κ.Ε. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ», που
εδρεύει στα Ιωάννινα, ιδρύθηκε το έτος
2001 και µέχρι σήµερα δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών προς το συνάνθρωπο,
µε επίκεντρο την υποστήριξη όλων των
ευπαθών κοινωνικών οµάδων και ιδιαίτερα των Ατόµων µε Αναπηρίες κα-

θώς και των ηλικιωµένων. Στο πλαίσιο
της λειτουργίας αυτής, η Μέριµνα διατηρεί αποκλειστικά δοµές κοινωνικού χαρακτήρα, µέσω των οποίων εξυπηρετεί
και φροντίζει καθηµερινά περίπου 250
παιδιά και άτοµα µε αναπηρίες και 100
ηλικιωµένους, καλύπτοντας µε τον τρόπο αυτό µεγάλες κοινωνικές ανάγκες
της πόλης µας αλλά και της ευρύτερης
περιοχής της Ηπείρου.
Οι δοµές που λειτουργεί «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» είναι:
1) ∆ύο (2) Βρεφονηπιακοί Σταθµοί
παιδιών τυπικής ανάπτυξης και ένας
(1) Βρεφονηπιακός Σταθµός Ολοκληρωµένης Φροντίδας βρεφονηπίων µε
αναπηρίες:
Η λειτουργία των παραπάνω δοµών
βασίζεται στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου κοινωνικο-παιδαγωγικού µοντέλου
όπου όλα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας έχουν ίσες ευκαιρίες στην αγωγή και
στη µάθηση. Με βάση τις ανάγκες και τα
ενδιαφέροντα των παιδιών καθώς και
γνώµονα του τί µπορεί να κάνει κάθε
παιδί σε κάθε ηλικία, εφαρµόζεται ένα
παιδαγωγικό πρόγραµµα µε στόχο την
ολόπλευρη ανάπτυξη των βρεφονηπίων µέσα από την αµοιβαία συνεργασία
µικρών-µεγάλων και µικτών οµάδων
παιδιών.
Τα παιδιά µε νευροαναπτυξιολογικές
αποκλίσεις, τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, αλλά και τα παιδιά µε αυτοάνοσα
νοσήµατα (πχ. σακχαρώδης διαβήτης,
σκλήρυνση κατά πλάκας κτλ.) του τµήµατος ολοκληρωµένης φροντίδας συνυπάρχουν και συνεκπαιδεύονται στο
ίδιο πρόγραµµα, λαµβάνοντας όµως
επιπλέον στοχευµένα προγράµµατα,
στην τάξη που φοιτούν µε βάση τις δυνατότητές τους και τυχόν ανάγκες τους.
Στη ∆οµή Ολοκληρωµένης Φροντίδας
µεγάλο πλεονέκτηµα είναι τα προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης που εφαρµόζονται στα παιδιά µε ιδιαιτερότητες.
Βασικός σκοπός της παρέµβασης αυτής
είναι:
• η κατάρτιση ενός εξατοµικευµένου
προγράµµατος που αφορά το γνωστικό

