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ΣΟ ΑΚΥΑΡΟ ΚΑΗ Ο ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ 

 

Τν ζάθραξν ή γιπθόδε είλαη ε νπζία πνπ πξνθύπηεη από ηε δηάζπαζε ησλ 

ηξνθώλ πνπ θαηαλαιώλνπκε. Τν ζώκα καο ρξεζηκνπνηεί ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ 

πξνζιακβάλνπκε κε ηηο ηξνθέο γηα λα παξάγεη γιπθόδε, πνπ ρξεζηκεύεη ζαλ 

θαύζηκν ζηνλ νξγαληζκό. Με ηε βνήζεηαο ηεο ηλζνπιίλεο, κηαο νξκόλεο πνπ 

παξάγεηαη από ην πάγθξεαο, ηα δηάθνξα θύηηαξα ηνπ νξγαληζκνύ αξρηθά 

πξνζιακβάλνπλ ηε γιπθόδε πνπ θπθινθνξεί ζην αίκα θαη ζηε ζπλέρεηα ηε 

ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα παξαρζεί ελέξγεηα. Όηαλ ε ιεηηνπξγία απηή γίλεηαη 

θπζηνινγηθά, αθελόο ην ζάθραξν ηνπ αίκαηνο κεηώλεηαη παξακέλνληαο ζε 

θπζηνινγηθά επίπεδα θαη αθεηέξνπ ν νξγαληζκόο εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ αλάγθεο. 

 

 Σηα άηνκα κε δηαβήηε, ην ζύζηεκα απηό δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά. Αλ έρεηε 

δηαβήηε, ην ζώκα ζαο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ζσζηά ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο 

πνπ πεξηέρνπλ νη ηξνθέο θαη ζπλεπώο, δελ κπνξεί λα παξάγεη απ’απηέο ελέξγεηα. 

Η γιπθόδε παξακέλεη αρξεζηκνπνίεηε ζηελ θπθινθνξία αληί λα εηζέιζεη ζηα 

θύηηαξα ηνπ ζώκαηνο, κε απνηέιεζκα λα αλεβαίλεη ην ζάθραξν ηνπ αίκαηνο.      

Ο δηαβήηεο είλαη κία παζνινγηθή θαηάζηαζε πνπ παξακέλεη γηα όιε καο ηε δσή. 

 

Μία από ηηο βαζηθόηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο γιπθόδεο ηνπ αίκαηνο είλαη ε πξνζθνξά 

ελέξγεηαο ζην λεπξηθό ηζηό γεληθώο θαη εηδηθόηεξα ζηνλ εγθέθαιν, ηα θύηηαξα 

ηνπ νπνίνπ δελ έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα απνηακηεύνπλ γιπθνγόλν θαη έρνπλ 

αδηάιεηπηε αλάγθε ελέξγεηαο. 

 

Τν ζάθραξό καο, ην νπνίν πξέπεη λα κεηξάηαη ύζηεξα από 12σξε λεζηεία, δελ 

πξέπεη λα είλαη πάλσ από 110. Οη ζηαζεξά πςειέο ηηκέο ζαθράξνπ απνηεινύλ 

ηζρπξό πξνδηαζεζηθό παξάγνληα γηα ζαθραξώδε δηαβήηε, ζηεθαληαία λόζν θαη 

εγθεθαιηθά επεηζόδηα. 

 

Είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ξπζκίζνπκε ηα επίπεδα ηνπ ζαθράξνπ ζηνλ νξγαληζκό 

καο, γηαηί όηαλ ην ζάραξν παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα γηα κεγάιν ρξνληθό 

δηάζηεκα πξνθαιεί : 

* βιάβεο ζηα κάηηα (ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα) 

* βιάβεο ζηα λεύξα 

* βιάβεο ζηα λεθξά 

* θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο 

* βιάβεο ζην ζηόκα (νπιίηηδα ή πεξηνδνληίηηδα) 

* αύμεζε ηνπ θηλδύλνπ ινηκώμεσλ από δηάθνξα είδε κηθξνβίσλ (πνιιά κηθξόβηα    

   ηξέθνληαη από ζάθραξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο γιπθόδεο, επνκέλσο ηα                                          

   απμεκέλα επίπεδα ζαθράξνπ ζην αίκα βνεζάεη ηα κηθξόβηα λα αλαπηπρζνύλ) 

