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Π ε ξ ί ι ε ς ε  

 

 

Ο Γηαβήηεο απνηειεί κείδσλ πξόβιεκα ηεο παγθόζκηαο πγείαο, 

θαηαγξάθνληαο ξαγδαία αύμεζε ησλ πεξηζηαηηθώλ πνπ δηαγηγλώζθνληαη από απηόλ 

θάζε ρξόλν (WHO, 2004). Ζ ζύλδεζε ηεο ξύζκηζεο ηνπ Γηαβήηε κε ην άγρνο ησλ 

αζζελώλ, έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εδώ θαη δεθαεηίεο, εάλ θαη έρεη ππνβιεζεί ζε 

πεξηνξηζκέλνπο πεηξακαηηθνύο ειέγρνπο. Σν άγρνο ζπλδέεηαη λεπξνθπζηνινγηθά κε 

ηελ ξύζκηζε ηεο γιπθόδεο ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο κέζσ ησλ αληηξπζκηζηηθώλ 

νξκνλώλ, νη νπνίεο εθθξίλνληαη ζε θαηαζηάζεηο άγρνπο γηα ηνλ νξγαληζκό. ε απηέο 

ηηο νξκόλεο ζπγθαηαιέγνληαη, ε θνξηηδόιε, ε γιπθαγόλε, νη θαηερνιακίλεο θαη ε 

απμεηηθή νξκόλε. ηα πιαίζηα απηήο ηεο πηπρηαθήο πξαγκαηνπνηείηαη εθηελήο 

αλαθνξά γηα ηνλ ηξόπν δξάζεο ηεο θάζε κηαο από απηέο ηηο νξκόλεο, θαζώο θαη ηνπ 

ξόινπ πνπ ζπκκεξίδεηαη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε ν άμνλαο (Τ.Τ.Δ.). Σέινο 

πξαγκαηνπνηείηαη ε παξνπζίαζε θαη ε αλάιπζε ηεο απηναλαθνξάο, ζε ζρέζε κε ηελ 

επίδξαζε ηνπ άγρνπο ζηελ ξύζκηζε ηεο γιπθόδεο ηνπ αίκαηνο. ε απηή ηελ 

απηναλαθνξά ζπιιέρζεθαλ δεδνκέλα κέζα από κηα ζπλζήθε ειέγρνπ ηα νπνία 

ζπγθξίζεθαλ κε ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ από ηηο αθόινπζεο 3 πεηξακαηηθέο 

ζπλζήθεο. ηηο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο κείσζεο ηνπ άγρνπο πνπ εξεπλήζεθαλ 

ζπγθαηαιέγνληαη νη αθόινπζεο, ε απνκάθξπλζε από ην αζηηθό πεξηβάιινλ, ε ιήςε 

αληηθαηαζιηπηηθώλ ραπηώλ (Ladose) θαη ηέινο ρξήζε πξννδεπηηθήο κπτθήο 

ραιάξσζεο, σο κέζν γηα ηελ κείσζε ηνπ άγρνπο. ε όιεο απηέο ηηο ζπλζήθεο 

κεηξήζεθε ηόζν, ην άγρνο θαηάζηαζεο κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ απηναλαθνξάο, όζν 

θαη ε ειάρηζηε απαξαίηεηε δόζε ηλζνπιίλεο πνπ ρξεηάζηεθε ν νξγαληζκόο. Όιεο νη 

πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο νινθιεξώζεθαλ, αθνύ εθαξκόζηεθαλ κεηαβιεηέο ειέγρνπ 

πνπ ζα παξείραλ ηελ απαξαίηεηε αμηνπηζηία ζηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνέθππηαλ. 

Σα απνηειέζκαηα θαλεξώλνπλ κηα αλακθίβνιε κείσζε ηεο αλάγθεο γηα ηλζνπιίλε, 

έσο θαη 11 κνλάδσλ, ζε ζπλζήθεο κεησκέλνπ άγρνπο, επηβεβαηώλνληαο ηελ ζεκαζία 

πνπ έρεη ν θνκβηθόο απηόο παξάγνληαο, ηόζν ζηελ θαζεκεξηλή ξύζκηζε ηνπ Γηαβήηε, 

όζν θαη ζηελ απνθπγή ηπρόλ απξόβιεπησλ ππνγιπθαηκηώλ. 
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Κ ε θ ά ι α η ν  1
ν
 Δ η ζ α γ σ γ ή - β η β ι η ν γ ξ α θ η θ ή  α λ α ζ θ ό π ε ζ ε  

 

 

Ο δηαβήηεο εηπκνινγηθά πξνέξρεηαη από ην ξήκα «δηαβαίλσ», ζπκβνιίδνληαο 

ηελ ππεξβνιηθή πνζόηεηα πγξώλ πνπ δηέξρεηαη από ηνπο λεθξνύο ελόο δηαβεηηθνύ 

αηόκνπ, ην νπνίν δελ ππόθεηηαη ζε ηθαλνπνηεηηθή ξύζκηζε ηνπ ζαθράξνπ ζην αίκα. Ο 

ζαθραξώδεο δηαβήηεο θιηληθά θαζνξίδεηαη, από ηελ ζπλύπαξμε παξνπζίαο γιπθόδεο 

ζηα νύξα, θαζώο θαη από ηελ ππεξβνιηθή ζπγθέληξσζε γιπθόδεο ζην αίκα (Darnaud, 

1964, p.5-6). Ο ζαθραξώδεο δηαβήηεο αλαθέξεηαη ζε κηα νκάδα ησλ κεηαβνιηθώλ 

λνζεκάησλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ρξόληα ππεξγιπθαηκία, ιόγσ ειαηησκάησλ ζηελ 

έθθξηζε ηλζνπιίλεο, ή αθόκα θαη ζηε δξάζεο ηεο (Miller, Winder, & Schatz, 2004).  

 

Ο αθραξώδεο Γηαβήηεο ζεσξείηαη έλα παγθνζκίνπ ελδηαθέξνληνο πξόβιεκα 

δεκόζηαο πγείαο, δηόηη πξνθαιεί ηνλ ζάλαην θαη έρεη πνιύ ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο 

επηπηώζεηο Quiroz θαη Femat (2007). Σνπιάρηζηνλ 171 εθαηνκκύξηα άλζξσπνη ζε 

νιόθιεξν ηνλ θόζκν πάζρνπλ από δηαβήηε. Απηόο ν αξηζκόο είλαη πηζαλό λα 

ππεξδηπιαζηαζηεί κέρξη ην 2030, θάηη ην νπνίν ζα πξνθύςεη, ιόγσ ηεο γήξαλζεο ηνπ 

πιεζπζκνύ, ηεο απμαλόκελεο ηάζεο γηα παρπζαξθία, ηεο θαζηζηηθήο δσήο, ηεο 

αλζπγηεηλήο δηαηξνθήο (WHO, 2004), θαζώο θαη ιόγσ ηεο αύμεζεο ηεο 

αζηηθνπνίεζεο (Zhang, Zhang, Brown, Vistisen, Sicree, Jonathan., et al. 2010). 

 

Ο αθραξώδεο Γηαβήηεο ηύπνπ 1 (.Γ.1), ν νπνίνο ήηαλ παιαηόηεξα γλσζηόο 

θαη σο ηλζνπιηλνεμαξηώκελνο δηαβήηεο, ή αληίζηνηρα λεαληθόο δηαβήηεο, 

αληηπξνζσπεύεη ην 10% όισλ ησλ πεξηπηώζεσλ ζαθραξώδνπο δηαβήηε. Ο (.Γ.1) 

κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζε νπνηαδήπνηε ειηθία, αιιά ην κεγαιύηεξν πνζνζηό (75%) 

ησλ πεξηπηώζεσλ απηώλ, παξνπζηάδεηαη κεηαμύ 3 θαη 18 εηώλ (Miller, Winter, & 

Schatz, 2004).  
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  Ο αθραξώδεο Γηαβήηεο ηύπνπ 1, είλαη κηα ζύλζεηε θαη ειάρηζηα θαηαλνεηή 

αζζέλεηα, ε νπνία πξνθύπηεη από έλαλ αηπρέο ζπλδπαζκό γελεηηθήο πξνδηάζεζεο, 

αλνζνινγηθήο απνξξύζκηζε θαη έθζεζεο ζε πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο ζύκθσλα 

κε ηνπο Pharm, Ghosh, Al-Dhubiab θαη Nair, (2013). Πξηλ από ηελ αλαθάιπςε ηεο 

ηλζνπιίλεο, ηα άηνκα κε (.Γ.1) είραλ έλαλ αξγό θαη ζίγνπξν ζάλαην. Ζ κόλε 

ζεξαπεία πνπ κπνξνύζε λα εθαξκνζηεί ήηαλ κηα δίαηηα ρακειή ζε πδαηάλζξαθεο θαη 

δάραξε θαη αληίζηνηρα κε πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε ιίπε θαη πξσηεΐλεο (Miller, 

Winder, & Schatz, 2004). ε κειέηε ηνπ νξγαληζκνύ γηα ηελ πξόιεςε θαη ηνλ έιεγρν 

ηνπ Γηαβήηε (DCCT), θαζώο θαη ηεο επηδεκηνινγίαο παξεκβάζεσλ θαη επηπινθώλ 

ηνπ δηαβήηε, ζε ζπλδπαζκό κε άιιεο θιηληθέο κειέηεο πνπ δηεμήρζεζαλ, βξέζεθε όηη 

ε εληαηηθόηεξε ζεξαπεία κε ηλζνπιίλε νδήγεζε ζε θαιύηεξν γιπθαηκηθό έιεγρν, 

γεγνλόο πνπ ζπλδέζεθε κε ηελ κείσζε ησλ καθξνπξόζεζκσλ βιαβώλ πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηνλ αθραξώδε Γηαβήηε (Borchers, Uibo, & Gershwin, 2010).  

 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ (.Γ.1) ζηα παηδηά θαη ζηνπο ελήιηθεο, είλαη πνιύπινθε θαη 

απαηηεί κηα δηεπηζηεκνληθή ηαηξηθή παξέκβαζε. ηε νκάδα δηαρείξηζεο ηνπ 

δηαβεηηθνύ αζζελνύο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη, έλαο δηαβεηνιόγνο, έλαο 

λνζνθόκνο, νπνίνο ζα πξέπεη λα έρεη πηζηνπνηεκέλε εθπαίδεπζε πάλσ ζην δηαβήηε, 

έλαο δηαηξνθνιόγνο, έλαο ςπρνιόγνο, θαη, αλ είλαη δπλαηόλ, έλαο θνηλσληθόο 

ιεηηνπξγόο, πξνζεγγίδνληαο κε ζπλέπεηα, όρη κόλν ην άηνκν πνπ πάζρεη από ηελ 

αζζέλεηα, αιιά θαη νιόθιεξε ηελ νηθνγέλεηα (Miller, Winder, & Schatz, 2004). 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, όηη νη δηαβεηηθνί αζζελείο εκθαλίδνπλ πςειή 

ζπλλνζεξόηεηα κε άιιεο δηαηαξαρέο. Έθεβνη κε δηαβήηε δηαηξέρνπλ απμεκέλν 

θίλδπλν αλάπηπμεο ςπρηαηξηθώλ (10-20%), ή δηαηξνθηθώλ δηαηαξαρώλ (8-30%), 

θαζώο θαη ε θαηάρξεζε νπζηώλ (25-50%), γεγνλόο πνπ νδεγεί πεξαηηέξσ ζε 

επηδείλσζε ηεο αζζέλεηαο (Kakleas, Kandyla, Karayianni, & Karavanaki, 2009). 
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1.1.1 Παγθόζκηα δεδνκέλα δηάγλσζεο (.Γ.1) 

 

Παγθνζκίσο, 3,2 εθαηνκκύξηα ζάλαηνη απνδίδνληαη ζην δηαβήηε θάζε ρξόλν. 

(WHO, 2004), αλ θαη αλαθνξέο από πνιιέο ρώξεο, δείρλνπλ όηη ν θίλδπλνο 

ζλεζηκόηεηαο ηνπ (.Γ.1), έρεη κεησζεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο (Borchers, Uibo, & 

Gershwin, 2010). Σν θόζηνο όκσο γηα ηελ πεξίζαιςε ηνπ δηαβήηε είλαη κεγάιν, 

θαζώο θαηά κέζν όξν, δαπαλνύληαη 1.330 Ακεξηθαληθά Γνιάξηα (USD) ζε θάζε 

άηνκν κε δηαβήηε, όπσο ππνινγίζηεθε κέζα από ην άξζξν ησλ Zhang, Zhang, Brown, 

Vistisen, Sicree, Jonathan, θαη ζπλ. (2010).  

 

Ζ κέζε εηήζηα αύμεζε ζηε ζπρλόηεηα ηνπ (.Γ.1), όπσο ππνινγίζηεθε από 

κειέηε ηεο Diamond Project Group, ήηαλ 2.8% θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηώλ 1990-

1994. Καηά ηε δεύηεξε πεξίνδν ηεο ίδηαο κειέηεο 1995-1999, ε αύμεζε ήηαλ 

ειαθξώο πςειόηεξε θαηά 3.4%, εκθαλίδνληαο ηελ ύπαξμε κηαο απμαλόκελεο 

αλνδηθήο ηάζεο ζηα πνζνζηά ηνπ Γηαβήηε ηύπνπ 1. Οη ηάζεηο, όπσο ππνινγίζηεθαλ 

κέζα από ηελ ελ ιόγσ έξεπλα γηα ηηο επείξνπο, έδεημαλ κηα ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή 

αύμεζε ζε όιν ηνλ θόζκν, ηεο ηάμεσο ηνπ 4,0% γηα ηελ Αζία, ηνπ 3,2% γηα ηελ 

Δπξώπε θαη ηνπ 5,3% γηα ηε Βόξεηα Ακεξηθή. Δπηπιένλ ζηνηρεία παξνπζηάδνπλ 

10.000-15.000 λέεο πεξηπηώζεηο δηαβήηε ηύπνπ 1, όπσο δηαγηγλώζθνληαη ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θάζε ρξόλν, έρνληαο ζπλερώο απμαλόκελνπο ξπζκνύο (Miller, 

Winder, & Schatz, 2004).  

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο παξόιν ηελ γεληθή παγθόζκηα αύμεζε ησλ ηάζεσλ 

ζηε δηάγλσζε ηνπ αθραξώδνπο Γηαβήηε ηύπνπ 1, ππήξμαλ πεξηνρέο ηεο θεληξηθήο 

Ακεξηθήο θαη ηεο Ηλδίαο, ζηηο νπνίεο ζεκεηώζεθε κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 3,6% 

(DIAMOND Project Group, 2006). 
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1.1.2 Σύπνη αθραξώδνπο δηαβήηε 

 

 

Ο ζαθραξώδεο δηαβήηεο, έρεη θαηεγνξηνπνηεζεί από εηδηθνύο ηνπ 

Ακεξηθαληθνύ ζπιιόγνπ γηα ην Γηαβήηε ζηνπο αθόινπζνπο αηηηνινγηθνύο ηύπνπο θαη 

ππόηππνπο.  

 

Σνλ αθραξώδε Γηαβήηε ηύπνπ 1, ν νπνίνο είλαη είηε απηνάλνζνο (1a), είηε 

ηδηνπαζείο (1b). Σα άηνκα πνπ πάζρνπλ από ηνλ ηύπν 1 ζαθραξώδε δηαβήηε (.Γ.1), 

έρνπλ ππνζηεί θαηαζηξνθή ησλ β-θύηηαξσλ ηνπ παγθξέαηνο, ηα νπνία είλαη αξκόδηα 

γηα λα παξάγνπλ ηλζνπιίλε, γεγνλόο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από απόιπηε ηλζνπιηληθή 

αλεπάξθεηα (Miller, Winder, & Schatz, 2004). 

 

  Ο ζαθραξώδεο δηαβήηεο ηύπνπ 2 (.Γ.2) είλαη ν επόκελνο ηύπνο Γηαβήηε, ν 

νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη από ηνλ ζπλδπαζκό αληίζηαζεο ηεο ηλζνπιίλεο θαη ηεο 

αλεπαξθνύο αληηζηαζκηζηηθήο απόθξηζεο ζηελ έθθξηζήο ηεο (Miller, Winder, & 

Schatz, 2004).  

 

ε άιινπο ηύπνπο δηαβήηε ζπκπεξηιακβάλεηαη, ε αλεπάξθεηα έθθξηζεο ηεο 

ηλζνπιίλεο, σο ζπλέπεηα ηεο ρξήζεο ρεκηθώλ ή θαξκάθσλ, θαζώο θαη ν ζαθραξώδεο 

δηαβήηεο ηεο θύεζεο (Miller, Winder, & Schatz, 2004). Ζ ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηνπ 

δηαβήηε είλαη ηνπιάρηζηνλ 70% πςειόηεξε ζηηο έγθπεο γπλαίθεο, ζε ζρέζε κε ηηο κε-

έγθπεο. ε θαηαζηάζεηο εγθπκνζύλεο, ε αύμεζε ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηνπ 

δηαβήηε, παξαηεξήζεθε εμ νινθιήξνπ ην ηξίην ηξίκελν, θαηά ην νπνίν ν 

ηλζνπιηλνεμαξηώκελνο δηαβήηεο είρε 3.8 θνξέο πην ζπρλή εκθάληζε. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί, όηη από ηελ ίδηα έξεπλα βξέζεθε πσο ην 80% ησλ γπλαηθώλ κε δηαβήηε 

θύεζεο, ζηακάηεζε ηελ εμσγελή ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο ζε έλα δηάζηεκα 8 κελώλ 

κεηά ηελ γέλλα (Buschard, Buch, Mølsted-Pedersen, Hougaard, & Kuhl, 1987). 
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1.1.3 Γιπθόδε ζην αίκα-επηπηώζεηο. 