αντικείµενο,
• η ψυχοκοινωνική στήριξη του παιδιού,
• η ιατρική παρακολούθηση,
• η παρακολούθηση από ειδικό διατροφολόγο και ξεχωριστή διατροφή για
τα παιδιά µε ιδιαιτερότητες,
• η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας
τόσο στο τωρινό σχολικό περιβάλλον
όσο και στις επόµενες βαθµίδες,
• η ψυχολογική και συµβουλευτική
υποστήριξη των γονέων για τη διαχείριση των ιδιαιτεροτήτων των παιδιών
τους.
Εφαρµόζεται ένα ευέλικτο πρόγραµµα δραστηριοτήτων µε το οποίο επιδιώκεται αφενός η εξατοµίκευση και αφετέρου η δηµιουργία µιας κουλτούρας
«αλληλοαποδοχής». Τα παιδιά δηλαδή
έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τόσο ατοµικό πρόγραµµα µε βάση
τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές τους ανάγκες, όσο και µε κοινά προγράµµατα.
Αυτό επιτυγχάνεται µε το εξειδικευµένο εκπαιδευτικό προσωπικό και τη
λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της
χρονιάς, της επιστηµονικής µας οµάδας
η οποία στελεχώνεται από: παιδίατρο,
παιδίατρο - αναπτυξιολόγο, ψυχολόγο,
λογοθεραπευτή, ειδικούς παιδαγωγούς
και εξειδικευµένους εξωτερικούς συνεργάτες κάθε φορά που χρειάζεται πάντα σε συνεργασία µε τους γονείς.
Πρωτοποριακή - καινοτόµα και κυ-
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ρίως σηµαντική για τα δεδοµένα της
τοπικής κοινωνίας είναι αυτή η συνύπαρξη των δοµών των βρεφονηπιακών
σταθµών της ΑΜΚΕ «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» µε
τελικό στόχο την από κοινού «σχολική
ζωή» και µάθηση παιδιών µε ή χωρίς
ειδικές ανάγκες.
2) Πέντε (5) Κέντρα ∆ηµιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρίες:
Τα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε αναπηρίες αποτελούν
µονάδες ∆ηµιουργικής Απασχόλησης
παιδιών µε αναπηρίες και εφήβων µε
νοητική στέρηση, κινητική αναπηρία,
σκλήρυνση κατά πλάκας, σακχαρώδη διαβήτη, τυφλότητα κλπ, καθώς και
πολλαπλών αναπηριών, δυναµικότητας
25 ατόµων το κάθε ένα.
Τα Κ∆ΑΠ µεΑ εντάσσονται στα πλαίσια νέων δράσεων προγραµµάτων στον
τοµέα της πρόνοιας και στην ανάπτυξη
ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης. Με την ενέργεια αυτή ενισχύεται ο
θεσµός της οικογένειας διαφυλάσσεται
η οικογενειακή αλληλεγγύη, εναρµονίζεται η οικογενειακή και εργασιακή
ζωή και προετοιµάζεται η ένταξη των
παιδιών /εφήβων µε αναπηρίες στην
κοινωνική και οικονοµική ζωή.
Ειδικότερα σκοπό έχουν τα εξής:
•
∆ηµιουργική
Απασχόληση
των παιδιών /εφήβων µε αναπηρίες
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(κηποτεχνική, πηλοπλαστική, εργαστήρι µαγειρικής, θεατρική αγωγή κλπ)
όσο και λοιπές θεραπευτικές ατοµικές
δραστηριότητες όπως: λογοθεραπεία,
φυσικοθεραπεία, θεραπευτική ιππασία,
θεραπευτική κολύµβηση, ιατρική παρακολούθηση όπου χρειάζεται, παροχή
νοσηλευτικών υπηρεσιών (πχ σακχαρώδης διαβήτης, σκλήρυνση κατά πλάκας), ειδική διατροφική εκπαίδευση.
• Κοινωνική ένταξη παιδιών/εφήβων
µε αναπηρίες (συµµετοχή σε κοινωνικές, πολιτιστικές, αθλητικές δραστηριότητες της πόλης κλπ, προσπάθεια σύνδεσης µε την παραγωγική διαδικασία).
• Στήριξη της οικογενείας τους ώστε
να αντιµετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισµού.
• Βελτίωση της ποιότητας ζωής των
παιδιών / εφήβων µε αναπηρίες και
των οικογενειών τους.
3) Ένα (1) Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων:
Μονάδα ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ατόµων που δε µπορούν να
αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, σακχαρώδης διαβήτης,
άνοια κλπ) και που παρέχονται υπηρεσίες όπως: νοσηλευτική φροντίδα,
ηµερήσιο πρόγραµµα δραστηριοτήτων,
προγράµµατα δηµιουργικής απασχόλησης, προγράµµατα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