* πησρή αηκάησζε ζε πόδηα θαη ρέξηα, αιιά θαη ζε δσηηθά όξγαλα (ε θαθή  

   αηκάησζε ησλ νξγάλσλ απμάλεη ηνλ θίλδπλν ινηκώμεσλ από βαθηεξίδηα). 
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Ζ ΓΡΑΖ ΣΖ ΗΝΟΤΛΗΝΖ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

 
Καηά ηελ πέςε ηεο ηξνθήο ζηνλ πεπηηθό ζσιήλα (ζηνκάρη, έληεξν), νη 

πδαηάλζξαθεο πνπ πεξηέρνληαη ζ’απηήλ (άκπιν θιπ.) δηαζπώληαη ζε γιπθόδε, 

απνξξνθώληαη θαη εηζέξρνληαη ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. Γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί, όκσο, από ηα θύηηαξα ηνπ ζώκαηνο θαη λα παξαρζεί ελέξγεηα, ε 

γιπθόδε πξέπεη πξώηα λα εγθαηαιείςεη ηελ θπθινθνξία θαη λα εηζέιζεη ζηα 

δηάθνξα θύηηαξα. Όηαλ ππάξρεη αξθεηή ηλζνπιίλε ζην αίκα θαη ζηελ εμσηεξηθή 

επηθάλεηα ησλ θπηηάξσλ, ιεηηνπξγεί ζαλ θιεηδί πνπ αλνίγεη ηελ πόξηα γηα λα 

εηζέιζεη ε γιπθόδε από ηηο εηδηθέο δηόδνπο ζην θύηηαξν θαη έηζη, ην ζάθραξν ηνπ 

αίκαηνο κεηώλεηαη.                                                             

ΣΤΠΟΗ ΓΗΑΒΖΣΖ                                                                             

 
ΣΤΠΟ Η ΓΗΑΒΖΣΖ                                      

Σηνλ ηύπν Ι, ν νξγαληζκόο παξάγεη ιίγε ή θαζόινπ ηλζνπιίλε. Τα άηνκα κε 

δηαβήηε ηύπνπ Ι πξέπεη εθόξνπ δσήο λα θάλνπλ ελέζεηο ηλζνπιίλεο. Απηόο είλαη 

θαη ν ιόγνο πνπ ν ηύπνο Ι ιέγεηαη θαη «ηλζνπιηλνεμαξηώκελνο δηαβήηεο».  

Αλ θαη ζπλεζέζηεξα ν ηύπνο Ι πξσηνεκθαλίδεηαη ζε λεαξή ειηθία, κπνξεί λα 

εκθαληζηεί θαη ζε κεγαιύηεξεο ειηθίεο. 

πκπηώκαηα : ζηνλ ηύπν Ι ηα ζπκπηώκαηα ζρεδόλ πάληα εκθαλίδνληαη μαθληθά. 

Τέηνηα ζπκπηώκαηα είλαη : πνιπδηςία, πνιπνπξία, πνιπθαγία, απόηνκε 

απώιεηα βάξνπο θαη αίζζεκα αδπλακίαο θαη θνύξαζεο. 

Τα ίδηα ζπκπηώκαηα κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ όηαλ απνξπζκίδεηαη ν δηαβήηεο. 

 

ΣΤΠΟ ΗΗ ΓΗΑΒΖΣΖ 

Σηνλ ηύπν ΙΙ, ν νξγαληζκόο παξάγεη κελ ηλζνπιίλε, αιιά δελ κπνξεί λα ηε 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα ειέγμεη ην ζάθραξό ηνπ. Ο ηύπνο ΙΙ ιέγεηαη επίζεο θαη 

«κε-ηλζνπιηλνεμαξηώκελνο δηαβήηεο», γηαηί ηα άηνκα πνπ ηνλ έρνπλ δελ 

ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ θαζεκεξηλά ελέζεηο ηλζνπιίλεο. Πάλησο, πνιιά άηνκα κε 

ηύπν ΙΙ κπνξεί θάπνηα ζηηγκή λα ρξεηαζζεί λα θάλνπλ ελέζεηο ηλζνπιίλεο ή 

πξόζθαηξα ή θαη ζπλερώο. Τα άηνκα απηά ζπρλά αλαθέξνπλ όηη εθόζνλ αξρίζνπλ 

ηηο ελέζεηο ηλζνπιίλεο αηζζάλνληαη θαιύηεξα.  