 

 

 Ζ γιπθόδε πνπ βξίζθεηαη ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ 

ξπζκνύ ηεο γιπθόδεο πνπ εηζέξρεηαη ζηελ θπθινθνξία, ζε αληηδηαζηνιή κε ηνλ 

ξπζκό απνκάθξπλζήο ηεο. εκαληηθό ξόιν ζηελ παξνπζία γιπθόδεο ζην πιάζκα ηνπ 

αίκαηνο, εθηόο από ηελ γιπθόδε πνπ εηζέξρεηαη κέζσ ηεο απνξξόθεζεο από ηελ 

ηξνθή, έρεη θαη ε γιπθνγνλόιπζε, δειαδή ε δηάζπαζε ηνπ απνζεθεπκέλνπ 

γιπθνγόλνπ, κέζσ ππαηηθώλ δηαδηθαζηώλ, όπσο θαη ε γιπθνλενγέλεζε, θαηά ηελ 

νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ν ζρεκαηηζκόο ηεο γιπθόδεο από ην ήπαξ. ε πεξηπηώζεηο 

έθηαηεο αλάγθεο, ιόγσ απμεκέλεο ππνγιπθαηκίαο, ζπκβάινπλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

γιπθνλενγέλεζεο θαη νη λεθξνί. Ζ δηάζπαζε πξαγκαηνπνηείηαη θαηά θύξην ιόγν από 

ην γαιαθηηθό θαη ηα ακηλνμέα θαηά ηελ θαηάζηαζε παξαηεηακέλεο λεζηείαο. Σόζν ε 

γιπθνγνλόιπζε όζν θαη ε γιπθνλενγέλεζε, είλαη δηαδηθαζίεο πνπ βξίζθνληαη θάησ 

από ηελ επίδξαζε ησλ α-παγθξεαηηθώλ θπηηάξσλ. Ζ γιπθαγόλε, είλαη ε νξκόλε πνπ 

εθθξίλεηαη από ηελ ελ ιόγσ θαηεγνξία παγθξεαηηθώλ θπηηάξσλ, κεηά από 8 κε 12 

ώξεο λεζηείαο, ζπκβάιινληαο ζηηο πξναλαθεξζέληεο δξάζεηο αύμεζεο ηνπ ζαθράξνπ 

ζην αίκα. Ζ ελ ιόγσ δηαδηθαζίεο ελδνγελνύο παξαγσγήο γιπθόδεο, είλαη απαξαίηεηεο 

γηα λα δηαηεξείηαη ην απαξαίηεην πνζνζηό γιπθόδεο ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο, ζηελ 

πεξίπησζε π.ρ. παξαηεηακέλεο λεζηείαο, Aronoff, Berkowitz, Shreiner, θαη Want 

(2004).  

 

  Ζ θπζηνινγηθή πνζόηεηα γιπθόδεο πνπ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην πιάζκα ηνπ 

αίκαηνο ησλ αλζξώπσλ, θπκαίλεηαη κεηαμύ ηνπ 90 θαη ησλ 110 mg/dl (Leon,  

Alanis, Sanchez, Ornelas-Tellez, & Ruiz-Velazquez, 2012). Σα επίπεδα γιπθόδεο ζηα 

δηαβεηηθά άηνκα πξέπεη λα είλαη κεηαμύ 90-130 mg/dl πξηλ από ηα γεύκαηα θαη 

ιηγόηεξν από 180 mg/dl, δύν ώξεο κεηά από απηά (Touchette, 2005, p.39). ε έλαλ 

δηαβεηηθό αζζελή κπνξνύλ λα παξνπζηαζηνύλ κε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα θαη 

δηάξθεηα δύν αθόκα δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ππεξβνιηθή πνζόηεηα γιπθόδεο 

ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ππεξγιπθαηκία θαη ε ρακειή 

πνζόηεηα γιπθόδεο ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ππνγιπθαηκία .  
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1.1.4 Τπεξγιπθαηκία. 

 

Ζ ππεξγιπθαηκία παξνπζηάδεηαη όηαλ ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο ππάξρεη 

γιπθόδε κεγαιύηεξε από 180 mg/dl (Leon, Alanis, Sanchez, Ornelas-Tellez, & Ruiz-

Velazquez, 2012). Ζ ππεξγιπθαηκία είλαη ζπλέπεηα ησλ αθόινπζσλ δηαδηθαζηώλ: ηεο 

αύμεζεο ηεο γιπθνλενγέλεζεο θαη ηεο παξαγσγήο γιπθόδεο κέζσ ηεο δηάζπαζεο ηνπ 

γιπθνγόλνπ ζην ήπαξ (γιπθνγνλόιπζε), Ziang θαη Ziang (2003) θαη ηεο κεησκέλεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηεο γιπθόδεο από ηνπο πεξηθεξηθνύο ηζηνύο. (Bondy, Bloom, 

Whitmer, & Farrar, 1949). O αζζελήο ν νπνίνο δελ έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα 

ζηαζεξνπνηήζεη ηελ γιπθόδε ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο, θάηη 

πνπ ζπκβαίλεη εμίζνπ ζε δηαβεηηθνύο νη νπνίνη δελ ιακβάλνπλ ηθαλνπνηεηηθή 

ζεξαπεία, κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ αηηία ζε κηα ζεηξά ρξόλησλ θαη εθθπιηζηηθώλ 

επηπινθώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο, ηεο λεθξνπάζεηαο, 

ηεο λεπξνπάζεηαο, ηεο αζζέλεηαο ησλ νζηώλ, θαη ηεο αξηεξηνζθιήξσζεο Melling, 

Grisé, Hasilo, Fier, Milne, Karmazynd, θαη ζπλ. (2013). Δθηόο από ηηο 

πξναλαθεξζέληεο επηπινθέο πνπ έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηελ πγεία ησλ αζζελώλ, 

έρνπλ παξαηεξεζεί εμίζνπ ζε άηνκα κεγαιύηεξεο ειηθίαο κε κε ηθαλνπνηεηηθό 

γιπθαηκηθό έιεγρν, ρακειόηεξεο επηδόζεηο ζε δνθηκαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

κάζεζε, ηε ινγηθή θαη ηελ ςπρνθηλεηηθή απόδνζε. Απηά ηα ειιείκκαηα δελ γίλνληαη 

εύθνια αληηιεπηά, κέζα από ηελ απόδνζε ζε απιέο ιεθηηθέο θαη θηλεηηθέο 

δνθηκαζίεο, παξά κόλν κέζα από ηηο πην απαηηεηηθέο (Reaven, Thompson, Nahum, & 

Haskins, 1990). 

 

1.1.5 Μαθξνρξόληεο επηπινθέο επαγόκελεο από ηνλ αθραξώδε Γηαβήηε ηύπνπ 1. 

 

 

Οη καθξνρξόληεο επηπινθέο ηνπ (.Γ.1) κπνξνύλ λα ππνδηαηξεζνύλ ζε δύν 

θαηεγνξίεο. ηηο κηθξναγγεηαθέο επηπινθέο, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε 

δηαβεηηθή λεθξνπάζεηα, ε ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα, θαη ε λεπξνπάζεηα, όπσο έρνπλ 

είδε πξναλαθεξζεί θαη ζηηο καθξναγγεηαθέο επηπινθέο. ηελ θαηεγνξία ησλ 

καθξναγγεηαθώλ επηπινθώλ εληάζζνληαη, ε θαξδηαγγεηαθή λόζνο, ηδίσο ε ηζραηκηθή 

θαξδηαθή λόζνο, ε εγθεθαιηθή αγγεηαθή λόζνο, θαζώο θαη ε πεξηθεξηθή αγγεηαθή 
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λόζνο (Borchers, Uibo, & Gershwin, 2010). Δάλ αθεζεί ρσξίο ζεξαπεία, ή ππάξμεη 

θαθή δηαρείξηζε ηεο αζζέλεηαο, ν δηαβήηεο κπνξεί λα νδεγήζεη εμίζνπ ζε επηπινθέο 

όπσο, γάγγξαηλα, γαζηξνπάξεζε θαη ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία. Ο αλεπαξθήο έιεγρνο 

ηεο γιπθόδεο ηνπ αίκαηνο, απμάλεη επίζεο ηνλ βξαρππξόζεζκν θίλδπλν επηπινθώλ 

κεηά από ηπρόλ επέκβαζε, όπσο είλαη ε θαθή επνύισζε ησλ πιεγώλ, ζύκθσλα κε 

ηνπο Pundir θαη Chawla, (2013). 

 

Μειέηεο από όιν ηνλ θόζκν έρνπλ εληνπίζεη κηα ζεηξά από πξνγλσζηηθνύο 

παξάγνληεο γηα ηηο κηθξναγγεηαθέο επηπινθέο ηνπ δηαβήηε ηύπνπ 1. Πξνγλσζηηθνύο 

παξάγνληεο ζύκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία πνπ αλαζθνπήζεθε απνηεινύλ, ε ειηθία,  

ε ζπζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε, ην θάπληζκα, θαη δπζιηπηδαηκία. Αιιά είλαη γεληθά 

απνδεθηό όηη ηα δύν κεγαιύηεξνη αλεμάξηεηνη παξάγνληεο θηλδύλνπ, είλαη ε δηάξθεηα 

ηεο λόζνπ θαη ν γιπθαηκηθόο έιεγρνο (Borchers, Uibo, & Gershwin, 2010). 

 

 

 

1.1.6 Τπνγιπθαηκία. 

 

 

  Τπνγιπθαηκία, νξίδεηαη ε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ε γιπθόδε θαηέξρεηαη 

θάησ από ην όξην ησλ 70 mg/dl ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο (Leon, Alanis, Sanchez, 

Ornelas-Tellez, & Ruiz-Velazquez, 2012). Ζ ππνγιπθαηκία, είλαη ε πιένλ ζπρλή 

αλεπηζύκεηε ελέξγεηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ζεξαπεία ηλζνπιίλεο ζε αζζελείο είηε 

κε αθραξώδε Γηαβήηε ηύπνπ 1, είηε κε .Γ. ηύπνπ 2. Ζ θαηάζηαζε ηεο 

ππνγιπθαηκίαο, κπνξεί λα ζπκβεί μαθληθά θαη ραξαθηεξίδεηαη από δπζάξεζηα 

ζσκαηηθά θαη ςπρνινγηθά ζπκπηώκαηα όπσο, ηξέκνπιν, εθίδξσζε, ππλειία, λαπηία, 

αλεπαξθήο θηλεηηθόο ζπληνληζκόο, δηαλνεηηθή ζύγρπζε, αξλεηηθή δηάζεζε, θαη 

απώιεηα ησλ αηζζήζεσλ, θαζώο θαη ηεο ζπλείδεζεο. Ζ ζνβαξή ππνγιπθαηκία κπνξεί 

λα νδεγήζεη, ηόζν ζε ζσκαηηθέο βιάβεο, όζν θαη ζε απηνθηλεηηζηηθά αηπρήκαηα, εάλ 

επέιζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο θαη δελ αληηκεησπηζηεί έγθαηξα από ηνλ 

αζζελή. Ο ζάλαηνο είλαη κηα ζπλέπηα πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη ύζηεξα από δηαξθή 

θαη αθξαία ππνγιπθαηκία (Wild, von Maltzahn, Brohan, Christensen, Clauson, & 

Gonder-Frederick, 2007). Έρεη εληνπηζηεί εμίζνπ, ζύκθσλα κε ηνπο Langan, Deary, 
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Hepburn, θαη Frier (1991) κηα ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα λεπξνγλσζηηθά ειιείκκαηα ζε 

δηαβεηηθνύο αζζελείο θαη ζηα επαλεηιεκκέλα ζνβαξά ππνγιπθαηκηθά επεηζόδηα.  

 

Μηα πηώζε ηνπ ζαθράξνπ ζην αίκα, θάησ από ην όξην ησλ 40 mg/dl αίκαηνο, 

ζα ελεξγνπνηήζεη ηελ ππνγιπθαηκηθή αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνύ γηα ηελ παξαγσγή 

γιπθόδεο. ε απηήλ ηελ θαηάζηαζε ζα ζπκκεηέρεη θαη ην απηόλνκν λεπξηθό ζύζηεκα 

εθθξίλνληαο ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο απμεκέλεο πνζόηεηεο αδξελαιίλεο θαη 

λνξαδξελαιίλεο. Ζ έθθξηζε ηεο αδξελαιίλεο, απμάλεη κε ηε ζεηξά ηεο ηε 

ζπγθέληξσζε ηεο γιπθόδεο ζην αίκα, ιόγσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο γιπθνγνλόιπζεο 

Delitala, Tomasi, θαη Virdis (1987) πξνζπαζώληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν λα 

εμηζνξξνπήζεη ν νξγαληζκόο ηα επίπεδα ηνπ ζαθράξνπ ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο. 

 

 

 

 

 

1.2 Γηάγλσζε  
 

 

 

1.2.1 Παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ εκθάληζε ηεο λόζνπ 

 

 

ηελ αλάπηπμε ηνπ ζαθραξώδνπο δηαβήηε ηύπνπ 1 κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ 

πιεζώξα παξαγόλησλ. ε απηνύο ηνπο παξάγνληεο ζπκπεξηιακβάλνληαη νξηζκέλεο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, ε δηαηξνθή, ν εκβνιηαζκόο θαη νη ηνί. Ζ έθζεζε ηνπ 

νξγαληζκνύ ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο κπνξεί λα ππξνδνηήζεη ηελ έλαξμε ηεο 

απηνάλνζεο αζζέλεηαο, ή αθόκα θαη λα επηηαρύλεη ηελ έλαξμή ηεο, ζε άηνκα πνπ 

έρνπλ ήδε ηελ πξνδηάζεζε (Miller, Winder, & Schatz, 2004). Ραγδαία αύμεζε ησλ 

πνζνζηώλ ηνπ λεαληθνύ δηαβήηε (.Γ.1), ζε άηνκα θάησ ησλ δεθαπέληε εηώλ, έρεη 

παξαηεξεζεί κεηά ην δεύηεξν παγθόζκην πόιεκν ζηηο πεξηζζόηεξεο αλεπηπγκέλεο 

ρώξεο (Knip & Siljander, 2008). Αμίδεη εμίζνπ λα ζεκεησζεί, πσο νη επξσπατθέο 

ρώξεο πνπ παξνπζίαζαλ ηε κεγαιύηεξε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ λενδηαγλσζζέλησλ 

αζζελώλ κε δηαβήηε ηύπνπ 1, βξίζθνληαη ζηελ θεληξηθή-αλαηνιηθή Δπξώπε. Οη ελ 

ιόγσ πεξηνρέο βίσζαλ κηα κείδνλα αιιαγή ζηνλ πνιηηηθό θαη νηθνλνκηθό ηνπο 
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ζύζηεκα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, κε απνηέιεζκα λα αλαδεηρζνύλ ξηδηθέο αιιαγέο 

ζηνλ ηξόπν δσήο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηόδνπ (Borchers, Uibo, & Gershwin, 

2010). 

 

Με βάζε απηή ηε γλώζε, ν ζαθραξώδεο δηαβήηεο ηύπνπ 1, ζεσξείηαη πιένλ 

κηα απηνάλνζε λόζνο, ζηελ νπνία εκπιέθνληαη, ηόζν ε γελεηηθή πξνδηάζεζε - 

θιεξνλνκηθνί παξάγνληεο, όζν θαη ηνγελείο ινηκώμεηο, αιιά θαη πεξηβαιινληηθνί 

παξάγνληεο. Ζ αηηηνινγία ηνπ ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 1 δελ έρεη δηεπθξηληζηεί 

πιήξσο (Pharm, Ghosh, Al-Dhubiab, & Nair, 2013).  

 

 

1.2.2 Φύιν, ειηθία δηάγλσζεο θαη θιεξνλνκηθόηεηα. 

 

 

Ζ ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηνπ δηαβήηε ηύπνπ 1 πνηθίιιεη αλάκεζα ζηηο νκάδεο 

ησλ ειηθηώλ. Ζ έλαξμε ηεο λόζνπ εκθαλίδεηαη ζπλήζσο πξηλ ηελ ειηθία ησλ 30 εηώλ, 

θαη θνξπθώλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο, δειαδή ζηελ ειηθηαθή νκάδα 10-14 

εηώλ. Ζ κέγηζηε ειηθία έλαξμεο παξνπζηάδεηαη θάπσο λσξίηεξα ζηα θνξίηζηα από    

ό,ηη ζηα αγόξηα (Borchers, Uibo, & Gershwin, 2010). Ζ απηνάλνζε θαηαζηξνθηθή 

δηαδηθαζία θαίλεηαη λα είλαη πην γξήγνξε ζε βξέθε θαη κηθξά παηδηά θαη κπνξεί λα 

εμειηρζεί επί ζεηξά εηώλ αληίζηνηρα ζε κεγαιύηεξα παηδηά θαη ζηνπο ελήιηθεο. 

Ληγόηεξν από ην 10% ηεο β-θπηηαξηθήο παγθξεαηηθήο κάδαο, παξακέλεη θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο θιηληθήο λόζνπ, ππνγξακκίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ δηα βίνπ ρνξήγεζε 

εμσγελνύο ηλζνπιίλεο. Ζ ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηνπ δηαβήηε ηύπνπ 1 ηείλεη λα είλαη 

επνρηαθή, κε πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

θζηλνπώξνπ θαη ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο (Miller, Winder, & Schatz, 2004). Οη άλδξεο 

κε δηαβήηε ηύπνπ 1, έρνπλ δύν έσο ηξεηο θνξέο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο από ηηο 

γπλαίθεο πνπ πάζρνπλ από (.Γ.1), λα κεηαδώζνπλ ηελ αζζέλεηα ζηνπο απνγόλνπο 

ηνπο. Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν νη απόγνλνη ησλ πξνζβεβιεκέλσλ κεηέξσλ, είλαη 

ιηγόηεξν επηξξεπείο ζηνλ απηνάλνζν δηαβήηε δελ είλαη αθόκε γλσζηόο (Galle & 

Gillespie, 2001). Παξόια απηά, ην 90% ησλ αηόκσλ κε αθραξώδε Γηαβήηε ηύπνπ 1, 

δελ έρνπλ ζπγγελείο πξώηνπ βαζκνύ, νη νπνίνη λα λνζνύλ εμίζνπ (Buschard, 2011). 
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Ζ δηάγλσζε ηνπ δηαβήηε γίλεηαη από ηελ παξνπζία ησλ ηξηώλ θιαζηθώλ 

ζπκπησκάησλ, πνιπνπξία, πνιπδηςία θαη πνιπθαγία (Atkinson, Eisenbarth, & 

Michels, 2014), θαζώο θαη από ηελ αλεμήγεηε απώιεηα βάξνπο, ζε ζπλδπαζκό κε  

ηελ παξνπζία ηεο αδηακθηζβήηεηεο ππεξγιπθαηκίαο (Miller, Winder, & Schatz, 

2004), ε νπνία ζπλππάξρεη αλακθίβνια ζηα άηνκα πνπ πάζρνπλ από δηαβήηε.  

 

Κξηηήξην γηα ηελ δηάγλσζε ηνπ Γηαβήηε, έηζη όπσο νξίδεηε από ηελ 

Ακεξηθαληθή Γηαβεηνινγηθή Δηαηξεία (American Diabetes Association, 2013), 

απνηειεί ε γιπθόδε ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο λα είλαη ≥126 mg/dL, κεηά από λεζηεία 

ηνπιάρηζηνλ 8 σξώλ. Δκπίπηνληαο ζηα πιαίζηα ηεο επίζεκεο δηάγλσζεο, απηή κπνξεί 

λα επηβεβαησζεί εμίζνπ θαη κέζα από ηελ εμέηαζε ηεο γιπθνδπιησκέλεο 

αηκνζθαηξίλεο HbA1c, ηεο νπνίαο ε ηηκή εάλ είλαη θαηά ≥1% πςειόηεξε από ην 

θπζηνινγηθό όξην ηνπ 5,6% (Snieder, Sawtell, Ross, Walker, Spector, & Leslie, 

2001), απνηειεί επηπιένλ έλδεημε, θαζώο ηόηε ηα επίπεδα ηεο γιπθόδεο ζην αίκα ζα 

θπκαίλνληαη κεηαμύ ηνπ 115 θαη ηνπ 139 mg/dl (Davidson, Schriger, & Peters, 1995). 