νειακή βοήθεια.
Μέλη – εταίροι της ΜΕΡΙΜΝΑΣ είναι
κατ’ αρχήν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης µε κύριο εταίρο την πρώην
Νοµ/κή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων και
πλέον Περιφέρεια Ηπείρου, την Τ.Ε.∆Κ
και πλέον Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων
Ηπείρου, τους ∆ήµους Ιωαννιτών και
∆ωδώνης, το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων,
την Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων, αλλά
και Σωµατεία και φορείς Ατόµων µε ειδικές ανάγκες της περιοχής µας και εν
γένει κοινωνικών σκοπών υποστήριξης
ευπαθών οµάδων, που µετέχουν καθαρά εθελοντικά στην εταιρία «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» και χωρίς καµία ιδιοτέλεια.
Για περισσότερες διευκρινήσεις και
πληροφορίες σχετικά µε τα προγράµµατά µας µπορείτε να απευθύνεστε στην
κυρία Αννέτα Ρήτα κοινωνική λειτουργό
των δοµών της Μέριµνας.
Με εκτίµηση
Η Γενική ∆ιευθύντρια
Καλλιρρόη Ζηκίδου

4) ∆ύο προγράµµατα Βοήθειας Στο
Σπίτι:
Απευθύνεται σε άτοµα της τρίτης
ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται
πλήρως και σε άτοµα µε κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήµατα.
Σκοπός του προγράµµατος είναι η βελτίωση ζωής των ατόµων της τρίτης ηλικίας, η υποβοήθηση της αυτόνοµης και
αξιοπρεπούς διαβίωσης, η υποστήριξη
του οικογενειακού περιβάλλοντος των
ωφελουµένων. Το πρόγραµµα παρέχει
συµβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, οικογε-
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Η Εξέλιξη της
Θεραπείας µε
Ινσουλίνη

ΠΗΓΗ:
https://www.diabetesdaily.com/learnabout-diabetes/treatment/insulin-101/
the-evolution-of-insulin-treatment/
Maria Muccioli Ph.D.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
Σπύρος Αθανασίου

Η θεραπευτική χρήση της ινσουλίνης έχει προχωρήσει πολύ µέσα στον τελευταίο αιώνα. Από την
αποµόνωση της ζωικής ινσουλίνης µέχρι την ανάπτυξη αναλόγων ινσουλίνης µακράς δράσης και
ταχείας δράσης, η ινσουλίνη και η παραγωγή της
έχουν αλλάξει δραστικά.
Η ανακάλυψη και αποµόνωση
της ινσουλίνης

Τ

ο 1921, εντατικές
έρευνες από τον ∆ρ
Frederick Banting
και τον βοηθό του
Charles Best, δύο
αφοσιωµένους επιστήµονες, είχαν ως αποτέλεσµα την
ταυτοποίηση και την αποµόνωση της ινσουλίνης από το πάγκρεας του σκύλου.
Αυτή ήταν µια τεράστια ανακάλυψη, κα-
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θώς οι επιστήµονες παρατήρησαν ότι η
έγχυση του παγκρεατικού εκχυλίσµατος
(που περιείχε ινσουλίνη) µπορούσε να
θεραπεύσει αποτελεσµατικά τα διαβητικά σκυλιά. Σε συνεργασία µε τον βιοχηµικό James Kollip, ο οποίος βοήθησε
να επεξεργαστούν την ουσία ώστε να γίνει ενέσιµη, το 1922 πραγµατοποιήθηκε
η πρώτη δοκιµή σε διαβητικό ασθενή,
τον οποίο κυριολεκτικά «ανέστησε»!
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Ινσουλίνες ζωικής
προέλευσης
Τα εκχυλίσµατα ινσουλίνης, που
χρησιµοποιούνταν αρχικά αποµονώθηκαν από το πάγκρεας αγελάδων ή
χοίρων και προσέφεραν την πρώτη
θεραπεία για διαβήτη τύπου 1. Ωστόσο,