Ο ηύπνο ΙΙ είλαη ε ζπρλόηεξε κνξθή δηαβήηε, θαζώο αθνξά πάλσ από ην 90% 

ησλ δηαβεηηθώλ. Ο ηύπνο ΙΙ είλαη πηζαλόηεξν λα παξαηεξεζεί ζε άηνκα : 

α) άλσ ησλ 40 εηώλ, β) κε πςειή αξηεξηαθή πίεζε, γ) παρύζαξθα, δ) κε ηζηνξηθό 

δηαβήηε ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο, ε) πνπ εκθαλίδνπλ βαξηά ινίκσμε ή ηξαπκαηηζκό, 

ζη) πνπ παξνπζίαζαλ δηαβήηε ζηελ εγθπκνζύλε, δ) πνπ γέλλεζαλ ηειεηόκελα 

λενγλά βάξνπο άλσ ησλ 4 θηιώλ. 

Κάζε θνληηλόο ζπγγελήο (γνλείο, αδέιθηα, παηδηά) πνπ έρνπλ ηξεηο ή 

πεξηζζόηεξνπο από ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο θηλδύλνπ πξέπεη λα ειεγρζεί γηα 

δηαβήηε. 

πκπηώκαηα : ζηνλ ηύπν ΙΙ ηα ζπκπηώκαηα κπνξεί εύθνια λα καο μεθύγνπλ. 

Σπλήζσο πεξλάεη αξθεηόο θαηξόο κέρξη λα εληαζνύλ θαη λα γίλνπλ αληηιεπηά. 

Σ’απηά πεξηιακβάλνληαη : αίζζεκα θνύξαζεο, ζπρλέο ινηκώμεηο ή πιεγέο πνπ 

θαζπζηεξνύλ λα επνπισζνύλ, ζακπή όξαζε, μεξό δέξκα κε θλεζκό, 

«κνπδηάζκαηα» ή «κπξκεγθηάζκαηα» ζηα ρέξηα ή ζηα πόδηα, πνιπθαγία, 

πνιπνπξία, πνιπδηςία, ζεμνπαιηθήο θύζεσο πξνβιήκαηα. 
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ΣΡΟΦΔ ΠΟΤ ΑΠΑΓΟΡΔΤΟΝΣΑΗ 
 

Εάραξε 

Γιπθά 

νθνιάηεο 

Μαξκειάδεο 

ηξόπηα 

Μέιη 

Φσκί 

Παηάηεο 

Ρύδη 

Μαθαξόληα 

Αεξηνύρα αλαςπθηηθά 

Αιθννινύρα πνηά 

Μπαλάλεο (ηδηαίηεξα νη ώξηκεο) 

Καξπνύδη 

ηαθύιηα (ηδηαίηεξα ηα καύξα) 

Πξάζηλα θαζνιάθηα 

Εαραξσκέλα θξνύηα 

 

ΓΔΝΗΚΔ ΤΣΑΔΗ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΤΦΖΛΟ ΑΚΥΑΡΟ 

 

 Αλ είζηε ππέξβαξνη, πξέπεη λα ράζεηε βάξνο.  

 Γίλεηε δξαζηήξηνη ζσκαηηθά. Πξνζπαζήζηε λα πεξπαηάηε 45 ιεπηά ηελ 

εκέξα. 

 Απνθεύγεηε ηε ρξήζε δάραξεο. 

 Αθνινπζήζηε κία ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή. 

 Επηιέγεηε ηξνθέο κε ιίγα δστθά ιηπαξά θαη ιίγα θνξεζκέλα ιίπε. 

 Πεξηνξίζηε ηελ θαηαλάισζε θξέαηνο θαη ησλ ηππνπνηεκέλσλ πξντόλησλ. 

 Απμήζηε ηελ θαηαλάισζε ιαραληθώλ, θξνύησλ θαη δεκεηξηαθώλ. 

 Επηιέγεηε πγηεηλό ηξόπν καγεηξέκαηνο (ζηε ζράξα, ζηνλ αηκό). 

 Πεξηνξίζηε ην αιάηη. 

 Πεξηνξίζηε ην αιθνόι.                                    

 

** Σύκθσλα κε έξεπλεο επεξγεηηθή επίδξαζε ζηε δηαηήξεζε ηνπ 

ζαθράξνπ ζε θπζηνινγηθά επίπεδα έρνπλ : ην θξεκκύδη, ν ρπκόο 

ιεκνληνύ, ην ηζάη, ην μύδη, ηα κπαραξηθά θαη ν κατληαλόο ** 
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ΚΑΜΠΤΛΖ ΓΛΤΚΟΕΖ 

 

Η εμέηαζε γίλεηαη γηα λα δηαπηζησζεί ε αλνρή ηνπ νξγαληζκνύ ζηε γιπθόδε. 