Οη Saudek, Herman, Sacks, Bergenstal, Edelman, θαη Davidson (2008) πξνηείλνπλ, 

ηαπηόρξνλα κε ηελ εμέηαζε ηεο γιπθνδπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο (HbA1c), λα 

πξαγκαηνπνηείηαη θαη εηδηθή εμέηαζε γιπθόδεο ηνπ πιάζκαηνο ηνπ αίκαηνο, εάλ ε 

πξώηε εμέηαζε θπκαίλεηαη κεηαμύ 6,5 – 6,9 %. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξώηε εμέηαζε 

είλαη κεγαιύηεξε ηνπ 7%, ηόηε απηό ην απνηέιεζκα ζα πξέπεη λα επηβεβαησζεί θαη 

από κηα δεύηεξε εμέηαζε γιπθνδπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο.  

 

Αθνινύζσο θαη νη Gomez-Perez, Aguilar-Salinas, Almeda-Valdes, Cuevas-

Ramos, Garber, θαη Rull (2010) πξνηείλνπλ κέζα από ην άξζξν ηνπο όηη ε δηάγλσζε 

ηνπ δηαβήηε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηελ παξνπζία ελόο επηπέδνπ γιπθνδπιησκέλεο 

αηκνζθαηξίλεο ηεο ηάμεσο ηνπ 6,5%, ην νπνίν ζα πξέπεη λα επηβεβαηώλεηαη εμίζνπ κε 

κηα επαλαιεπηηθή εμέηαζε HbA1c, εθηόο εάλ, όπσο ηνλίδνπλ, ηα θιηληθά ζπκπηώκαηα 

θαη ηα πςειά επίπεδα γιπθόδεο (>200 mg/dL), είλαη παξόληα. Οη ίδηνη εξεπλεηέο 

αλαθέξνπλ, όηη ε εμέηαζε ηεο γιπθνδπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο, δελ ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηάγλσζε ηνπ δηαβήηε ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, θαζώο 

δελ ππάξρνπλ θαηάιιεια ζηαζκηζκέλεο λόξκεο γηα ην δηάγλσζή ηνπ ζε απηό ηνλ 

πιεζπζκό, κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο  εμέηαζεο. 
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1.3 Μνληέια γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Γηαβήηε 
 

 

Ο .Γ. ηύπνπ 1, είλαη κηα πνιππαξαγνληηθή απηνάλνζε λόζνο ζηελ νπνία 

εκπιέθνληαη γηα ηελ εθδήισζή ηεο, ηόζν πεξηβαιινληηθνί, όζν θαη γελεηηθνί 

παξάγνληεο, ζε αιιειεπίδξαζε κε ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα ηνπ εθάζηνηε αηόκνπ. 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηελ εθδήισζε ηεο λόζνπ, έγθεηηαη 

ζηελ δηακεζνιάβεζε ησλ Σ-ιεκθνθύηαξα γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ ηλζνπιηλν-

παξαγσγηθώλ β-θπηηάξσλ ηνπ παγθξέαηνο (Miller, Winder, & Schatz, 2004). Ζ 

δηεξγαζία πνπ νδεγεί ζε θαηαζηξνθή ησλ β-παγθξεαηηθώλ θπηηάξσλ θαη ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ (.Γ.1), θαίλεηαη λα ιακβάλεη ρώξα κέζα ζε έλα ζρεηηθά ζύληνκν 

ρξνληθό δηάζηεκα (Hyttinen, Kaprio, Kinnunen, Koskenvuo, & Tuomilehto, 2003). 

 

Οη ηνί κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ κηα απηνάλνζε αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνύ, είηε 

κέζσ ηεο άκεζεο θαηαζηξνθήο ησλ β-θπηηάξσλ ηνπ παγθξέαηνο, είηε κέζσ ηεο 

επίθιεζεο ηνπ κνξηαθνύ κηκεηηζκνύ Miller, Winder, θαη Schatz (2004). Δζηηάδνληαο 

ζηε δξάζε ησλ Σ-ιεκθνθπηηάξσλ, αλαπηύρζεθε «ηο αλοζοιογηθό κοληέιο» ηνπ 

αθραξώδε Γηαβήηε ηύπνπ 1. Σν κνληέιν απηό δεκηνπξγήζεθε ζηεξηδόκελν ζε κηα 

απιή ππόζεζε. Ζ ππόζεζε απηή βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή όηη ε ηλζνπιίλε έρεη 

αλαγλσξηζηεί από ηνλ νξγαληζκό σο κηα κε απηό-παξαγόκελε νπζία, ζε άηνκα πνπ 

πάζρνπλ από ηελ ελ ιόγσ πάζεζε. Ωο εθ ηνύηνπ, είλαη ινγηθό λα ππνζέζνπκε, όηη 

είηε έλα ειάηησκα ζηε δνκή ηεο ηλζνπιίλεο, ή κηα αηέιεηα ζηε δηαδηθαζία 

αλαγλώξηζεο, είλαη ππεύζπλα γηα ηνλ αθραξώδε Γηαβήηε θαη ηελ «επίζεζε» πνπ 

πθίζηαληαη ηα β-θύηηαξα ηνπ παγθξέαηνο από ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκό (Pharm, Ghosh, 

Al-Dhubiab, & Nair, 2013). 

 

Δθηόο ησλ αλνζνινγηθώλ θαη εληαζζόκελν ζηα πιαίζηα ησλ πεξηβαιινληηθώλ 

παξαγόλησλ πνπ ζπληξέρνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο λόζνπ, πεξηιακβάλεηαη εμίζνπ θαη ε 

έθζεζε ζε αληηγνληθέο νπζίεο λσξίο ζηε δσή. Ζ παξνπζία ησλ ελ ιόγσ νπζηώλ ζηνλ 

νξγαληζκό, πηζηεύεηαη όηη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο λόζνπ. Τπάξρνπλ εμίζνπ 

νξηζκέλα ζπζηαηηθά ηεο δηαηξνθήο ηα νπνία θαηεγνξηνπνηνύληαη σο παξάγνληεο 

θηλδύλνπ γηα ηελ αλάπηπμε .Γ. ηύπνπ 1. ε απηά ηα ζπζηαηηθά ζπγθαηαιέγεηαη ε 

ιεπθσκαηίλε βόεηνπ νξνύ, ε πξσηεΐλε βήηα-θαδετλε θαη ε γινπηέλε. Σα δύν πξώηα 

από απηά ηα ζπζηαηηθά, εληνπίδνληαη ζην γάια ηεο αγειάδαο θαη εκπιέθνληαη σο 
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αηηηνινγηθνί παξάγνληεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ .Γ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε 

θαηαλάισζε ηπξνθνκηθώλ δελ παξνπζίαζε ηα ίδηα απνηειέζκαηα, όζνλ αθνξά ηε 

ζπζρέηηζή ηεο κε ηελ έλαξμε ηνπ .Γ. ηύπνπ 1, θάηη ην νπνίν αηηηνινγήζεθε, ιόγσ 

ηεο κεγαιύηεξεο δηαπεξαηόηεηαο πνπ παξνπζηάδεη ην έληεξν ζηελ λενγληθή πεξίνδν, 

ζηα ελ ιόγσ ζπζηαηηθά ηνπ γάιαθηνο ηεο αγειάδαο (Pozzili, 1998).  

 

Ζ ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ησλ βήηα παγθξεαηηθώλ θπηηάξσλ, παίδεη επίζεο 

ξόιν ζηελ παζνγέλεηα ηνπ .Γ. ηύπνπ 1. Ζ ππεξηλζνπιηλαηκία έρεη παξαηεξεζεί όηη 

ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαβεηνγέλεζε. Αθνινύζσο, απμαλόκελε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηνπ 

.Γ. ηύπνπ 1, έρεη εληνπηζηεί κεηά από ηελ παξαγσγή απμεκέλεο πνζόηεηαο 

ηλζνπιίλεο ζηνλ νξγαληζκό. Ζ πξόζιεςε ηξνθήο κε πςειό γιπθαηκηθό δείθηε, 

απμάλεη ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνύ γηα ηλζνπιίλε, ππνρξεώλνληαο ηα β-παγθξεαηηθά 

θύηηαξα λα παξάγνπλ κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο, γεγνλόο ην νπνίν ζπλεγνξεί ζηελ 

θαηαζηξνθή ηνπο. Απηή ε παξαηήξεζε έρεη εκπλεύζεη ηελ «σπόζεζε επηηάτσλζες» ε 

νπνία αλαθέξεη εθηόο ησλ άιισλ, όηη ε αύμεζε ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο ζε λένπο 

κπνξεί λα επηηαρύλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ αθραξώδε Γηαβήηε ηύπνπ 1, (Buschard, 

2011).  

 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ .Γ. ηύπνπ 1, έρνπλ ελνρνπνηεζεί εμίζνπ ηνπιάρηζηνλ 

20 γελεηηθέο ζέζεηο νη νπνίεο ζπλδένληαη αδηακθηζβήηεηα κε ηελ αλάπηπμε ηεο ελ 

ιόγσ πάζεζεο, επηηξέπνληαο ζηνπο γελεηηθνύο παξάγνληεο λα θαηαιακβάλνπλ 

αδηακθηζβήηεηα κηα θπξίαξρε ζέζε ζηελ παζνγέλεζε ηνπ Γηαβήηε (Mantzoros, 2006, 

p.47). Απηά ηα ζηνηρεία εληζρύνληαη ζπλερώο κέζα από έξεπλεο νη νπνίεο δείρλνπλ 

όηη ππάξρνπλ απμεκέλα πνζνζηά, κεγαιύηεξα ηνπ 50% ζηελ αλάπηπμε ηνπ .Γ. 

ηύπνπ 1 ζηα κνλνδπγσηηθά δίδπκα, ζε ζρέζε κε ηα δηδπγσηηθά ησλ νπνίσλ ηα 

πνζνζηά θπκαίλνληαλ κεηαμύ ηνπ 6 θαη ηνπ 13% (Steck & Rewers, 2011). 
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1.4 Γηαβεηηθή θεηνμέσζε  
 

 

 

Ζ δηαβεηηθή θεηνμέσζε (Γ.Κ.), καδί κε ηελ ππεξσζκσηηθή θαηάζηαζε 

ππεξγιπθαηκίαο (Τ.Κ.Τ.), είλαη ε πην επηθίλδπλεο επηπινθέο πνπ κπνξεί λα 

αληηκεησπίζεη έλαο δηαβεηηθόο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξγιπθαηκίαο (Kitabchi, 

Umpierrez, Murphy, Barrett, Kreisberg, Malone, et al., 2001). Δμαηξεηηθά πςειά 

επίπεδα γιπθόδεο ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο, κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζηελ θαηάζηαζε 

πνπ νλνκάδεηαη δηαβεηηθή θεηνμέσζε, ε νπνία είλαη απεηιεηηθή γηα ηε δσή ησλ 

αηόκσλ κε Γηαβήηε ηύπνπ 1. Οη θεηόλεο ζηνλ νξγαληζκό είλαη ζεκάδη έιιεηςεο 

ηλζνπιίλεο θαη θαηαλάισζεο ιίπνπο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο (Shetty, 2013). ε 

αζζελείο κε Γηαβεηηθή Κεηνμέσζε, ε αλεπάξθεηα ηεο ηλζνπιίλεο κπνξεί λα είλαη, 

ηόζν απόιπηε, όζν θαη αλεπαξθήο ζε ζρέζε κε ηελ πεξίζζεηα ησλ αληηζηαζκηζηηθώλ 

νξκνλώλ. ε θαηαζηάζεηο ππεξσζκσηηθήο ππεξγιπθαηκίαο, ππάξρεη ζπλήζσο έλα 

ππνιεηπόκελν πνζό ζηελ έθθξηζεο ηεο ηλζνπιίλεο πνπ ειαρηζηνπνηεί ηελ θέησζε, 

αιιά δελ αληηκεησπίδεη ηελ ππεξγιπθαηκία. Απηό νδεγεί ζε ζνβαξή αθπδάησζε θαη 

ζηελ εμαζζέληζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο, νδεγώληαο κε ηε ζεηξά ηνπ ζε κεησκέλε 

απέθθξηζε ηεο γιπθόδεο (Kitabchi et al., 2001). Γηα λα αληηκεησπηζηνύλ απηέο ε 

θξίζηκεο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα ρνξεγεζεί εμσγελώο ηλζνπιίλε, θαζώο νη ελ ιόγσ 

αζζελείο έρνπλ ζε κεγάιν βαζκό αλεπάξθεηα ζηελ παξαγσγή ηεο (Vincert & 

Nobécourt, 2013). Απηέο νη θαηαζηάζεηο ππεξγιπθαηκίαο επεξεάδνπλ εθηόο ησλ 

άιισλ θαη ηελ ςπρηθή θαηάζηαζε ηνπ αηόκνπ, πξνθαιώληαο κηα πηώζε ηνπ επηπέδνπ 

ηεο ζπλείδεζεο, γεγνλόο πνπ ζπκβαίλεη ιόγσ ηεο έληνλεο έιιεηςεο ειεθηξνιπηώλ 

θαη λεξνύ από ηνλ νξγαληζκνύ ηνπ αζζελνύο (Kitabchi et al., 2001). 

 

    Ζ Γηαβεηηθή Κεηνμέσζε είλαη κηα δπλεηηθά απεηιεηηθή γηα ηε δσή ηνπ 

αζζελνύο επηπινθή ηνπ δηαβήηε, πνπ επεξεάδεη ζπλήζσο ηνπο πάζρνληεο κε .Γ. 

ηύπνπ 1 (Palmiere, del Mar Lesta, Sabatasso, Lobrinus, Augsburger, & Werner, 

2013). Ζ Γ.Κ. απνηειείηαη από ηελ βηνρεκηθή ηξηάδα ηεο ππεξγιπθαηκίαο, ηεο 

νμέσζεο θαη ηεο θέησζεο (Kitabchi et al., 2001). Ζ ελ ιόγσ θαηάζηαζε, πξνθύπηεη 

ζπλήζσο από ην ζπλδπαζκό ηεο απόιπηεο, ή ζρεηηθήο αλεπάξθεηαο ηλζνπιίλεο κε ηα 

απμεκέλα επίπεδα ησλ αληη-ξπζκηζηηθώλ νξκνλώλ. Οη ιεγόκελεο αληη-ξπζκηζηηθέο 

νξκόλεο απμάλνληαη ζεκαληηθά ππό ηελ επίδξαζε ζπλζεθώλ ζηξεο γηα ηνλ 
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νξγαληζκό, όπσο είλαη ην ηξαύκα θαη νη ηξαπκαηηζκνί, ε ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θαη 

ή ζήςε. (Palmiere et al., 2013).  

 

Ζ γιπθόδε ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο ζε αζζελείο κε .Γ. ηύπνπ 1 δελ 

επεξεάδεηαη κόλν από ηελ θαηαλάισζε ηξνθήο θαη από ηελ πνζόηεηα ηλζνπιίλε πνπ 

ρνξεγείηε, αιιά θαη από κηα πιεζώξα νξκνλώλ πνπ εθθξίλεη ν νξγαληζκόο. Γηα λα 

αληηκεησπίζεη ην ζώκα ην ζηξεο πνπ παξάγεηαη από, π.ρ. κηα αζζέλεηα, παξάγεη 

νξκόλεο όπσο, είλαη ε θνξηηδόιε, νη θαηερνιακίλεο θαη ε απμεηηθή νξκόλε. Οη ελ 

ιόγσ νξκόλεο, πνπ είλαη γλσζηέο θαη σο «νξκόλεο ηνπ ζηξεο», αληηζηαζκίδνπλ ηελ 

δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο, πξνθαιώληαο κηα αύμεζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ ζαθράξνπ ζην 

αίκα (Shetty, 2013). Ο βαζηθόο κεραληζκόο πνπ βξίζθεηε πίζσ θαη από ηηο δύν 

δηαηαξαρέο, δηαβεηηθή θεηνμέσζε θαη ππεξσζκσηηθή θαηάζηαζε ππεξγιπθαηκίαο, 

είλαη ε κείσζε ηεο θπθινθνξίαο ηεο ηλζνπιίλεο ζηνλ νξγαληζκό, ζε ζπλδπαζκό κε 

ηελ ηαπηόρξνλε αύμεζε ησλ αληηζηαζκηζηηθώλ νξκνλώλ ηνπ ζηξεο, όπσο έρεη 

αλαθεξζεί (Kitabchi et al., 2001; Schade, & Eaton 1971), θαη ζα παξνπζηαζηνύλ 

αλαιπηηθά ζηελ ζπλέρεηα.  

 

 

1.5 Γιπθνδπιησκέλε αηκνζθαηξίλε (HbA1c) 
 

 

 

Ο έιεγρνο ηεο γιπθνδπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο έρεη από θαηξό αλαγλσξηζηεί 

σο θεληξηθήο ζεκαζίαο ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο θαινύ γιπθαηκηθνύ ειέγρνπ 

(John, 2012). Σα επίπεδα ηεο γιπθνδπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο (HbA1c) ζην αίκα, 

απνηεινύλ κέηξν ειέγρνπ γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα ηεο γιπθαηκηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ αζζελώλ κε ζαθραξώδε δηαβήηε Pundir θαη Chawla (2014). Σν 

πνζνζηό ηεο γιπθνδπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο είλαη κία ζπλάξηεζε ησλ 

ζπγθεληξώζεσλ ησλ αληηδξώλησλ, ηεο γιπθόδεο θαη ηεο αηκνζθαηξίλεο. Πην 

αλαιπηηθά, ην HbA1c, είλαη ην πξντόλ κηαο αξγήο, κε ελδπκαηηθήο αληίδξαζεο, 

κεηαμύ ηεο γιπθόδεο θαη ηνπ Ν-ηεξκαηηθνύ ηεο βαιίλεο ηεο αηκνζθαηξίλεο (HbA). 

Απηή ε κεηαγξαθηθή γιπθνδπιίσζε ηνπ (HbA), ώζηε λα ζρεκαηηζηεί ην (HbA1c), 

είλαη ραξαθηεξηζηηθό κηαο κε αλαζηξέςηκεο αληίδξαζεο, ε νπνία εμαξηάηαη θπξίσο 

από ηελ πνζόηεηα γιπθόδεο πνπ ππήξρε ζην αίκα, Gonen θαη Rubenstcin (1978). Σν 
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θπζηνινγηθό εύξνο γιπθνδπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο (HbA1c), εληάζζεηαη ζηα 

πιαίζηα ηνπ 3,5 κε 5,7% κέζα από ηελ εμέηαζε ηεο HbA1c (Gunton, Davies, 

Wilmshurst, Fulcher, & McElduff, 2002). 