Άρθρο
τα εκχυλίσµατα αυτά δεν ήταν
πολύ «καθαρά», µε αποτέλεσµα
να εµφανίζονται πολλές παρενέργειες, κυρίως λόγω ανοσολογικών αντιδράσεων έναντι της
πρωτεΐνης από άλλο είδος.
Το έτος 1946 σηµατοδότησε
µια συναρπαστική εξέλιξη στη
θεραπεία µε ινσουλίνη, καθώς
παρήχθη η πρώτη ινσουλίνη
NPH. Το NPH σηµαίνει ουδέτερη
πρωταµίνης Hagedorn (Neutral
protamin Hagedorn) η οποία
περιέχει ένα µείγµα ινσουλίνης,
ψευδαργύρου και πρωταµίνης.
Η πρωταµίνη είναι µια πρωτεΐνη που αποµονώθηκε αρχικά
από σπέρµα ψαριών. Η δράση
της συµβάλλει στην µείωση της
διαλυτότητας της ινσουλίνης, µε
αποτέλεσµα να αποκτήσει ένα
προφίλ πιο παρατεταµένης δράσης.
Η καθαρότητα και η συνοχή
των παρασκευασµάτων ινσουλίνης εµπορικών ζώων αυξήθηκαν σηµαντικά µε την πάροδο
του χρόνου και αποτελούσε την
µόνη επιλογή θεραπείας µέχρι
τη δεκαετία του 1970.

Συνθετικές
ινσουλίνες
Το συναρπαστικό είναι ότι
η ανθρώπινη ινσουλίνη ήταν η
πρώτη ορµόνη που συντέθηκε
ποτέ χηµικά! Αυτό συνέβη το
1978 και προσέφερε µια θεραπεία στον διαβήτη µε σηµαντικά
λιγότερες παρενέργειες, λόγω
της αυξηµένης καθαρότητας, της
σύστασης και της µικρότερης πιθανότητας αλλεργίας ή ανοσολογικής αντίδρασης. Η Genentech
ήταν η πρώτη εταιρεία που συνθέτει ανθρώπινη ινσουλίνη, µε
την χρήση βακτηρίων.
Αρκετά χρόνια αργότερα,
χρησιµοποιήθηκε τεχνολογία
ανασυνδυασµένου DNA για την
παραγωγή ανθρώπινης ινσουλίνης σε µη παθογόνα βακτήρια.
Αυτό σηµαίνει ότι η αλληλουχία
DNA που κωδικοποιεί την αν-
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θρώπινη ινσουλίνη εισήχθη στα
βακτηριακά κύτταρα, τα οποία
προκλήθηκαν και οδηγήθηκαν
να παράγουν, σε µεγάλες ποσότητες, ανθρώπινη ινσουλίνη.
Χρησιµοποιώντας αυτή την
τεχνολογία, η Eli Lilly κυκλοφόρησε τη βραχείας δράσης ινσουλίνη Humulin R και την συζευγµένη µε πρωταµίνη ενδιάµεση
δράση ινσουλίνη Humulin N το
1982. Αυτές οι δύο ινσουλίνες
παρέµειναν η τυπική θεραπεία
για τον διαβήτη τύπου 1 για χρόνια.