Τξεηο εκέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηεο εμέηαζεο, ην άηνκν θξνληίδεη λα θαηαλαιίζθεη κία 

ζηαζεξή πνζόηεηα 250-300gr πδαηαλζξάθσλ εκεξεζίσο.   Τελ εκέξα ηεο εμέηαζεο, αθνύ 

πξνεγεζεί κία αηκνιεςία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γιπθόδεο λεζηείαο, ρνξεγείηαη από ην 

ζηόκα δηάιπκα γιπθόδεο. 

Τελ πξώηε ώξα κεηά ηε ιήςε ηεο γιπθόδεο, εκθαλίδνληαη ηα πςειόηεξα επίπεδά ηεο ζην 

αίκα, ηα νπνία επαλέξρνληαη ηε δεύηεξε ώξα ζρεδόλ ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα, κε 

ζπλερηδόκελε θαζνδηθή πνξεία κέρξη ηελ ηξίηε ώξα. 

 

              
 

 

ΓΛΤΚΟΕΤΛΗΧΜΔΝΖ ΑΗΜΟΦΑΗΡΗΝΖ (ΖΒΑ1C) 

 

Η αύμεζε ηνπ ζαθράξνπ ζην αίκα απμάλεη ην ξπζκό ζύλδεζεο ηεο γιπθόδεο κε πξσηεΐλεο, 

κεηαμύ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε αηκνζθαηξίλε. 

Ζ κέηξεζε ηνπ ζπκπιέγκαηνο γιπθόδεο-αηκνζθαηξίλεο, ηεο απνθαινύκελεο 

«γλσκοζσλιωμένης αιμοσφαιρίνης», αληαλαθιά ην κέζν επίπεδν γιπθόδεο ζην αίκα γηα 
πεξίνδν 2-3 κελώλ πξηλ ηελ εμέηαζε. Απηή ε εμέηαζε παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο ηνπ δηαβήηε, είλαη ρξήζηκε γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο 

ζεξαπείαο ζην λεαληθό δηαβήηε θαη παξαθνινπζεί ηε ξύζκηζε ηεο γιπθόδεο ζε ήπηεο 

κνξθέο ζαθραξώδε δηαβήηε. Μπνξεί λα είλαη ρξήζηκν βνήζεκα ζηνλ θαζνξηζκό ησλ 

ζεξαπεπηηθώλ επηινγώλ θαη νδεγηώλ.  

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο γιπθνδπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο, δείγκα αίκαηνο κπνξεί λα ιεθζεί 

θάζε ζηηγκή.  

Κιηληθέο εθαξκνγέο : 

 Οη ηηκέο είλαη ζπρλά απμεκέλεο ζε θαθά ξπζκηζκέλν ή λενδηαγλσζκέλν δηαβήηε 

 Έλαο δηαβεηηθόο αζζελήο πνπ πξόζθαηα έρεη θαιή ξύζκηζε κπνξεί αθόκα λα έρεη 

πςειέο ζπγθεληξώζεηο γιπθνδπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο. Απηά ηα πςειά επίπεδα 

κεηώλνληαη ζηαδηαθά ζε δηάζηεκα κεξηθώλ κελώλ, όηαλ ηα εξπζξά κε  θπζηνινγηθή 

γιπθνδπιησκέλε αηκνζθαηξίλε αληηθαηαζηήζνπλ ηα εξπζξά  κε πςειέο 

ζπγθεληξώζεηο. Με ηελ άξηζηε ξύζκηζε ηνπ δηαβήηε, ε HBA1C θηλείηαη πξνο ηα 

θπζηνινγηθά επίπεδα. 

 Οη ηηκέο, επίζεο, είλαη απμεκέλεο ζε ζηδεξνπεληθή αλαηκία θαη ζπιελεθηνκή. 

 

Μείσζε ηεο γιπθνδπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο παξαηεξείηαη ζε : 

α) Αηκνιπηηθή αλαηκία,β) Χξνλία απώιεηα αίκαηνο,γ) Εγθπκνζύλε,δ)Νεθξηθή αλεπάξθεηα. 
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