 

Ζ γιπθνδπιησκέλε αηκνζθαηξίλε, κπνξεί λα κεηξεζεί κε κηα ζεηξά από 

ηερληθέο, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη, ε ειεθηξνθόξεζε, ε ρξσκαηνγξαθία 

αληαιιαγήο ηόλησλ, ε πγξή ρξσκαηνγξαθία πςειήο απόδνζεο, θαζώο θαη ε 

αλνζναλάιπζε. Οη ζπγθεληξώζεηο ηεο αηκνζθαηξίλεο παξακέλνπλ ζρεηηθά ζηαζεξέο 

ζηα πεξηζζόηεξα άηνκα, σο εθ ηνύηνπ, νη δηαθπκάλζεηο ζηα επίπεδα ηεο HbA1c, 

αληαλαθινύλ θπξίσο ηηο καθξνπξόζεζκεο δηαθπκάλζεηο ζηηο ζπγθεληξώζεηο ηεο 

γιπθόδεο ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο (John, 2003).  

 

 

1.5.1 ηόρνη γιπθνδπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο 

 

 

Μείσζε ηεο HbA1c θάησ, ή γύξσ ζην 7%, έρεη απνδεηρζεί όηη κεηώλεη ηηο 

πηζαλόηεηεο ησλ κηθξναγγεηαθώλ επηπινθώλ ηνπ ζαθραξώδε δηαβήηε θαη εάλ 

επηηεπρζεί ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα κεηά ηε δηάγλσζε ηνπ δηαβήηε, ζρεηίδεηαη κε 

ηελ καθξνπξόζεζκε κείσζε ησλ καθξναγγεηαθώλ επηπινθώλ. Οη ζηόρνη ηεο 

γιπθνδπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο κπνξνύλ λα δηαθνξνπνηεζνύλ θαη λα 

εμαηνκηθεπζνύλ. Απζηεξόηεξνη ζηόρνη, δειαδή κηθξόηεξνη ηνπ 6,5% κπνξνύλ λα 

ζεζπηζηνύλ ζε άηνκα πνπ δελ παξνπζηάδνπλ απμεκέλα πνζνζηά ππνγιπθαηκηώλ θαη 

δελ βηώλνπλ άιιεο δπζκελείο επηδξάζεηο από ην Γηαβήηε, όπσο π.ρ. θαξδηαγγεηαθέο 

επηπινθέο. Ληγόηεξν απζηεξνί ζηόρνη, HbA1c < 8%, κπνξεί λα ζεζπηζηνύλ ζε άηνκα 

ηα νπνία έρνπλ ζνβαξό ηζηνξηθό ππνγιπθαηκίαο, ή ππάξρεη ζπλύπαξμε κηθξν-

καθξναγγεηαθώλ επηπινθώλ από ηνλ Γηαβήηε (American Diabetes Association, 

2013). Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο ην πνζνζηό ησλ αζζελώλ πνπ πέηπρε ηνπο ηδαληθνύο 

ζηόρνπο γηα ηελ γιπθνδπιησκέλε αηκνζθαηξίλε ην ρξνληθό δηάζηεκα 1999-2010, ζηηο 

Ζ.Π.Α, ήηαλ ιηγόηεξν ηνπ < 35% (Ali, Bullard, Saaddine, Cowie, Imperatore, & 

Gregg, 2013). 
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1 .6  Ι λζ ν π ι ί λ ε  θ α η  κ ε η αβ ν ι ηζ κό ο  
 

 

 

 

Ζ ηλζνπιίλε εθθξίλεηαη από ηα β-παγθεαηηθα θύηηαξα σο απόθξηζε ζε 

δηάθνξα εξεζίζκαηα, όπσο είλαη ε γιπθόδε, ε αξγηλίλε θαη νη ζνπιθνλπινπξίεο, 

ζπκβάιινληαο ζηελ επάλνδν ησλ αληίζηνηρσλ θπζηνινγηθώλ επηπέδσλ ηνπ ζαθράξνπ 

ζην αίκα, Joshi θαη Parikh (2007). Αλ θαη ηα πξώηα πεηξάκαηα γύξσ από ην πάγθξεαο 

άξρηζαλ ην 1889, ρξεηάζηεθαλ ηνπιάρηζηνλ 30 ρξόληα εξεπλώλ θαη δνθηκώλ, ώζηε λα 

ζπκβεί ε πξώηε νινθιεξσηηθά επηηπρεκέλε εμσγελήο κείσζε ηεο γιπθόδεο θαη ηεο 

θεηόλεο ζην αίκα (Bliss, 1993). ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ε εκη-ζπλζεηηθή 

παξαγσγή ηεο αλζξώπηλεο ηλζνπιίλεο νπζηαζηηθά ζηακάηεζε θαη αληηθαηαζηάζεθε 

από ηελ ηλζνπιίλε βηνζπλζεηηθήο παξαγσγήο (Chawdhury, Dodson, Dodson, 

Reynolds, Tolley, Blundell, et al., 1983).  

 

Οη βηνρεκηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ «ρεηξηζκό» ηνπ DNA, 

σο κέζν γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο βηνζπλζεηηθήο ηλζνπιίλεο ζπκπεξηιακβάλνπλ, ην 

«θόςηκν» ηνπ DNA ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο, ηελ επαλαζύλζεζή ηνπ θαη ηελ 

εηζαγσγή ηνπ ζε δηαιύκαηα από βαθηήξηα, ή θύηηαξα ζειαζηηθώλ, ώζηε λα 

ζπληειεζηεί ε θισλνπνίεζε ηνπ. Σειεπηαίν ζηάδην απνηειεί ν ρεηξηζκόο ηνπ 

θισλνπνηεκέλνπ DNA, ώζηε λα ζπληεζεί ε πξσηεΐλε όπσο θξππηνγξαθείηαη από ηνλ 

θώδηθα ηνπ DNA. Αθόκα θαη αλ ηα γνλίδηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαζθεπή 

ηεο βηνζπλζεηηθήο ηλζνπιίλεο είλαη ζπλζεηηθά, ε πξνθύπηνπζεο «αιπζίδεο» 

ηλζνπιίλεο είλαη ρεκηθόο παλνκνηόηππεο κε ηελ αλζξώπηλε. Απηή ε ηερληθή ησλ 

ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ, κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα ζίγνπξε, αζθαιή θαη απεξηόξηζηε 

πνζόηεηα ηλζνπιίλεο ζηνλ πιεζπζκό πνπ ηελ ρξεηάδεηαη, Miller θαη Baxter (1980). 

 

Ζ δηάξθεηα δξάζεο ηεο ηλζνπιίλεο ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο, όπσο 

παξνπζηάζηεθαλ κέζα από ην άξζξν ησλ Joshi θαη Parikh (2007). 

 

Α) Οη ηλζνπιίλεο ηαρείαο δξάζεο (Rapid-Acting Insulin Analogs), νη νπνίεο έρνπλ 

απνηειεζκαηηθή δηάξθεηα δξάζεσο ηηο επόκελεο 3 κε 5 ώξεο, έρνληαο ηελ κέγηζηε 

απόδνζή ηνπο ζηα πξώηα 30 κε 90 ιεπηά από ηε ζηηγκή ηεο έθρπζεο ζηνλ νξγαληζκό.  
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Β) Οη ηλζνπιίλεο βξαρείαο δξάζεσο (Short-Acting Insulin), νη νπνίεο έρνπλ 

απνηειεζκαηηθή δηάξθεηα δξάζεο ηηο επόκελεο 5 κε 8 ώξεο, παξέρνληαο κέγηζηε 

απόδνζε ηηο επόκελεο 2 κε 3 ώξεο από ηελ ζηηγκή ηεο εηζόδνπ ζηνλ νξγαληζκό. 

 

Γ) Οη ηλζνπιίλεο ελδηάκεζεο απόθξηζεο (Intermediate-Acting Insulins), νη νπνίεο 

βξίζθνληαη ζηελ ηξίηε ζέζε αλαινγηθά κε ηελ δηάξθεηα δξάζεο, δξώληαο γηα ηηο 

επόκελεο 10/12 κε 16/18 ώξεο, παξέρνληαο ηελ κέγηζηε απόδνζή ηνπο επόκελεο 4 κε 

12 ώξεο. 

 

Γ) Σε κεγαιύηεξε δηάξθεηα δξάζεο παξνπζηάδνπλ νη ιεγόκελεο ηλζνπιίλεο καθξάο 

δξάζεο (Long-Acting Insulins), νη νπνίεο ζπλερίδνπλ λα δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ 

νξγαληζκό αθόκα θαη κεηά από 24 ώξεο, δίλνληαο κηα ζηαζεξή δηάξθεηα δξάζεο θαζ’ 

όιν ην εηθνζηηεηξάσξν. 

 

 

 

1.6.1 Λεηηνπξγίεο ηλζνπιίλεο-κεηαβνιηθό ζύλδξνκν 

 

 

Ζ ηλζνπιίλε ζηνλ νξγαληζκό επηηειεί ηηο αθόινπζεο ηξείο βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο. 

 

1) Πξνσζεί ηελ ρξήζε ηεο γιπθόδεο, σο πξσηαξρηθή πεγή ελέξγεηαο ηνπ ζώκαηνο 

(Pinel, 2011, p.301). Ζ ηλζνπιίλε δηεγείξεη ηε κεηαηόπηζε ηνπ κεηαθνξέα γιπθόδεο 4 

«GLUT-4» ζηε κεκβξάλε ηνπ πιάζκαηνο ησλ κπώλ θαη δηεπθνιύλεη ηε δηάρπζε ηεο 

γιπθόδεο εληόο ηνπ κπόο. (Ranawana & Kaur, 2013) 

2) Πξνάγεη ηελ κεηαηξνπή ησλ «θαπζίκσλ» πνπ κεηαδίδνληαη δηα ηνπ αίκαηνο, ζε 

κνξθέο πνπ κπνξνύλ λα είλαη ππνζεθεύζηκεο ζην ζώκα. Γειαδή κεηαηξέπεη ηελ 

γιπθόδε ζε γιπθνγόλν θαη ιίπνο, θαη ηα ακηλνμέα ζε πξσηεΐλεο.  

3) Πξνάγεη ηελ απνζήθεπζε ηνπ γιπθνγόλνπ ζην ήπαξ θαη ηνπο κύεο, ηνπ ιίπνπο ζην 

ιηπώδε ηζηό, θαη ησλ πξσηετλώλ ζηνπο κύεο (Pinel, 2011, p.301). 
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Οη απαηηήζεηο ηεο ηλζνπιίλεο κπνξεί λα επεξεαζηνύλ θαη λα απμεζνύλ ππό 

ηελ επήξεηα κηαο ζεηξάο παξαγόλησλ, όπσο είλαη νη ινηκώμεηο, ην ζηξεο, ε εθεβεία 

θαη ε εγθπκνζύλε (Joshi & Parikh, 2007) . 

 

 

 

1.6.2 Μεηαβνιηθό ζύλδξνκν 

 

 

Σν κεηαβνιηθό ζύλδξνκν (Μ..) ζρεηίδεηαη ηζρπξά, ηόζν κε θαξδηαγγεηαθά 

λνζήκαηα, όζν θαη κε ηελ ύπαξμε ηεο κηθξνιεπθσκαηνπξίαο, έρνληαο εμίζνπ 

πνζνζηό επζύλεο ζηελ αλάπηπμε ηεο ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο θαη ηεο λεπξνπάζεηαο. 

Σν Μ.. δηαγηγλώζθεηαη κε ηελ παξνπζία, ηξηώλ νη πεξηζζνηέξσλ από ηα αθόινπζα 

θξηηήξηα, ζύκθσλα κε ηνπο NCEP (National Cholesterol Education Program). Από 

ηελ πεξίκεηξν ηεο κέζεο, έρνληαο σο όξην γηα ηνπο άλδξεο ηα 102 εθαηνζηά θαη γηα 

ηηο γπλαίθεο ηα 88 εθαηνζηά. Από ην επίπεδν ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ ην νπνίν γηα λα κελ 

εκπίπηεη ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλδξόκνπ, πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξν ή ίζν ηνπ 150 mg/dL. 

Ζ πςειήο ππθλόηεηαο ιηπνπξσηεΐλε ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε ησλ 40 mg/dL 

θαη ησλ 50 mg/dL γηα ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο αληίζηνηρα. Κξηηήξην απνηειεί 

επίζεο ε πίεζε ηνπ αίκαηνο, ε νπνία πξέπεη λα είλαη εληόο ησλ νξίσλ ≤130/≤85 mm 

Hg, όπσο επίζεο θαη ε γιπθόδε ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη 

κηθξόηεξε, ή ίζε ηνπ ≤110mg/dL (AMA, 2001).  

 

Σν κεηαβνιηθό ζύλδξνκν κπνξεί λα πξνέξρεηαη από ηξεηο αηηηνινγηθνύο 

παξάγνληεο, ηελ παρπζαξθία, ηελ αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε, θαζώο θαη από κηα 

πιεζώξα αλεμαξηήησλ παξαγόλησλ νη νπνίνη κπνξεί λα έρνπλ, επαηηθή, αγγεηαθή, 

θαη ε αλνζνινγηθή πξνέιεπζε. Σν ελ ιόγσ ζύλδξνκν, ραξαθηεξίδεηαη από ηνπο 

αθόινπζνπο παξάγνληεο θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ. Σελ θνηιηαθή παρπζαξθία, ηελ 

αζεξσκαηηθή δπζιηπηδαηκία, ηελ αύμεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, ηελ  αληίζηαζε 

ζηελ ηλζνπιίλε, ηελ δπζαλεμία ζηε γιπθόδε, ηελ πξνθιεγκνλώδεηο θαηάζηαζε, 

θαζώο θαη από ηελ ύπαξμε πξνζξνκβσηηθήο θαηάζηαζεο, όπσο δηαγηγλώζθεηαη ζηνπο 

αζζελείο (Grundy, Brewer, Cleeman, Smith, & Lenfant, 2004). Αληίζηαζε ζηελ 

ηλζνπιίλε ζπκβαίλεη όηαλ ηα θύηηαξα έρνπλ κεησκέλε επαηζζεζία ζηελ δηέγεξζε ηεο 

πξόζιεςεο γιπθόδεο, ή ηεο ηλζνπιίλεο, κε κπνξώληαο λα δηαηεξήζεη ν νξγαληζκόο 
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ηα θπζηνινγηθά επίπεδα γιπθόδεο ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο (Li, Hsieh, & Chang, 

2013). 

 

ε έξεπλα ησλ McGill, Molyneaux, Twigg, θαη Yue (2008), ε νπνία δηεμήρζε 

ζε άηνκα πνπ πιεξνύζαλ ηα θξηηήξηα γηα ην Μ.., επαιεζεύηεθε ε ρνξήγεζε 

πςειόηεξσλ δόζεσλ ηλζνπιίλεο, όπσο παξαηεξείηαη ζηα άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

κε κεηαβνιηθό ζύλδξνκν, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν επηζπκεηόο ζηόρνο ηνπ 

επηπέδνπ ηεο γιπθόδεο ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο. Παξόιν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ρνξήγεζε κεγαιύηεξσλ δόζεσλ ηλζνπιίλεο, δελ ππήξμε ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζηα επίπεδα ηεο γιπθόδεο αλάκεζα ζηηο δύν νκάδεο πνπ κειεηήζεθαλ. ηελ 

ίδηα έξεπλα, βξέζεθε όηη ην 15% ησλ αηόκσλ κε .Γ. ηύπνπ 1, πιεξνύζαλ ηα 

θξηηήξηα γηα ην κεηαβνιηθό ζύλδξνκν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζε έξεπλα ησλ Thorn, 

Forsblom, Fagerudd, Thomas, Pettersson-Fernholm, Saraheimo, θαη ζπλ. (2008), ηα 

πνζνζηά γηα ηνλ επηπνιαζκό ηνπ κεηαβνιηθνύ ζπλδξόκνπ αλάκεζα ζηνπο 

Γηαβεηηθνύο αζζελείο ηύπνπ 1, όπσο νξίδεηαη ζύκθσλα κε θξηηήξηα ηεο NCEP, ήηαλ 

απμεκέλα θαη αλέξρνληαλ ζην 38% γηα ηνπο άλδξεο θαη ζην 40% γηα ηηο γπλαίθεο. 
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Κ ε θ ά ι α η ν  2
ν

 Ά γ ρ ν ο  θ α η  δ η α β ή η ε ο   

 

 

 

 

2.1 Άγρνο 

 

 

Σν αληαγσληζηηθό πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγείηε ζηηο ζεκεξηλέο πνιύπινθεο 

θνηλσλίεο, ραξαθηεξίδεηαη από κηα ζπλερόκελε πξνζπάζεηα απμεκέλεο 

παξαγσγηθόηεηαο, θαζώο θαη αύμεζεο, ηόζν ησλ εηζνδεκάησλ ησλ θπζηθώλ 

πξνζώπσλ, όζν θαη ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο. ηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο, απηνί νη 

παξάγνληεο έρνπλ κεγάιε επζύλε ζηελ ύπαξμε ηνπ «άγρνπο». Οη ελ ιόγσ 

παξάγνληεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο, δειαδή ηελ 

ηθαλόηεηα, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνπ θνηλσληθό status, ζπλεγνξνύλ ζηελ ηειηθή 

εθδήισζε ηνπο ζηξεο πνπ εθθξάδεηαη από ηνπο αλζξώπνπο ησλ ζύγρξνλσλ 

θνηλσληώλ (Björntorp, 2000). 

 

Οη όξνη άγρνο θαη ζηξεο, ρξεζηκνπνηνύληαη ζρεδόλ ηαπηόζεκα θαη 

ελαιιαθηηθά ζε πνιιέο έξεπλεο. Ζ έλλνηα ηνπ ζηξεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη 

επηθεληξώλεηαη ζην ίδην ην εξέζηζκα ην νπνίν πξνθαιεί ηελ αληίδξαζε ηνπ άγρνπο 

(Cattel & Scheier, 1961, p.14). Σα ηειεπηαία ρξόληα, ε πνιππινθόηεηα ηεο ζρέζεο 

κεηαμύ ηνπ άγρνπο θαη ηνπ δηαβήηε έρεη γίλεη επξένο γλσζηή, αιιά δελ έρεη εξεπλεζεί 

ζπζηεκαηηθά. Αξθεηά ζηνηρεία δείρλνπλ, όηη αγρσηηθέο εκπεηξίεο ζα κπνξνύζαλ λα 

επεξεάζνπλ ηνλ δηαβήηε από ηελ άπνςε, ηόζν ηεο εκθάληζεο, όζν θαη ηεο 

επηδείλσζεο. Σν άγρνο, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο, α) κηα θπζηνινγηθή απόθξηζε ζε έλα 

εμσηεξηθό εξέζηζκα, ή β) σο κηα ςπρνινγηθή αληίδξαζε ζε εμσηεξηθά εξεζίζκαηα. 

Σα ίδηα ηα αγρνγόλα γεγνλόηα, κπνξεί λα είλαη αξλεηηθά ή ζεηηθά, ή θαη ηα δύν, 

Lloyd, Smith, θαη Weinger (2005). 