Ανάλογα ινσουλίνης
Οι κανονικές (R) και οι ενδιάµεσες-συζευγµένες µε πρωταµίνη (N) ινσουλίνες έχουν ταυτόσηµες αλληλουχίες αµινοξέων
µε την ανθρώπινη ινσουλίνη.
Ωστόσο, αυτές οι ινσουλίνες,
όταν εγχέονται εξωγενώς, δεν
είναι σε θέση να µιµηθούν τη
συµπεριφορά της φυσικά εκκρινόµενης παγκρεατικής ινσουλίνης.
Στην πραγµατικότητα το ανθρώπινο πάγκρεας απελευθερώνει πολύ µικρές ποσότητες
ινσουλίνης κάθε λίγα λεπτά της
ώρας σε απόκριση στις µικρές
ή µεγαλύτερες διακυµάνσεις της
γλυκόζης στο αίµα. Αυτή η διαδικασία ρυθµίζεται προσεκτικά
από τη σύνθετη αλληλεπίδραση
µεταξύ των άλφα και βήτα κυττάρων του παγκρέατος.
Τα ανάλογα ινσουλίνης αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά στη
δεκαετία του 1990. Ο στόχος παραγωγής τους ήταν να αυξηθεί ή
να µειωθεί η έναρξη και η διάρκεια της δράσης των ενέσιµων
παρασκευασµάτων ινσουλίνης
προκειµένου να µιµηθούν καλύτερα την ενδογενή απόκριση ινσουλίνης (καθ ‘ όλη τη διάρκεια
της ηµέρας ή σε απόκριση στα
γεύµατα).
Τα ανάλογα ινσουλίνης είναι
αρκετά όµοια στην δοµή µε την
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κανονική ανθρώπινη ινσουλίνη, αλλά
µεταβάλλεται η αλληλουχία αµινοξέων
τους ή / και η τελική χηµική δοµή, προκειµένου να επιτευχθεί ένα πιο επιθυµητό προφίλ θεραπευτικής δράσης.

Ταχείας δράσης
ανάλογα ινσουλίνης
Ενώ η φυσική ενδογενώς παραγόµενη ινσουλίνη έχει ως αποτέλεσµα
σχεδόν άµεσες συστηµατικές επιδράσεις, η ένεση ινσουλίνης υποδόρια δεν
παράγει το ίδιο γρήγορο αποτέλεσµα.
Είναι ενδιαφέρον ότι η δοµή της κα-
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νονικής ινσουλίνης της επιτρέπει να
σχηµατίζει εξαµερή σύµπλοκα, γεγονός
που καθυστερεί τη δραστηριότητά της
επειδή τα µεµονωµένα µόρια πρέπει
να διασπαστούν πριν δεσµευτούν στον
υποδοχέα ινσουλίνης.
Για να επιτευχθεί ταχύτερη έναρξη
της δραστηριότητας ινσουλίνης, τα ανάλογα ινσουλίνης περιέχουν υποκατάστατα συγκεκριµένων υπολειµµατικών
αµινοξέων που µπορούν να αυξήσουν
τη δέσµευση στον υποδοχέα ινσουλίνης, καθώς και να αποτρέψουν τον σχηµατισµό εξαµερών συµπλόκων Αυτό
οδηγεί σε µια πιο άµεση διαθεσιµότητα
ελεύθερων µορίων ινσουλίνης, που θα
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δεσµευτούν στον υποδοχέα.
Η Humalog (lispro) και η Novolog
(aspart) ινσουλίνες περιέχουν υποκατάστατα συγκεκριµένων αµινοξέων
που εµποδίζουν τα µόρια ινσουλίνης να
κολλήσουν µαζί και να σχηµατίσουν µεγαλύτερα σύµπλοκα, επιτρέποντας έτσι
στην ινσουλίνη να δεσµεύεται ταχύτερα
στον υποδοχέα της. Αυτές οι ινσουλίνες
συνήθως αρχίζουν να δρουν εντός 30
λεπτών από την ένεση.
Ακόµα πιο γρήγορες (υπερταχείες)
ινσουλίνες είναι τώρα διαθέσιµες, όπως
η Lyumjev (lispro), η Apidra (glulisine),
η Fiasp (aspart) και η εισπνεόµενη
Afrezza.
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Μακράς διάρκειας
ανάλογα ινσουλίνης
Παροµοίως, οι µεταβολές στην αλληλουχία αµινοξέων καθώς και η προσθήκη συγκεκριµένων χηµικών οµάδων στο µόριο της ινσουλίνης µπορούν
να µειώσουν την απορρόφηση και τη
δέσµευση στον υποδοχέα, µε αποτέλεσµα την δηµιουργία ενός ανάλογου
ινσουλίνης πιο µακράς δράσης (βασική
ινσουλίνη).
Η Levemir (detemir), η Lantus
(glargine) και η Tresiba (degludec) είναι
µερικά παραδείγµατα αναλόγων ινσουλίνης µακράς δράσης που µπορούν να
µιµηθούν περισσότερο τη βασική ενδογενή έκκριση ινσουλίνης.
Η δοµή της Levemir επιτρέπει τον
αυξηµένο σχηµατισµό εξαµερών συµπλόκων, καθυστερώντας έτσι τη δραστηριότητά της ινσουλίνης. Επιπλέον,
περιέχει µια αλυσίδα λιπαρών οξέων
που συνδέεται µε την αλβουµίνη, µια
πρωτεΐνη σε αφθονία στο αίµα. Με την
πάροδο του χρόνου, η αλβουµίνη πέφτει
από την αλυσίδα, επιτρέποντας στα µόρια της ινσουλίνης να λειτουργούν.
Οι χηµικές ιδιότητες της Lantus
έχουν ως αποτέλεσµα τον σχηµατισµό
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ιζηµάτων κατά την έγχυση του διαλύµατος. Αυτά τα ιζήµατα διαλύονται µε την
πάροδο του χρόνου, επιτρέποντας ένα
αργό και σταθερό προφίλ δραστηριότητας.
Το ανάλογο ινσουλίνης µακράς
δράσης, Tresiba, θεωρείται ότι δρα ως
εξαιρετικά µακράς δράσης βασική ινσουλίνη σε σύγκριση µε την Lantus και
την Levemir. Η Tresiba διαµορφώνει
πολύ-εξαµερή σύµπλοκα, στο σηµείο
της έγχυσης, µε συνέπεια µια ακόµα
πιο αργή και σταθερότερη απελευθέρωση µονοµερών ινσουλίνης.