 

Ο Spielberger (1966), πξόηεηλε κηα ζεσξεηηθή ππόζεζε γηα ην θαηλόκελν ηνπ 

άγρνπο, ην νπνίν ζύκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ απνηειείηαη από δύν δνκέο. Τπέζεζε 

αξρηθά όηη ππάξρεη έλα βαζηθό ρξόλην ραξαθηεξηζηηθό γηα ην άγρνο «trait anxiety», ην 

νπνίν αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθά ζηαζεξέο αηνκηθέο δηαθνξέο πξνδηάζεζεο. ηνλ άιιν 

πόιν εληάζζεηαη ην άγρνο θαηάζηαζεο «state anxiety», ην νπνίν κπνξεί λα δηαθέξεη 
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ζε έληαζε θαη δηαθύκαλζε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, όπσο αλαδηαηππώζεθε ε 

άπνςή ηνπ κέζα από ην άξζξν ηνπ Newmark (1972).  

 

Γηάθνξνη παξάγνληεο είλαη γλσζηό όηη ζπλεγνξνύλ ζηελ αληίζηαζε ηεο 

ηλζνπιίλεο. Αξθεηνί από απηνύο ηνπ παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ πξσηνγελείο 

αλσκαιίεο ζηελ έθθξηζε νξκνλώλ νη νπνίεο έρνπλ αληη-ηλζνπιηληθέο δξάζεηο 

(Björntorp, 1997). Δθηόο ηεο ζσκαηηθήο αδξάλεηαο, πνπ απνηειεί κηα ζπλεζηζκέλε 

αηηία αληίζηαζεο ηεο ηλζνπιίλεο (Björntorp, Jounge, Sjöström, & Sullivan, 1970), 

ππάξρεη θαη ν θνκβηθόο παξάγνληαο ηνπ άγρνπο, πνπ κέζσ ησλ νξκνλώλ πνπ 

εθθξίλνληαη επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκό, ηόζν ηελ απνξξόθεζε ηεο ηλζνπιίλεο από 

ηνπο εθάζηνηε ηζηνύο, όζν θαη ηελ απειεπζέξσζε γιπθόδεο ζηελ θπθινθνξία ηνπ 

αίκαηνο, απνξπζκίδνληαο ην ζάθραξν ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο ησλ δηαβεηηθώλ 

αζζελώλ, όπσο ζα παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά παξαθάησ.  

 

 

 

 

2.2 Αληηξπζκηζηηθέο νξκόλεο 

 

 

2.2.1 Κνξηηδόιε 

 

ηελ ύπαξμε ελόο ζηξεζνγόλνπ εξεζίζκαηνο, νη πεξηζζόηεξνη ηζηνί ηνπ 

ζώκαηνο απμάλνπλ ηηο κεηαβνιηθέο ηνπο αλάγθεο θαη θαηά ζπλέπηα απμάλνληαη θαη νη 

ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ηνπ ζώκαηνο. Οη νξκόλεο ηνπ ζηξεο, πνπ απειεπζεξώλνληαη 

ζε αγρνγόλεο θαηαζηάζεηο, δξνπλ ζπλεγνξώληαο ζηελ «θάιπςε» ησλ ελεξγεηαθώλ 

αλαγθώλ (Peckett, Wright, & Riddell, 2011). Σα θέληξα ηνπ ππνζαιάκνπ επηηεινύλ 

ζεκαληηθό έξγν ζε θαηαζηάζεηο άγρνπο γηα ηνλ νξγαληζκό, ιόγσ ηεο ζεηξάο ησλ 

δηεξγαζηώλ πνπ εθηεινύλ. Ο άμνλαο, Τπνζάιακνο-Τπόθπζε-Δπηλεθξίδηα (Τ-Τ-Δ), 

ζε θαηαζηάζεηο άγρνπο, απειεπζεξώλεη ηελ νξκόλε θνξηηθνεθιπηίλε. Ζ ελ ιόγσ 

νξκόλε, κε ηε ζεηξά ηεο δηεγείξεη ηελ θινηνεπηλεθξηδηνηξόπν νξκόλε (ACTH). 

πλέπεηα απηώλ ησλ δηαδηθαζηώλ, είλαη ε παξαγσγή ηεο θνξηηδόιεο από ην θινηό ησλ 

επηλεθξηδίσλ. Σν ζηξεο πνπ βηώλεη ν νξγαληζκόο έρεη ππξνδνηήζεη ηελ έλαξμε απηήο 
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ηεο δηαδηθαζίαο κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο άμνλα. Ζ παξαηεηακέλε 

έθθξηζε θνξηηδόιεο απμάλεη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ γιπθνθνξηηθνεηδώλ, πξνσζώληαο 

κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο γιπθνλενγέλεζεο από ην ήπαξ (Björntorp, 

2000).  

 

Ζ ελ ιόγσ δηαδηθαζία έρεη άκεζα απνηειέζκαηα ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά, 

ηόζν ζηελ ππεξγιπθαηκία λεζηείαο, όπσο θαη ζηελ ππεξβνιηθή κεηαγεπκαηηθή 

ππεξγιπθαηκία. Σν ήπαξ, κπνξεί λα παξάγεη γιπθόδε κε δηάζπαζε ηνπ γιπθνγόλνπ 

(γιπθνγνλόιπζε), θαζώο θαη λα ζπλζέζεη γιπθόδε από πξόδξνκεο νπζίεο 

(γιπθνλενγέλεζε). Ο έιεγρνο απηήο ηεο θαηάζηαζεο, πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

νξηζκέλσλ βαζηθώλ νξκνλώλ, όπσο είλαη ε ηλζνπιίλε, ε γιπθαγόλε θαη ηα 

γιπθνθνξηηθνεηδή (Yoon, Puigserver, Chen, Donovan, Wu, Rhee, et al., 2001). Σα 

γιπθνθνξηηθνεηδή πξνθαινύλ αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε παξεκπνδίδνληαο ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο γιπθόδεο από ηνπο ηζηνύο, έρνληαο σο απνηέιεζκα ηελ 

ππεξγιπθαηκία θαη ηελ ππεξηλζνπιηλαηκία (Marfaing, Ktorza, Berthault, Predine, 

Picon, & Penicaud, 1991). Ζ θνξηηδόιε αζθεί ηζρπξή αλαζηνιή ζηε δξαζηηθόηεηα 

ηεο ιηπνπξσηετληθήο ιηπάζεο θαη ελεξγνπνηεί ην ζύζηεκα θηλεηνπνίεζεο ησλ 

ιηπηδίσλ. Σα πςειά επίπεδα ηεο ελ ιόγσ νξκόλεο αθνινπζνύληαη από ηελ απμεκέλε 

ζπιαρληθή ζπζζώξεπζε ιίπνπο (Björntorp, 2000).  

 

Ο άμνλαο Τπνζάιακνο-Τπόθπζε-Δπηλεθξίδηα ελεξγνπνηείηαη δεκηνπξγώληαο 

απμεκέλα επίπεδα θνξηηδόιεο θαη αδξελνθνξηηθνηξόπνπ νξκόλεο, ζε θαηαζηάζεηο 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη από απμεκέλα επίπεδα άγρνπο. Ζ θνξηηδόιε πνπ παξάγεηαη από 

ηηο ελδνθξηληθέο αλσκαιίεο, πξνθαιεί αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε, είηε άκεζα, είηε 

έκκεζα, ζπλεγνξώληαο ζηελ αύμεζε ηνπ ζπιαρληθνύ ιίπνπο. Ζ ιεηηνπξγηθή 

δξαζηεξηόηεηα ηνπ άμνλα Τ-Τ-Δ, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηνλ κεραληζκό 

αλαηξνθνδόηεζεο ησλ γιπθνθνξηηθνεηδώλ (Smith & Vale, 2006; Juruena, Clearea, & 

Pariante, 2004). Σα γιπθνθνξηηθνεηδή, είλαη νξκόλεο ηνπ ζηξεο νη νπνίεο επηηεινύλ 

ζεκαληηθό ξόιν ζηε ξύζκηζε ησλ ακπληηθώλ απνθξίζεσλ ηνπ νξγαληζκνύ. Οη 

νξκόλεο απηέο παξάγνληαη από ηε ρνιεζηεξόιε, πνπ πξνθύπηεη ζην θινηό ησλ 

επηλεθξηδίσλ θαη ξπζκίδνληαη άκεζα από ηνλ άμνλα Τπνζάιακνο-Τπόθπζε-

Δπηλεθξίδηα.  ηα πγηή άηνκα ε θνξηηδόιε απειεπζεξώλεηαη εμίζνπ ζε έλα εκεξήζην 

πξόηππν κε πςειά επίπεδα λσξίο ην πξσί θαη ρακειά επίπεδα ην απόγεπκα θαη ην 

βξάδπ (Andersson, 2011, p.13). 
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 2.2.2 Γιπθαγόλε 

 

 

  Ζ γιπθαγόλε απνηειεί ηε δεύηεξε θύξηα παγθξεαηηθή νξκόλε ε νπνία είλαη 

εμίζνπ απαξαίηεηε γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ θπζηνινγηθώλ επηπέδσλ ηνπ ζαθράξνπ ζην 

αίκα, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο. Ζ γιπθαγόλε είλαη κηα νξκόλε, ε 

νπνία εθθξίλεηαη από ηα α-παγθεαηηθά θύηηαξα θαη ζε θαηαζηάζεηο άγρνπο πνπ ηπρόλ 

βηώλεη ν νξγαληζκόο. ηηο ελ ιόγσ θαηαζηάζεηο, ε νξκόλε απηή επηηειεί ηηο 

αθόινπζεο αλαγθαίεο γηα ηελ «επηβίσζε» ηνπ νξγαληζκνύ ιεηηνπξγίεο. Καηαζηέιιεη 

ηελ δηάζεζε ηνπ νξγαληζκνύ γηα πξόζιεςε ηξνθήο θαη αιιειεπηδξά, κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο Τπνζάιακνο-Τπόθπζε-Δπηλεθξίδηα, ώζηε λα ηεζεί ν νξγαληζκόο ζε 

θαηάζηαζε «κάρεο ή θπγήο» (Filippi, Abraham, Yue, & Lam, 2013). ην πιαίζην 

απηήο ηεο θαηάζηαζεο ην επίπεδν ζαθράξνπ ζην αίκα αλεβαίλεη, θαζώο ε ελ ιόγσ 

νξκόλε από ηε ζηηγκή πνπ ζα έιζεη ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, δηεγείξεη ηελ 

επαηηθή παξαγσγή γιπθόδεο, κέζσ ηεο δηάζπαζεο ηνπ γιπθνγόλνπ θαη αθνινύζσο 

αλαζηέιιεη ηε ζύλζεζή ηνπ, Jiang θαη Zhang (2003). 

 

 

2.2.3 Απμεηηθή νξκόλε 

 

 

Ζ έθθξηζε ηεο απμεηηθήο νξκόλεο, ειέγρεηαη από ηνλ ππνζάιακν θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ πξόζζηα ππόθπζε (Wass, 1983). Ζ απμεηηθή νξκόλε είλαη  

εμίζνπ γλσζηό όηη επάγεη αληαγσληζηηθή δξάζε ζηελ δηαδηθαζία κεηαβνιηζκνύ ηεο 

ηλζνπιίλεο (Takano, Haruta, Iwata, Usui, Uno, Kawahara, et al., 2001; Björntorp & 

Rosmond, 1999; Delitala, Tomasi, & Virdis, 1987). Ζ απειεπζέξσζε ηεο απμεηηθήο 

νξκόλεο  ειέγρεηαη από ηελ παξνπζία δύν πεπηηδηθώλ νξκνλώλ ηνπ ππνζαιάκνπ, ηνπ 

παξάγνληα απειεπζέξσζεο ηεο απμεηηθήο νξκόλεο (GHRH), ν νπνίνο δηεγείξεη, ηόζν 

ηελ ζύλζεζε, όζν θαη ηελ έθθξηζε ηεο απμεηηθήο νξκόλεο θαη ηεο ζσκαηνζηαηίλεο, 

πνπ αλαζηέιιεη ηελ έθθξηζε ηεο ελ ιόγσ νξκόλεο (Molina, 2010, p.62). Ζ ελ ιόγσ 

νξκόλε κπνξεί λα αληηηαρζεί ζηηο θαηαβνιηθέο επηδξάζεηο ησλ γιπθνθνξηηθνεηδώλ, 

θαζώο ηα γιπθνθνξηηθνεηδή επάγνπλ ηελ πξσηεόιπζε θαη αλαζηέιινπλ ηελ 

πξσηετλνζύλζεζε (Johansen, Deckert, Mandrup-Poulsen, & Malmlöf 1999; 

Weinstein, Paquin, Pritsker, & Haber, 1995). Ζ απμεηηθήο νξκόλεο ζε ζπλδπαζκό κε 
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ηηο ζηεξνεηδείο νξκόλεο ηνπ θύινπ, εμνπδεηεξώλνπλ ηε δξάζε ηεο θνξηηδόιεο, κηα εθ 

ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε ζπζζώξεπζε ηνπ ζπιαρληθνύ ιίπνπο (Björntorp, 2000).  

 

 Ζ απμεκέλε δξαζηεξηόηεηα ηνπ άμνλα Τ-Τ-Δ, ππξνδνηνύκελε από ηνλ 

παξάγνληα ηνπ άγρνπο, ζα έρεη σο ζπλέπεηα εμίζνπ θαη ηε κείσζε έθθξηζεο ηεο 

απμεηηθήο νξκόλεο, όπσο θαη ησλ ζηεξνεηδώλ ηνπ θύινπ (Chrousos & Gold, 1992).  

Ζ απμεηηθή νξκόλε απειεπζεξώλεηαη σο απόθξηζε ζηελ άζθεζε θαη ζηελ 

ππνγιπθαηκία, όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, αιιά δελ απειεπζεξώλεηαη σο απόθξηζε ζην 

ςπρνινγηθό ζηξεο (Delitala, Tomasi, & Virdis, 1987). Ζ απμεηηθή νξκόλε, κε ηελ 

ππεξέθθξηζή ηεο ζπλεγνξεί ζηελ αληίζηνηρε απώιεηα ηνπ απμεηηθνύ παξάγνληα 

(IGF-I). Ο IGF-I αζθεί επίδξαζε παλνκνηόηππε κε απηή ηεο ηλζνπιίλεο, θαζώο έρεη 

ηελ δπλαηόηεηα λα ζπλδεζεί εμίζνπ θαη κε ηνλ ππνδνρέα ηεο. Ζ «απελεργοποίεζε» 

ηνπ ελ ιόγσ παξάγνληα, ιόγσ ηεο έθθξηζεο ηεο απμεηηθήο νξκόλεο επεξεάδεη, 

επηδεηλώλνληαο ηελ ππεξγιπθαηκία, επηηξέπνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζηελ 

γιπθαγόλε λα ελεξγήζεη ρσξίο λα ζπλαληήζεη αληίζηαζε Flier, Underhill, θαη Le 

Roith (1997). Απμεκέλε έθθξηζε ηεο απμεηηθήο νξκόλεο ζπλαληηέηαη εμίζνπ ζπρλά 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο (Delitala, Tomasi, & Virdis, 1987) θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εθεβείαο (Flier, Underhill, & Le Roith, 1997). πλνπηηθά, έλαο ζπλδπαζκόο 

απμεκέλεο θνξηηδόιεο, ρακειώλ ζηεξνεηδώλ θύινπ θαη επίπεδσλ απμεηηθήο νξκόλεο, 

νδεγνύλ ζε ζπιαγρληθή ζπζζώξεπζε ιίπνπο. Απηνί νη παξάγνληεο, είλαη πηζαλό λα 

ζρεηίδνληαη θαη κε ηελ καθξνρξόληα θαη έκκεζε αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε (Björntorp 

& Rosmond, 1999).  

 

 

2.2.4 Καηερνιακίλεο 

 

 

Σν ζηξεο είλαη έλαο από ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ην άηνκν ζε αιιαγέο, 

ηόζν κεηαβνιηθέο, όζν θαη ζηε ξύζκηζε ηνπ δηαβήηε. Οη θαηερνιακίλεο, αδξελαιίλε, 

λνξαδξελαιίλε θαη ληνπακίλε, είλαη νξκόλεο πνπ εθθξίλνληαη άκεζα ζε θαηαζηάζεηο 

απμεκέλνπ άγρνπο πνπ ηπρόλ βηώλεη ν νξγαληζκόο, Adameova, Abdellatif, θαη Dhalla 

(2009). Σν νμύ ζηξεο, απμάλεη ηελ απειεπζέξσζε ηεο λνξεπηλεθξίλεο (NE) από ηηο 

λεπξηθέο απνιήμεηο ηνπ ππνκέιαλα ηόπνπ, σο ζπλέπεηα ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ 

παξάγνληα θνξηηθνηξνπίλεο (CRF), Chang, Sved, Zigmond, θαη Austin (2000). Ζ 
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απειεπζέξσζε ηεο λνξεπηλεθξίλεο, αιιά θαη ηεο επηλεθξίλεο, εθηόο ησλ άιισλ 

αληηδξάζεσλ πνπ πξνθαιεί, ελεξγνπνηεί θαη ηνπο β-αδξελεξγηθνύο ππνδνρείο ηεο 

θαξδηάο, απμάλνληαο ηα θαξδηαθά δπλακηθά θαη ηελ θαξδηαθή ζπζηαιηηθόηεηα 

(Blaustein, Kao, & Matteson, 2012, p.99). Ζ ξαγδαία αύμεζε ζηελ έθθξηζε ησλ 

θαηερνιακηλώλ, θάηη πνπ ζπκβαίλεη ζε θαηαζηάζεηο «πάιεο ή θπγήο», έρεη σο 

αθόινπζε ζπλέπεηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ απνζεθεπκέλσλ ελεξγεηαθώλ 

ππνζηξσκάησλ, ώζηε λα εδξαησζεί ε δπλαηόηεηα αληαπόθξηζεο ηνπ νξγαληζκνύ ζηηο 

απμεκέλεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνύληαη (Peckett, Wright, & Riddell, 

2011).  