Μη ενέσιµες
ινσουλίνες
Επειδή η ινσουλίνη είναι πρωτεΐνη,
δεν µπορεί να ληφθεί σε πόσιµη από
το στόµα µορφή, καθώς το όξινο pH
του στοµάχου θα µεταβάλει το σχήµα
του µορίου και θα εµποδίσει τη σωστή
λειτουργία του. Επιπλέον, το µεγάλο µέγεθος της ινσουλίνης καθιστά δύσκολη
την απορρόφησή της µέσω του εντέρου.
Οι ερευνητικές προσπάθειες συνεχίζονται και γίνονται προσπάθειες να
παρακάµψουν την υποβάθµιση της από
του στόµατος χορηγούµενης ινσουλίνης
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και να αυξήσουν την ικανότητά της να
απορροφάται µέσω του εντέρου.
Επιπλέον, έχουν διερευνηθεί αρκετές εισπνεόµενες ινσουλίνες. Η Afrezza
είναι η µόνη εισπνεύσιµη ινσουλίνη που
κυκλοφορεί σήµερα στην αγορά. Η σύστασή της περιέχει σκόνη ανθρώπινης
ινσουλίνης και χορηγείται µέσω συσκευής εισπνοής αερολύµατος.
Εν κατακλείδι, έχουν γίνει πολυάριθµες βελτιώσεις στη θεραπεία µε ινσουλίνη τα τελευταία εκατό χρόνια. Οι
συνεχιζόµενες ερευνητικές προσπάθειες είναι πιθανό να προσφέρουν ακόµη
µεγαλύτερη πρόοδο και να παρέχουν
περισσότερες επιλογές θεραπείας στο
µέλλον.