 

Αθνινύζσο, νη θαηερνιακίλεο δηεγείξνπλ ηελ έθθξηζε ηεο απμεηηθήο νξκόλεο 

(Wass, 1983), επηδεηλώλνληαο ηελ αληη-ηλζνπιηληθή δξάζε κε ηελ νπνία απηή 

ζπλδέεηαη θαη ζπκβάιινληαο έκκεζα εμίζνπ ζηελ ππεξγιπθαηκία. Ζ επηλεθξίλε, 

ζπκβάιεη άκεζα ζηελ ππεξγιπθαηκία, θαζώο αλαζηέιιεη θαη παξεκπνδίδεη ηελ 

δηακεζνιάβεζε ηνπ «GLUT-4», γεγνλόο πνπ εκπνδίδεη ηελ εηζρώξεζε ηεο γιπθόδεο 

ζηνπο ζθειεηηθνύο κύεο. Ζ ελ ιόγσ δηαδηθαζία απμάλεη ηελ γιπθόδε ζην πιάζκα ηνπ 

αίκαηνο, εθηόο ησλ πξναλαθεξζέλησλ, δηεγείξνληαο εμίζνπ θαη ηε δηαδηθαζία ηεο 

γιπθνγνλόιπζεο (Blaustein, Kao, & Matteson, 2012, p.118). Οη κεηαβνιηθέο αιιαγέο 

πνπ παξαηεξνύληαη ζε δηαβεηηθνύο πνπ δελ ππόθεηληαη ζε ζεξαπεία, είλαη από πνιιέο 

απόςεηο παξόκνηεο κε εθείλεο πνπ δεκηνπξγνύληαη κε ηελ έγρπζε ησλ θαηερνιακηλώλ 

θαη πεξηιακβάλνπλ: ηελ ππεξγιπθαηκία, κεησκέλε αλνρή ζηε γιπθόδε, απμεκέλα 

ειεύζεξα ιηπαξά νμέα θαη θεηνληθά ζσκάηηα ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο, θαζώο θαη 

κεησκέλε απόθξηζε ηεο ηλζνπιίλεο πξνο ηε γιπθόδε (Christensen, 1979).  
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2.3 IGF-1 

 

 

Ο ηλζνπιηλόκνξθνο απμεηηθόο παξάγνληαο-1 (Insulin-like Growth Factor-1), 

είλαη κηα πεπηηδηθή νξκόλε πνπ ζπληίζεηαη, ηόζν ζην ήπαξ (Rutanen, 2000), όζν θαη 

ζηα θόθαια, αιιά θαη ζην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα θαη δηαηεξεί ην πεπηίδην C, ην 

νπνίν παξάγεηαη καδί κε ηελ ηλζνπιίλε από ηα β-παγθξεηηθά θύηηαξα. Ζ δξάζε ηνπ 

(IGF-1) ξπζκίδεηαη από ηελ επίδξαζε πνπ αζθεί ζε απηό ε απμεηηθή νξκόλε. Ζ 

απμεηηθή νξκόλε απμάλεη κε ηελ ζεηξά ηεο ηηο ζπγθεληξώζεηο ηεο πξσηεΐλεο 

δέζκεπζεο ηνπ ηλζνπιηλόκνξθνπ απμεηηθνύ παξάγνληα-1. Ζ πξσηεΐλε δέζκεπζεο ηνπ 

(IGF-1), έρεη κεγαιύηεξε ζπγγέλεηα κε ηνλ ελ ιόγσ παξάγνληα, ζε ζρέζε κε ηνπο 

πξνθαζνξηζκέλνπο ππνδνρείο δέζκεπζήο ηνπ, πξνθαιώληαο νπζηαζηηθά ηελ 

αλαπνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ. Ζ νξκόλε αλάπηπμεο, ε παξαζπξενεηδή νξκόλε, θαη ηα 

ζηεξνεηδή ηνπ θύινπ ξπζκίδνπλ ηελ παξαγσγή ηνπ IGF-1. Παξόιν πνπ ην ήπαξ θαη 

ηα ιηπώδε θύηηαξα έρνπλ κόλν ππνδνρείο ηλζνπιίλεο, ηα κπτθά θύηηαξα δηαζέηνπλ, 

ηόζν ππνδνρείο δέζκεπζεο ηεο ηλζνπιίλεο, όζν θαη ηνπ ηλζνπιηλόκνξθνπ απμεηηθνύ 

παξάγνληα 1. Ζ ηλζνπιίλε θαη ν ηλζνπιηλόκνξθνο απμεηηθόο παξάγνληαο-1 κπνξνύλ 

λα ζπλδεζνύλ invicem ζηνπο ππνδνρείο ηνπο. Αμίδεη εμίζνπ λα δηεπθξηληζηεί, πσο ε 

ελδνθπηηάξηα απόθξηζε ηνπ θπηηάξνπ είλαη ίδηα, είηε πξνζδέλεηαη ζε απηό ηλζνπιίλε, 

είηε πξνζδέλεηαη ζε απηό ν ηλζνπιηλόκνξθνο απμεηηθόο παξάγνληαο-1, αλ θαη νη 

ηλζνπιηλόκνξθνη απμεηηθνί παξάγνληεο, πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο ξπζκίδνπλ ηόζν 

ηελ αλάπηπμε, όζν θαη ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο ιεηηνπξγίεο ελδνθπηηάξηα, ρσξίο 

σζηόζν λα δηεγείξεηαη ε πξόζιεςε γιπθόδεο από ηα θύηηαξα. Ο ηλζνπιηλόκνξθνο 

απμεηηθόο παξάγσληαο-1 έρεη αλαβνιηθή δξάζε θαη ε έθθξηζή ηνπ επεξεάδεηαη ζε 

ζεκαληηθό βαζκό από ηελ δηαηξνθή (Flier, Underhill, & Le Roith, 1997).  

 

Δλ θαηαθιείδη, ε έθθξηζε ηνπ (IGF-1), έρεη ζπλδεζεί κε ηελ κείσζε, ηόζν ηεο 

απαξαίηεηεο ηλζνπιίλεο, όζν θαη ησλ ππεξγιπθαηκηώλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο 

δηαβεηηθνύο αζζελείο, ιόγσ ηεο ζύλδεζήο ηνπ κε ηελ έθθξηζε ζσκαηνζηαηίλεο θαη 

αθνινύζσο ηεο αλάινγεο κείσζεο ηεο απμεηηθήο νξκόλεο πνπ ζπλεπάγεηαη κε ηελ 

δξάζε ηεο (Dunger, Cheetham, & Crowne, 1995). 
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Οη ηλζνπιηλόκνξθνη ππνδνρείο θαη ε παλνκνηόηππε κε ηελ ηλζνπιίλε δξάζε 

πνπ αζθνύλ, είλαη έλα πεδίν ην νπνίν δελ έρεη εξεπλεζεί αξθεηά θαη ε πεξαηηέξσ 

έξεπλά ηνπ απνζθνπεί ζηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ ζεξαπείαο γηα ηνπο Γηαβεηηθνύο 

ζην κέιινλ (Kurtzhals, Schäffer, Sørensen, Kristensen, Jonassen, Schmid, et al., 

2000). 

 

 

 

 

2.4 Γεκηνπξγία ηνπ άγρνπο, Nestoros (1981) 

 

 

Σν άγρνο πνπ δεκηνπξγείηαη ζηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο είλαη ζε κεγάιν βαζκό 

απόξξνηα ηεο απμεκέλεο παξαγσγηθόηεηαο, θαζώο θαη ηεο πξνζπάζεηαο αύμεζεο, 

ηόζν ησλ εηζνδεκάησλ ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ, όζν θαη ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο, όπσο 

έρεη ήδε πξναλαθεξζεί κέζα από ηνλ Björntorp (2000). Αηηίεο ηνπ άγρνπο ζηηο 

ζύγρξνλεο θνηλσλίεο είλαη αθνινύζσο, όπσο αλαθέξεηαη κέζα από ηνπο Rule θαη 

Nesdale (1976), ε απμαλόκελε ππθλόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ θαη ε αζηηθνπνίεζε, θαζώο 

θαη ν ζόξπβνο, ηόζν ηεο ελαέξηαο, όζν θαη ηεο επίγεηαο θπθινθνξηαθήο ζύγρπζεο. 

 

Σε λεπξνθπζηνινγηθή ζύλζεζή ηνπ άγρνπο έρεη απνηππώζεη ν Nestoros 

(1981), ζην κνληέιν ηνπ Άγρνπο πνπ εκπλεύζηεθε. ύκθσλα κε απηό ην ελ ιόγσ 

κνληέιν, παξαηεξείηαη απμεκέλε ιεηηνπξγία ησλ GABA–εξγηθώλ (αλαζηαιηηθνί 

λεπξώλεο), θαζώο θαη αλάινγσλ δηεγεξηηθώλ λεπξώλσλ ηνπ εγθεθάινπ ζε 

θαηαζηάζεηο ππεξεγξήγνξζεο ή «πάιεο ή θπγήο», όπσο ηελ βηώλνπλ ηα ζειαζηηθά 

θαη έρεη απνδεηρζεί κέζα από πεηξάκαηα (Nestoros, 1984). Ζ πιεηνλόηεηα ησλ 

αλαζηαιηηθώλ λεπξώλσλ έρνπλ σο λεπξνδηαβηβαζηή ην γάκκα-ακηλν-βνπηπξηθό νμύ 

(GABA). Ζ θαηάζηαζε ηνπ άγρνπο δεκηνπξγείηαη ζύκθσλα κε ην ελ ιόγσ κνληέιν, 

εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο ζηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αλαζηαιηηθώλ λεπξώλσλ 

πάλσ από νξηζκέλεο ζπρλόηεηεο. Ζ αδπλακία ιεηηνπξγίαο απηώλ ησλ λεπξώλσλ πάλσ 

από κηα νξηζκέλε ζπρλόηεηα ζπλεπάγεηαη κε ηελ εκθάληζε άγρνπο, θαζώο 

παξακέλνπλ ελεξγνπνηεκέλνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, κόλν νη δηεγεξηηθνί λεπξώλεο. 
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 Tν παξόλ κνληέιν δελ δίλεη έκθαζε ζην είδνο ηεο απεηιήο, εάλ είλαη 

εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή, πξαγκαηηθή ή θαληαζηηθή, αιιά ζηε ζπρλόηεηα κε ηελ νπνία 

ν εγθέθαινο κπαίλεη ζηελ θαηάζηαζε ηεο ππεξ-εγξήγνξζεο. 

 

 

 

 

 

2.5 Σξόπνη αληηκεηώπηζεο ηνπ άγρνπο (αληηθαηαζιηπηηθά, κπτθή 

ραιάξσζε). 

 

 

 

Ο δηαβήηεο είλαη κηα ςπρνινγηθά θαη ζσκαηηθά απαηηεηηθή αζζέλεηα θαη θαηά 

ζπλέπεηα ζεκαληηθέο απαηηήζεηο, ηόζν γηα ηνπ ίδηνπο ηνπ αζζελείο, όζν θαη γηα ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο. Ζ εληαηηθή δηαρείξηζε ηεο αζζέλεηαο είλαη εμαηξεηηθά απαηηεηηθή 

θαη ζε απηή ζπκβάιεη ξηδηθά ε νηθνγέλεηα, ηνπιάρηζηνλ όηαλ αλαθεξόκαζηε γηα 

παηδηά κε Γηαβήηε. Οη ςπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο είλαη κηα κεηαβιεηή ε νπνία 

κπνξεί λα επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκό ηελ δηαρείξηζε ηνπ γιπθαηκηθνύ ειέγρνπ θαη 

ηεο αζζέλεηαο ζην ζύλνιό ηεο. Ωο εθ ηνύηνπ, νη ςπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο έρνπλ 

ζρέζε κε όιεο ζρεδόλ ηηο πηπρέο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ αθραξώδνπο Γηαβήηε. Μειέηεο 

παξέκβαζεο ζε αζζελείο κε Γηαβήηε έρνπλ δείμεη όηη, είηε κε ηε γλσζηηθή 

ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία, ή ηα αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα κπνξεί λα βειηησζεί ε 

δηάζεζε θαη αθνινύζσο ν γιπθαηκηθόο έιεγρνο. Οη παξεκβάζεηο απηέο ζηνρεύνπλ, 

ηόζν ζηελ αλάπηπμε ηεο ελαηζζεζίαο ησλ αζζελώλ απνζθνπώληαο εμίζνπ θαη ζηελ 

ςπρνινγηθή ελδπλάκσζε, όζν θαη ζηελ βειηίσζε ηεο απηνδηαρείξηζεο θαη ηεο 

αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ πνπ αθνξνύλ ηε δηαρείξηζε ηεο αζζέλεηάο ηνπο. Απηέο νη 

παξεκβάζεηο, έρεη απνδεηρηεί όηη νδεγνύλ ζε θαιύηεξν γιπθαηκηθό έιεγρν, επίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο θαη πνηόηεηαο δσήο ζηνπο αζζελείο. Αθνινύζσο έρεη παξαηεξεζεί 

κεγαιύηεξνο έιεγρνο θαη θαιύηεξε ζπκπεξηθνξά πγείαο θαη απην-θξνληίδαο. Μέζα 

από παξεκβάζεηο κείσζεο ηνπ άγρνπο, δελ ζα βειηησζεί κόλν ε πνηόηεηα δσήο ησλ 

αζζελώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, αιιά ζα κεησζεί αθνινύζσο θαη ν θίλδπλνο 
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επηπινθώλ πνπ επηθπιάζζεη απηή ε αζζέλεηα καθξνπξόζεζκα (Delamater, Jacobson, 

Anderson, Cox, Fisher, Lustman, et al., 2001).  

 

Ζ θαηάζιηςε ζρεηίδεηαη κε ηελ ππεξγιπθαηκία θαη αληηζηξόθσο ε απαιιαγή 

από απηήλ ζρεηίδεηαη κε θαιύηεξν γιπθαηκηθό έιεγρν (Anderson, Freedland, Clouse, 

& Lustman, 2001). Ο επηπνιαζκόο ηεο θαηάζιηςεο αλάκεζα ζηνπο δηαβεηηθνύο ήηαλ 

ηεο ηάμεσο ηνπ 14 κε 15,4 % ζύκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία πνπ κειεηήζεθε. Ο 

αξηζκόο απηόο είλαη πνιιαπιάζηνο ηεο επηθξάηεζεο πνπ έρεη ε θαηάζιηςε 3-4 % ζηνλ 

πιεζπζκό ελειίθσλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ηεο Ακεξηθήο (Gavard, Lustman, & 

Clouse, 1993). Ζ ελ ιόγσ επηζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο δείρλεη, όηη ηα Γηαβεηηθά 

άηνκα δηαηξέρνπλ κεγαιύηεξν θίλδπλν γηα θαηάζιηςε από ό, ηη ν γεληθόο πιεζπζκόο 

ζε πνιιαπιάζην βαζκό. Αθνινύζσο, ζε έξεπλα ησλ Peyrot θαη Rubin (1997), 

κεηξήζεθε ην άγρνο θαη ε θαηάζιηςε ησλ λενδηαγλσζζέλησλ αζζελώλ κε δηαβήηε. Σα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ πνιιαπιάζηα πνζνζηά, ηόζν ηεο θαηάζιηςεο, ε νπνία 

θπκαίλνληαλ ζην 41,3% ησλ πεξηπηώζεσλ όζν θαη ηνπ άγρνπο ην νπνίν ππήξρε ζε 

πνζνζηό 49,2% ζηνλ πιεζπζκό πνπ κειεηήζεθε. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά ζηνλ γεληθό 

πιεζπζκό είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 9% θαη αθνινύζσο 16,7% όζνλ αθνξά ηελ 

θαηάζιηςε, όπσο απνηππώζεθε κέζα από ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Μέζα 

από απηή ηελ έξεπλα θαλεξώζεθε κηα ππεξνρή ησλ γπλαηθώλ, ηόζν ζηελ εθδήισζε 

θαηάζιηςεο, όζν θαη άγρνπο, θαζώο θαη κηα ππεξνρή ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 40-49 

ζηελ εθδήισζε ησλ ελ ιόγσ δηαηαξαρώλ, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ειηθηαθέο νκάδεο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί εμίζνπ όηη ηα πνζνζηά, ηόζν ηνπ άγρνπο, όζν θαη ηεο 

θαηάζιηςεο, βξίζθνληαη ζην κέγηζην ζεκείν ηα πξώηα 5 ρξόληα ηεο αζζέλεηαο θαη 

κεηά παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή εμαζζέλεζε κέρξη ηελ ειηθία ησλ 30 εηώλ. 

 

ηελ ζπλέρεηα, ζα αλαιπζνύλ νη αθόινπζνη δύν ηξόπνη αληηκεηώπηζεο ηνπ 

άγρνπο, νη νπνίνη απνηέιεζαλ εμίζνπ μερσξηζηέο ζπλζήθεο ζηα πιαίζηα ηεο 

απηναλαθνξάο πνπ ζα αθνινπζήζεη.  
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2.5.1 Αληηθαηαζιηπηηθά θαη αληηκεηώπηζε ηνπ άγρνπο 

 

 

Παξόιν πνπ ππάξρεη κηα δηαδεδνκέλε πεπνίζεζε όηη ην άγρνο θαη ε 

θαηαζιηπηηθή λεύξσζε είλαη δηαθνξεηηθέο δηαηαξαρέο, θάηη πνπ είρε εληζρπζεί 

πεξαηηέξσ από ηελ παξνπζία δηαθνξεηηθώλ θαξκάθσλ ζην εκπόξην γηα ηελ 

αληηκεηώπηζή ηνπο, εληνύηνηο είλαη θαιά ηεθκεξησκέλν κέζα από έξεπλεο, όηη ηα 

ηξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθά θαη σο αγρνιπηηθά. Ο 

ιόγνο ηεο ύπαξμεο νκνηόηεηαο αλάκεζα ζηεο δύν δηαηαξαρέο (άγρνο-θαηάζιηςε), 

ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη, ηόζν ζηελ απώιεηα ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ 

ζπζηεκάησλ αληακνηβήο πνπ ζπλππάξρεη, όζν θαη ζηνλ ακνηβαίν αληαγσληζκό πνπ 

ιακβάλεη ρώξα αλάκεζα ζηελ ζεξνηνλίλε (5HT) θαη ζηηο θαηερνιακίλεο. Ζ 

ηθαλόηεηα νξηζκέλσλ αληηθαηαζιηπηηθώλ, λα αληαγσλίδνληαη ηελ επαλαπξόζιεςε 

ζεξνηνλίλεο (5HT2), είλαη γεγνλόο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αγρνιπηηθή ηνπο δξάζε 

(Deakin, 1988).  

 

 

Οη επηιεθηηθνί αλαζηνιείο επαλαπξόζιεςεο ζεξνηνλίλεο (SSRIs), έρνπλ 

αληηθαηαζηήζεη ηα ηξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά, ιόγσ ηεο αζθάιεηαο πνπ παξέρνπλ 

ζε πεξίπησζε ππεξβνιηθήο δόζεο. Έρεη επηβεβαησζεί κέζα από δηπιέο ηπθιέο κειέηεο 

όηη ηα (SSRIs) είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθά, ηόζν ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

θαηάζιηςεο, όζν θαη ησλ δηαηαξαρώλ ηνπ άγρνπο, Ables θαη Baughman (2003). Ζ 

αλαζηνιή επαλαπξόζιεςεο ηεο ζεξνηνλίλεο παξνπζηάδεηαη ακέζσο κεηά ηελ 

ρνξήγεζε ηεο δόζεο ησλ 20mg ηνπ αληηθαηαζιηπηηθνύ Ladose (Φινπνμεηίλε), αιιά ε 

πιήξεο αληηθαηαζιηπηηθή ηνπ δξάζε γίλεηαη αληηιεπηή κεηά από 3 κε 6 εβδνκάδεο 

(Wenthur, Bennett, & Lindsley, 2013). Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην «Ladose», όπσο 

παξνπζηάδεηαη κε ην εκπνξηθό ηνπ όλνκα ζηελ Δπξώπε ην ελ ιόγσ αληηθαηαζιηπηηθό, 

είλαη έλαο εθιεθηηθόο αλαζηνιέαο ηεο επαλαπξόζιεςεο ηεο ζεξνηνλίλεο (Papas, 

Chaldezos, Atta-Politou, & Koupparis, 2010)  
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2.5.2 Πξννδεπηηθή κπτθή ραιάξσζε 

 

 

 Ζ πξννδεπηηθή κπτθή ραιάξσζε είλαη κηα ζπκπεξηθνξηζηηθή ηερληθή πνπ 

απνζθνπεί ζηε κείσζε ηνπ ζηξεο (Jablon, Naliboff, Gilmore, & Rosenthal, 1997). Ζ 

ελ ιόγσ ηερληθή απνηειεί αλακθίβνια πεδίν αληηπαξάζεζεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα πνπ έρεη ζηε ξύζκηζε, ηόζν ηνπ δηαβήηε ηύπνπ 1, όζν θαη ηνπ 

δηαβήηε ηύπνπ 2. Από ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, 

παξνπζηάδνληαη νη παξαθάησ έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ κπτθή ραιάξσζε ζε 

δηαβεηηθνύο αζζελείο. 

 

Οη εξεπλεηέο Feinglos, Hastedt, θαη Surwit (1987), ζηελ έξεπλα πνπ 

δηεμήγαγαλ ζε 10 αζζελείο κε δηαβήηε ηύπνπ 1 πνπ παξνπζίαδαλ «θαθή» ξύζκηζε ηνπ 

ζαθράξνπ ηνπο ζην αίκα, δελ βξήθαλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά απνηειέζκαηα, ηόζν 

ζηελ εληαηηθή ππνβνιή κπτθήο ραιάξσζεο πνπ ππέζηεζαλ νη αζζελείο ζην πιαίζην 

ηνπ λνζνθνκείνπ, όζν θαη ζηα απνηειέζκαηα απηήο κεηά από δηάξθεηα 6 εβδνκάδσλ 

εθαξκνγήο ησλ ηερληθώλ ραιάξσζεο πνπ αθνινύζεζε ν θαζέλαο από απηνύο ζην 

ζπίηη ηνπ. Αληηζέησο, νη ίδηνη εξεπλεηέο Surwit θαη Feinglos (1983), είραλ εληνπίζεη 

ζε πξνγελέζηεξε έξεπλα πνπ είραλ δηεμάγεη ζε 12 αζζελείο κε δηαβήηε ηύπνπ 2, 

ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p=0.001), ζηε κείσζε ηεο γιπθόδεο ζην αίκα 

ηνπο. 

 

πλερίδνληαο νη εξεπλεηέο Jablon, Naliboff, Gilmore, θαη Rosenthal (1997), 

ζε έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ ζε 20 αζζελείο κε δηαβήηε ηύπνπ 2, δελ βξήθαλ 

ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ αλεθηηθόηεηα ηεο γιπθόδεο. Έξεπλα γηα λα 

κειεηήζνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο πξννδεπηηθήο κπτθήο ραιάξσζεο, δηεμαγόκελε 

δύν θνξέο ηελ κέξα, κε ηελ αλάινγε ξύζκηζε ηνπ ζαθράξνπ ζην αίκα ζε δηαβεηηθνύο 

αζζελείο ηύπνπ 1 θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηα επίπεδα ηνπ άγρνπο, πξαγκαηνπνίεζαλ 

εμίζνπ θαη νη Lammers, Naliboff, θαη Straatmeyer (1984). ηνπο 4 δηαβεηηθνύο 

αζζελείο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ κείσζε, ηόζν 

ηνπ άγρνπο (p<0.001) κε ην εξσηεκαηνιόγην ηνπ STAI (Spielberger, Gorsuch and 

Lushene, 1970), όζν θαη ηνπ ζαθράξνπ ζην αίκα (p<0.05). ηελ ελ ιόγσ έξεπλα 

εληνπίζηεθαλ αηνκηθέο δηαθνξέο, θαζώο νη δύν από ηνπο 4 δελ παξνπζίαζαλ 

αμηόινγεο κεηαβνιέο πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κπτθήο ραιάξσζεο. Οη ελ ιόγσ 
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εξεπλεηέο πξνηείλνπλ αλακθίβνια ηελ κπτθή ραιάξσζε, σο έλα ηξόπν γηα ηνλ 

θαιύηεξν έιεγρν ηνπ δηαβήηε.  

 

Οη Guthrie, Sargentb, Speelman, θαη Parks (1990) πξαγκαηνπνίεζαλ κηα 

δηαθνξεηηθή έξεπλα, θαζώο παξείραλ ζε γνλείο Γηαβεηηθώλ παηδηώλ εθπαίδεπζε, 

πάλσ ζε ηερληθέο ραιάξσζεο εληζρπόκελεο από ηελ βηναλάδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ηνπο, έρνληαο σο απώηεξν ζθνπό λα εληνπίζνπλ δηαθνξέο ζηε ξύζκηζε ηνπ ζαθράξνπ 

ησλ παηδηώλ ηνπο πνπ έπαζραλ από δηαβήηε ηύπνπ 1, κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο 

αιιειεπίδξαζεο πνπ είραλ. Δπηιέρζεθαλ 20 νηθνγέλεηεο κε έληνλν άγρνο θαη αθνύ 

ρσξίζηεθαλ ζε δύν ηζάξηζκεο νκάδεο, πξαγκαηνπνηήζεθε εθπαίδεπζε 10 εβδνκάδσλ 

ζε ηερληθέο ραιάξσζεο ζηνπο γνλείο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο. Παξόιν πνπ δελ 

βξέζεθαλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη 

ηελ νκάδα ειέγρνπ ζηελ γιπθνδπιησκέλε αηκνζθαηξίλε θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 

ησλ 3 κελώλ πνπ δηήξθεζε ην πείξακα, αλη' απηνύ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζην επίπεδν ηεο HbA1c (P<0.045) ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο πξηλ θαη κεηά 

ηελ εθαξκνγή ηεο ραιάξσζεο ησλ γνλέσλ. Αλ θαη δελ κπνξνύλ λα απνηππσζνύλ 

ζίγνπξα ηπρόλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ελ ιόγσ ηερληθήο ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

δηαβήηε, δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή από ηνπο εξεπλεηέο ζηε ζρέζε γνλέσλ/παηδηώλ 

θαη ζηα πςειά επίπεδα ηνπ άγρνπο πνπ δεκηνπξγνύληαη κέζα από απηή ηε ζρέζε ζε 

αιιειεπίδξαζε κε ηνλ δηαβήηε. 

 

Μείσζε ζηα επίπεδα ηεο ηλζνπιίλεο πνπ ρξεηάζηεθαλ δηαβεηηθνί αζζελείο 

κέζσ ηεο ραιάξσζεο, πξαγκαηνπνίεζαλ νη Fowler, Budzynski, θαη VandenBergh 

(1976) θαη νη Seeburg θαη DeBoer (1981). Αξρηθά, νη Fowler, Budzynski θαη 

Vandenbergh (1976) πξαγκαηνπνίεζαλ ζε κηα δηαβεηηθή αζζελή ηερληθέο ραιάξσζεο 

δύν θνξέο ηε κέξα, ηνπ κεησπηαίνπ κπ. Υξεζηκνπνηήζεθε εμίζνπ κηα θνξεηή 

ζπζθεπή ειεθηξν-κπνγξαθήκαηνο, ώζηε λα κπνξεί λα ιακβάλεη ε αζζελήο 

αλαηξνθνδόηεζε γηα ην απνηέιεζκα ηεο ραιάξσζεο πνπ πξαγκαηνπνηνύζε. Καηά ην 

δηάζηεκα ησλ 6 κελώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην πείξακα, παξαηεξήζεθε κείσζε 43 

κνλάδσλ ηλζνπιίλεο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ηεο θαηάζηαζε, θαηαθέξλνληαο λα 

ιακβάλεη εκεξεζίσο 59 κνλάδεο. Αθνινύζσο θαη νη Budzynski θαη Vandenbergh 

(1976) πξαγκαηνπνηώληαο ηελ ίδηα ηερληθή ραιάξσζεο ζηνπο κεησπηαίνπο κπο ζε 

έλαλ λεαξό δηαβεηηθό αζζελή θαη θαηάθεξαλ λα κεηώζνπλ ηελ δόζε ηεο ηλζνπιίλεο 
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ζηε δηάξθεηα ησλ 8 εβδνκάδσλ από ηηο 22 κε 24 κνλάδεο, ζηηο 18 κε 19 κνλάδεο 

εκεξεζίσο. 

 

Μέζα από ηελ αλαζθόπεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, εληνπίζηεθαλ δηαθνξέο 

ζηα επξήκαηα, ηόζν κεηαμύ ησλ άξζξσλ, όζν θαη κεηαμύ ησλ αηόκσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηηο ίδηεο έξεπλεο. Απηό ίζσο είλαη απνηέιεζκα, ηόζν ιεπηνκεξεηώλ 

ζηελ ρξήζε ηεο κπτθήο ραιάξσζεο, όπσο κπνξεί λα είλαη νη θνξέο εμάζθεζεο ηελ 

κέξα, όζν θαη ηεο εκπηζηνζύλεο ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ ππόθεηληαη ζε απηήλ. Γελ 

πξέπεη λα παξαιεθζεί ην γεγνλόο, όηη ε ραιάξσζε είλαη κηα απηό-πξνθαινύκελε 

αιιαγή ζηελ ζπλείδεζε, πνπ γηα λα απέιζεη πξέπεη λα επηηεπρζεί πιήξεο εμάιεηςε 

όισλ ησλ πεξηζπαζκώλ θαη ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (Benson, 1983).   
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Κ ε θ ά ι α η ν  3
ν
 Η  κ ε ι έ η ε  κ η α ο  α π η ν α λ α θ ν ξ ά ο  

    

 

3.1 Δηζαγσγή 

 

ε απηό ην θνκκάηη ηεο πηπρηαθήο ζα παξνπζηαζηνύλ ηα δεδνκέλα από κηα 

απηναλαθνξά πνπ νινθιεξώζεθε ζε δηάζηεκα ελόο ρξόλνπ, πξνζπαζώληαο λα 

εληνπίζσ ηελ ζπλδηαθύκαλζε θαη ηελ ζπκκεηαβνιή ηνπ άγρνπο θαη ηεο γιπθόδεο ζην 

πιάζκα ηνπ αίκαηνο. Έρσ δηαγλσζζεί κε αθραξώδε Γηαβήηε ηύπνπ 1 από ην ’98 ζε 

ειηθία 7 εηώλ θαη ηα ηειεπηαία 9 ρξόληα ηνπιάρηζηνλ, έρσ αλαιάβεη εμ νινθιήξνπ 

ηελ ξύζκηζή ηνπ. Έρσ παξαηεξήζεη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο, όηη ζε θαηαζηάζεηο 

απμεκέλνπ άγρνπο δεκηνπξγείηαη απνζηαζεξνπνίεζε ηεο γιπθόδεο, παξνπζηάδνληαο 

πνιιά επεηζόδηα ππεξγιπθαηκίαο θαη αληίζηνηρα ππνγιπθαηκίαο. Από ηελ σο ηώξα 

παξάζεζε πιεξνθνξηώλ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί, έρνπλ γίλεη θαηαλνεηνί νη ηξόπνη 

κε ηνπο νπνίνπο ην άγρνο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ γιπθόδε ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο, 

ζε έλαλ δηαβεηηθό αζζελή, θαζώο θαη νη καθξνρξόληεο επηπινθέο πνπ κπνξεί λα 

πξνθύςνπλ από ηελ αλεπαξθή ξύζκηζε ηεο αζζέλεηαο. Παξόιν πνπ ε επίδξαζε ηνπ 

άγρνπο θαη ηνπ θαλνληζηηθνύ ζπζηήκαηνο Τ.Τ.Δ. ζε ζπλδπαζκό κε ηηο άκεζεο 

επηπηώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ ζην Γηαβήηε, είλαη δύζθνιν λα κειεηεζεί Björntorp θαη 

Rosmond (1999), κέζα από απηή ηελ απηναλαθνξά, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα 

απνηππσζνύλ νη άκεζεο ζπλέπηεο πνπ έρεη ην άγρνο θαη ε αθόινπζε κείσζή απηνύ 

ζηελ ξύζκηζε ηεο γιπθόδεο ηνπ αίκαηνο. ηελ ελ ιόγσ αλαθνξά γίλεηαη κηα 

πξνζπάζεηα λα κεηξεζνύλ νη ειάρηζηεο απαξαίηεηεο κνλάδεο ηλζνπιίλεο πνπ 

ρξεηάδεηαη ν νξγαληζκόο, ώζηε ην επίπεδν ηνπ ζαθράξνπ λα θπκαίλεηαη ζην ηδαληθό  

επίπεδν 90–130 mg/dl πξηλ ηα γεύκαηα θαη ιηγόηεξν από 180 mg/dl, δύν ώξεο κεηά 

από απηά (Touchette, 2005, p.39). 

 

Ζ παξνπζίαζε απηήο ηεο απηναλαθνξάο, αθνξά ηελ ξύζκηζε ηεο γιπθόδεο 

ηνπ αίκαηνο κε ηελ ηλζνπιίλε ε νπνία ρνξεγείηαη εμσγελώο, ηόζν ζηελ ζπλζήθε 

ειέγρνπ, όζν ζηηο αθόινπζεο 3 πεηξακαηηθέο. Σηο επηκέξνπο 3 πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο 

απνηεινύλ ε παξακνλή-θαηαζθήλσζε ζε έλα κέξνο εξεκίαο καθξηά από ην άγρνο ηεο 

πόιεο, έρνληαο σο απώηεξν ζθνπό λα κεησζεί ην άγρνο πνπ πξνθαιείηαη από ην 

αζηηθό πεξηβάιινλ (Rule & Nesdale, 1976; Björntorp, 2000). Αθνινύζσο ε ρξήζε 
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αληηθαηαζιηπηηθώλ ραπηώλ, ε νπνία θαη απνηέιεζε ηελ 2
ε
 πεηξακαηηθή ζπλζήθε, ιόγσ 

ηεο επαγόκελεο κείσζεο ηνπ άγρνπο πνπ ζπλάδεη κε ηελ ρξήζε ηνπο (Ables & 

Baughman, 2003). Σελ ηειεπηαία ζπλζήθε απνηέιεζε ε εθαξκνγή ηεο πξννδεπηηθήο 

κπτθήο ραιάξσζεο, σο έλαο άιινο ηξόπνο κείσζεο ηνπ θαζεκεξηλνύ άγρνπο (Jablon, 

Naliboff, Gilmore, & Rosenthal, 1997). Όιεο νη πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο, εθηόο ηεο 

πξώηεο, νινθιεξώζεθαλ ζην ίδην πεξηβάιινλ πνπ νινθιεξώζεθε θαη ε ζπλζήθε 

ειέγρνπ κε ηελ νπνία παξαηίζεηαη ε ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

 

3.2 Τπνζέζεηο 

 

Οη ππνζέζεηο πνπ δηαηππώζεθαλ θαη πξνζπάζεζαλ λα εξεπλεζνύλ κέζα από ην ελ 

ιόγσ πείξακα είλαη νη αθόινπζεο: 

 

1) Ζ ξύζκηζε ηεο γιπθόδεο ηνπ αίκαηνο-ρνξήγεζε αλάινγεο πνζόηεηαο 

ηλζνπιίλεο επεξεάδεηαη από ην επίπεδν ηνπ άγρνπο θαηάζηαζεο πνπ βηώλεη ν 

νξγαληζκόο. 

2) Ζ απνκάθξπλζε από ην άγρνο ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο ζπλεπάγεηαη κε 

αληίζηνηρε κείσζε ηνπ άγρνπο θαηάζηαζεο θαη αθνινύζσο κε ρνξήγεζε 

κηθξόηεξεο πνζόηεηαο ηλζνπιίλεο. 

3) Ζ ιήςε αληηθαηαζιηπηηθώλ ραπηώλ (Ladose) ζπλεπάγεηαη κε κείσζε ηνπ 

άγρνπο θαηάζηαζεο πνπ βηώλεη ν νξγαληζκόο θαη αληίζηνηρε κείσζε ηεο 

θαζεκεξηλήο πνζόηεηαο ηλζνπιίλεο. 

4) Ζ εθαξκνγή ηεο πξννδεπηηθήο κπτθήο ραιάξσζεο αθνινπζείηαη από 

αληίζηνηρε κείσζε ηνπ άγρνπο θαηάζηαζεο θαη αθνινύζσο ρνξήγεζε 

ρακειόηεξεο δόζεο ηλζνπιίλεο. 

 

 

3.3 Μεζνδνινγία 

 

Δθηόο ηεο δόζεο ηεο ηλζνπιίλεο κεηξήζεθε θαη ην θαζεκεξηλό «άγρνο 

θαηάζηαζεο» ζε θάζε πεηξακαηηθή ζπλζήθε, όπσο θαη ζηελ ζπλζήθε ειέγρνπ. Γηα 

ηελ κέηξεζε ηνπ άγρνπο ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα απηνεθηίκεζεο ηνπ άγρνπο ηνπ 

Spielberger (1984), State – Trait Anxiety Inventory (STAI). Ζ θιίκαθα απηή 



41 

 

απνηειείηαη από είθνζη εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άγρνο πνπ δεκηνπξγείηαη από 

κηα θαηάζηαζε, (πρ. αηζζάλνκαη ήξεκνο, αηζζάλνκαη αζθαιήο, αηζζάλνκαη 

λεπξηθόηεηα) θαη πξνζπαζνύλ λα πξνζδηνξίζνπλ πνζνηηθά ην άγρνο εθείλεο ηεο 

ζηηγκήο. Σν εύξνο ησλ απαληήζεσλ είλαη από 1 (θαζόινπ), έσο 4 (πάξα πνιύ) θαη 

βαζκνινγείηαη κε βάζε ηελ θιίκαθα αζξνηζηηθώλ κεηξήζεσλ «Likert». Σν ζπλνιηθό 

εύξνο κέζα ζην νπνίν κπνξεί λα θπκαλζεί ε βαζκνινγία είλαη από 20 κέρξη 80 

κνλάδεο. Όζν κεγαιύηεξν είλαη ην ζπλνιηθό ζθνξ, ηόζν κεγαιύηεξν είλαη θαη ην 

άγρνο πνπ ππάξρεη. Σν ζπλνιηθό ζθνξ πξνθύπηεη, αθνύ αληηζηξέςνπκε ηελ 

βαζκνινγία ησλ «ζεηηθώλ» εξσηήζεσλ θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ αζξνίζνπκε κε απηή 

ησλ ππόινηπσλ. Με ηελ αληηζηξνθή πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο «ζεηηθέο» 

εξσηήζεηο (πρ. Αηζζάλνκαη αζθαιήο), ζα πξέπεη λα απνδνζνύλ νη βαζκνί 4,3,2,1 ζην 

«θαζόινπ». «θάπσο», «κέηξηα», «πάξα πνιύ», αληίζηνηρα. Γειαδή εάλ έρεη 

βαζκνινγεζεί ε εξώηεζε «αηζζάλνκαη αζθαιήο» κε 4, ππνδειώλνληαο κε απηή ηελ 

απάληεζε «πάξα πνιύ», όηαλ ζα ππνινγηζηεί ην ζπλνιηθό απνηέιεζκα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, απηή ε εξώηεζε ζα βαζκνινγεζεί κε ην αληίζηνηρν 1. Σν άγρνο 

ηεο θάζε κέξαο ππνινγίζηεθε από ηνλ κέζν όξν ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ 

από δύν εξσηεκαηνιόγηα απηό-αμηνιόγεζεο γηα ην άγρνο, ηα νπνία ζπκπιεξώζεθαλ 

ζε θάζε ζπλζήθε ην κεζεκέξη, πξηλ ην κεζεκεξηαλό θαγεηό θαη ην βξάδπ αληίζηνηρα 

πξηλ από ην βξαδηλό.  

 

 Γηα ηελ επηηπρή δηεθπεξαίσζε ηεο απηναλαθνξάο, ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζηξαηεγηθή πνιιαπιώλ ελέζεσλ κε πνιιέο κηθξέο δόζεηο, ώζηε λα επηηεπρζεί ε 

κέγηζηε δπλαηή ξύζκηζε ζηελ γιπθόδε ηνπ αίκαηνο κε ηελ κηθξόηεξε δπλαηή 

πνζόηεηα ηλζνπιίλεο. Οη ρακειέο δόζεηο ηλζνπιίλεο επηηξέπνπλ θαιύηεξν θαη πην 

αζθαιή έιεγρν, ρσξίο λα ζεκεηώλεηαη δηαθνξά ζηελ επαηζζεζία πνπ έρεη ν 

νξγαληζκόο ζηελ απόθξηζε ηεο ηλζνπιίλεο, González-Ortiz, Martínez-Abundis, θαη 

Pascoe-González (1999). Οη ελέζεηο ηλζνπιίλεο ρνξεγνύληαλ κε θπθιηθή πεξηζηξνθή 

ζηα δηαθνξεηηθά πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία, ώζηε λα ηεξεζνύλ νη πξνδηαγξαθέο 

ζσζηήο ρνξήγεζεο θαη λα ζπληειεζηεί ε κέγηζηε δπλαηή απνξξόθεζε ηεο εμσγελώο 

ρνξεγνύκελεο ηλζνπιίλεο (Frida, Hirschb, Gasparc, Hicksd, Kreugele, Lierschf, et al., 

2010). Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο αλάκεζα ζηηο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο ππήξμε ρξνληθό 

δηάζηεκα 2 κε 3 κελώλ, γεγνλόο πνπ επηηξέπεη ηνλ ππνινγηζκό ηεο θάζε κηαο από 

απηέο ηηο ζπλζήθεο σο αλεμάξηεηεο ζπλζήθεο αληίζηνηρα. 
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ε όιεο ηηο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο εθαξκόζηεθαλ θαζνξηζηηθέο κεηαβιεηέο 

ειέγρνπ, ώζηε λα κελ ππάξμεη αιινίσζε ησλ απνηειεζκάησλ. Κνκβηθήο ζεκαζίαο 

θαη αληίζηνηρα κεηαβιεηέο ειέγρνπ γηα ηελ έγθπξε αμηνιόγεζε ησλ δόζεσλ 

εκεξήζηαο ηλζνπιίλεο απνηέιεζε ε ζηαζεξή θαη ζπγθεθξηκέλε πνζόηεηα θαγεηνύ, 

ηόζν ζε πνηόηεηα, όζν θαη ζε πνζόηεηα πνπ ιακβάλνληαλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. Γελ 

ππήξμε επηπιένλ ρξήζε πξντόλησλ θαπλνύ, θαθεΐλεο θαη αιθνόι αληίζηνηρα ζε θακία 

ζπλζήθε. Δίλαη γλσζηό όηη ην αιθνόι επεξεάδεη, κεηώλνληαο ηελ γιπθόδε ζην αίκα, 

αζθώληαο επίδξαζε, ηόζν ζηελ έθθξηζε ηεο απμεηηθήο νξκόλεο, όζν θαη ηεο 

γιπθνλενγέλεζεο πνπ ζπληειείηαη ζην ήπαξ (Plougmann, Hejlesen, Turner, Kerr, & 

Cavan, 2003). Δληνπίδεηαη εμίζνπ κείσζε ηεο γιπθόδεο ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο κεηά 

αληίζηνηρε πξόζιεςε θαθεΐλεο (Greer, Hudson, Ross, & Graham, 2001). Σν 

θάπληζκα επεξεάδεη ηελ γιπθνδπιησκέλε αηκνζθαηξίλε καθξνπξόζεζκα, 

απνζηαζεξνπνηώληαο ην επίπεδν ηεο γιπθόδεο ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο, πξνάγνληαο 

αληίζηαζε ηεο ηλζνπιίλεο (Gunton, Davies, Wilmshurst, Fulcher, & McElduff, 2002), 

σο εθ ηνύηνπ απνηέιεζε αλακθίβνια παξάγνληα πνπ έπξεπε λα απνηειέζεη 

κεηαβιεηή ειέγρνπ. Σν θαζεκεξηλό πξόγξακκα άζθεζεο απνηέιεζε αθνινύζσο κηα 

αθόκα κεηαβιεηή ειέγρνπ, θαζώο επεξεάδεη άκεζα ηελ ξύζκηζε ηεο γιπθόδεο ηνπ 

αίκαηνο (American Diabetes Association, 2004; Melling, Grisé, Hasilo, Fier, Milne, 

Karmazynd, et al., 2013). Σν θαζεκεξηλό πξόγξακκα ζπκπεξηειάκβαλε πεξπάηεκα ζε 

κηα πξνθαζνξηζκέλε δηαδξνκή δύν θνξέο ηελ κέξα. ηελ πξώηε πεηξακαηηθή 

ζπλζήθε ην πξνθαζνξηζκέλν εκεξήζην πεξπάηεκα αληηθαηαζηάζεθε κε κηα δηαδξνκή 

αλάινγεο απόζηαζεο ζηα πιαίζην όπνπ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ε ελ ιόγσ ζπλζήθε. 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ κελώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην πείξακα, αιιά θαη 

ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ ζπλνιηθά, αθνινπζώ ην ζύζηεκα ηλζνπιίλεο Glargine/aspart. 

Ζ ηλζνπιίλε aspart είλαη γλσζηή κε ην εκπνξηθό όλνκα «NovoRapid FlexPen» θαη 

έρεη δηάξθεηα 3 κε 5 σξώλ. Ζ Glargine είλαη αθνινύζσο κηα ηλζνπιίλε βξαδείαο 

δξάζεσο ε νπνία έρεη δηάξθεηα 24 σξώλ. Ζ εκεξήζηα δόζε ηεο Glargine, ε νπνία 

είλαη γλσζηή κε ην εκπνξηθό όλνκα «Lantus SoloStar», παξέκεηλε ζηαζεξή ζηηο 30 

units/ml ζε θάζε κέξα, ζε όιεο ηηο ζπλζήθεο. Ζ δόζε ηεο ηλζνπιίλεο πνπ 

ππνινγίζηεθε ζε όιεο αλεμαξηήησο ηηο ζπλζήθεο, ήηαλ απηή ηεο NovoRapid, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθε, ώζηε λα αληηκεησπηζηεί θαη λα ξπζκηζηεί άκεζα ε ππεξγιπθαηκία, 

επαλαθέξνληαο ηηο ζσζηέο ηηκέο γιπθόδεο ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο.  
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Ζ δηαηξνθή πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ζηαζεξή θάζε κέξα ζε όιεο ηηο ζπλζήθεο 

θαη ζπκπεξηειάκβαλε: ηο πρωί (8:00-9:00) 60g θαζαξήο πξσηεΐλεο, 2 θξπγαληέο, 1 

θνπηαιηά πίηνπξν βξόκεο θαη 1 θνπηαιηά ειαηόιαδν αληίζηνηρα. ηηο (10:00-11:00) 

ην πξόγξακκα πεξηειάκβαλε ηελ θαηαλάισζε ελόο κηθξνύ κήινπ. Σν κεζεκέρη 

(13:00-14:00) ην πξόγξακκα πεξηειάκβαλε 30 mg αληίζηνηρεο θαζαξήο πξσηεΐλεο, 

κηα θνπηαιηά ειαηόιαδν θαη έλα θαθειάθη ξύδη 125 gr. Σν απόγεσκα (17:00-18:00) 

θαηαλαιώλνληαλ κηα θξπγαληά θαη ην βράδσ (19:00-20:00) κηα κεξίδα καθαξόληα 100 

gr. Αθνινύζσο ζηηο (22:00-23:00) ππήξρε ε θαηαλάισζε εμίζνπ κηα θξπγαληάο. Σν 

πξόγξακκα απηό δελ άθελε κεγάια θελά αλάκεζα ζηα γεύκαηα, ώζηε λα απνθεπρζεί 

ε παξαγσγή γιπθόδεο από ηνλ νξγαληζκό ιόγσ παξαηεηακέλεο λεζηείαο (Aronoff, 

Berkowitz, Shreiner, & Want, 2004).  

 

Καηά ηελ πεηρακαηηθή ζσλζήθε 1, πνπ απνηεινύληαλ από ηελ παξακνλή ζε 

έλα κέξνο καθξηά από ην άγρνο ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο (Against City Anxiety), 

επηιέρζεθε γη απηό ηνλ ζθνπό ε θαηαζθήλσζε ζηελ Γαύδν. Όπσο θαη ζηελ ζπλζήθε 

ειέγρνπ, ε δηαηξνθή άξρηζε κεξηθέο κέξεο πην πξηλ, ώζηε λα πξνιάβεη λα 

πξνζαξκνζηεί ν νξγαληζκόο ζηα λέα δεδνκέλα. Απηή ε ζπλζήθε ζπλδπάζηεθε 

παξάιιεια κε ζαιαζζνζεξαπεία γεγνλόο πνπ βνήζεζε πεξαηηέξσ ζηελ κείσζε ηνπ 

άγρνπο (Krόger, Smythe, Spencer, Hasse, Panske, Chiuchiarelli, et al., 2011). 

 

Καηά ηελ πεηρακαηηθή ζσλζήθε 2, είρε πξνεγεζεί ε ρξήζε αληηθαηαζιηπηηθώλ 

ραπηώλ, κηα θνξά ηελ κέξα γηα 5 εβδνκάδεο πξηλ αξρίζνπλ νη κεηξήζεηο, ώζηε λα έρεη 

επέιζεη ε πιήξεο αληηθαηαζιηπηηθή ηνπο δξάζε. Σα αληηθαηαζιηπηηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ηα Ladose ζε ράπη ησλ 20mg. Απηή ε ζπλζήθε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ίδην πεξηβάιινλ (αζηηθό) κε ηελ ζπλζήθε ειέγρνπ. 

 

Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο πεηρακαηηθής ζσλζήθες 3, εθαξκόζηεθε ε πξννδεπηηθή 

κπτθή ραιάξσζε, ε νπνία βαζίδεηαη ζην πξόηππν ηνπ Jacobson ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ζύζθημε θαη κεηά ραιάξσζε ηνπ επηιεγκέλνπ κπόο, Conrad θαη Roth 

(2007). Ζ ελ ιόγσ κπτθή ραιάξσζε απνηππώλεηαη αλαιπηηθά (p.107) κέζα από ηνπο  

Lehrer, Woolfolk, θαη Sime (2007) θαη πεξηιακβάλεη ηελ ραιάξσζε 16 δηαθνξεηηθώλ 

κπτθώλ νκάδσλ δύν θνξέο ζηε ζεηξά, ώζηε λα νινθιεξσζεί ν θύθινο ηεο 

ραιάξσζεο. Ζ πξννδεπηηθή κπτθή ραιάξσζε εθαξκόδνληαλ δπν θνξέο ηελ κέξα, κηα 

ην πξσί θαη κηα ην βξάδπ αληίζηνηρα Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα πνπ δηαξθνύζε ε 



44 

 

εθαξκνγή ηεο κπτθήο ραιάξσζεο, ε νπνία ζπκπεξηειάκβαλε δπν θνξέο ζηε ζεηξά ηελ 

κπτθή ραιάξσζε ησλ ελ ιόγσ πεξηνρώλ, ήηαλ 30 ιεπηά. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

ερνγξαθήζεθαλ νη νδεγίεο από ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο πηπρηαθήο, Η.Ν. 

Νέζηνξνο, ε νπνίεο θαη εθαξκόζηεθαλ 2 θνξέο ηελ κέξα, θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

3
εο

 πεηξακαηηθήο ζπλζήθεο. Πξηλ αξρίζνπλ νη κεηξήζεηο ηεο ηλζνπιίλεο, είρε 

πξαγκαηνπνηεζεί εμάζθεζε θαη εθπαίδεπζε ζηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιόγσ ηερληθήο. 

 

 

 

3.4 Απνηειέζκαηα 

 

 

Όιεο νη πεηξακαηηθέο ππνζέζεηο πνπ εξεπλήζεθαλ επαιεζεύηεθαλ. Σα ελ 

ιόγσ απνηειέζκαηα έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε πνιιά άξζξα από ηελ βηβιηνγξαθία 

πνπ αλαζθνπήζεθε. Ζ ζπκθσλία έγθεηηαη ηόζν ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ άγρνπο κε 

ηελ αλακθίβνιε αύμεζε ηεο γιπθόδεο ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο, όζν θαη ζηελ 

παξάιιειε κείσζε ησλ κνλάδσλ ηλζνπιίλεο. Σν ελ ιόγσ γεγνλόο κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ άγρνπο θαηάζηαζεο, όπσο θαη κειεηήζεθε.  

 

Πην αλαιπηηθά, βξέζεθε κέζα από ην ελ ιόγσ πείξακα, επαιεζεύνληαο ηελ 1
ε
 

πεηρακαηηθή σπόζεζε, πσο «ε ξύζκηζε ηεο γιπθόδεο ηνπ αίκαηνο- ρνξήγεζε 

αλάινγεο πνζόηεηαο ηλζνπιίλεο επεξεάδεηαη από ην επίπεδν ηνπ άγρνπο θαηάζηαζεο 

πνπ βηώλεη ν νξγαληζκόο», γεγνλόο πνπ πξνήιζε από ηηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο 

άγρνπο πνπ βηώζεθαλ. Οη πξναλαθεξζέληεο πεηξακαηηθνί ζρεδηαζκνί κείσζεο ηνπ 

άγρνπο είραλ επίπησζε ζηελ απαηηνύκελε δόζε ηλζνπιίλεο πνπ ρνξεγήζεθε ζε θάζε 

κία από απηέο ηηο ζπλζήθεο. Δπαιεζεύηεθε αθνινύζσο ε 2
ε
 πεηρακαηηθή σπόζεζε, 

πσο «Ζ απνκάθξπλζε από ην άγρνο ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο ζπλεπάγεηαη κε 

αληίζηνηρε κείσζε ηνπ άγρνπο θαηάζηαζεο θαη αθνινύζσο κε ρνξήγεζε κηθξόηεξεο 

πνζόηεηαο ηλζνπιίλεο», όπσο απνδείρζεθε κέζα από ηελ πεηξακαηηθή ζπλζήθε 

A.C.A. Αθνινύζσο, επίδξαζε ζηελ δόζε ηεο ηλζνπιίλεο θαη ζηα επίπεδα ηνπ άγρνπο 

είρε ε ιήςε αληηθαηαζιηπηηθώλ ραπηώλ, γεγνλόο πνπ επαιεζεύεη ηελ 3
ε
 πεηρακαηηθή 

σπόζεζε «Ζ ιήςε αληηθαηαζιηπηηθώλ ραπηώλ (Ladose) ζπλεπάγεηαη κε κείσζε ηνπ 

άγρνπο θαηάζηαζεο πνπ βηώλεη ν νξγαληζκόο θαη αληίζηνηρε κείσζε ηεο θαζεκεξηλήο 

πνζόηεηαο ηλζνπιίλεο». ε απηό ην πείξακα, πνπ νινθιεξώζεθε κέζα από ηα 
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δεδνκέλα ηεο απηναλαθνξάο πνπ ζπλέιεμα, επαιεζεύηεθε θαη ε 4
ε
 πεηρακαηηθή 

σπόζεζε πνπ είρε δηαηππσζεί αξρηθά θαη πξνζπάζεζα λα εξεπλήζσ, δειαδή όηη «Ζ 

εθαξκνγή ηεο πξννδεπηηθήο κπτθήο ραιάξσζεο αθνινπζείηαη από αληίζηνηρε κείσζε 

ηνπ άγρνπο θαηάζηαζεο θαη αθνινύζσο ρξήζε ρακειόηεξεο δόζεο ηλζνπιίλεο».  

 

 

 

3.4.1 πλζήθε ειέγρνπ. 

 

Ζ ζπλζήθε ειέγρνπ νινθιεξώζεθε κεηά από 18 κέξεο. Από απηέο ηηο κέξεο, 

αθαηξεζήθαλ ηέζζεξηο, ζηηο νπνίεο έγηλε επηπιένλ ρξήζε ζθεπαζκάησλ, εθηόο ηνπ 

θαζεκεξηλνύ πξνθαζνξηζκέλνπ πξνγξάκκαηνο θαγεηνύ, θαζώο ζεκεηώζεθε 

ππνγιπθαηκία πνπ έπξεπε λα αληηκεησπηζηεί. Ζ ππνγιπθαηκία ήηαλ απνηέιεζκα 

ιάζνπο ρεηξηζκνύ, δειαδή πεξηζζόηεξεο πνζόηεηαο ηλζνπιίλεο, νπόηε νη 

ζπγθεθξηκέλεο κέξεο δελ κπνξνύζαλ λα ππνινγηζηνύλ ζηελ ζπλνιηθή θαηακέηξεζε 

ησλ κνλάδσλ ηλζνπιίλεο. 

   

Ο κέζνο όξνο ηλζνπιίλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε απηή ηελ ζπλζήθε ήηαλ 

35.8 units/ml αλά κέξα, από ηελ ηλζνπιίλε NovoRapid FlexPen, όπσο απνηππώλεηαη 

αλαιπηηθά θαη ζηνλ πίλαθα 1.1. πλνιηθά ε πνζόηεηα ηλζνπιίλεο πνπ ρνξεγήζεθε 

θαηά κέζν όξν ζε απηή ηελ ζπλζήθε αληηζηνηρεί ζε 0.62 units/kg, αθνύ ππνινγηζηνύλ 

θαη νη 30 κνλάδεο ζηαζεξήο δόζεο ηεο Lantus πνπ ρνξεγνύληαλ θάζε κέξα. 

 

Αληίζηνηρα, ν κέζνο όξνο ηνπ άγρνπο, όπσο κεηξήζεθε από ηα 

εξσηεκαηνιόγηα ηνπ Spielberger (1984), State – Trait Anxiety Inventory (STAI), 

θπκαίλνληαλ ζηηο 52 κνλάδεο. Σν άγρνο πνπ παξνπζηάδεηαη, βξέζεθε αθνύ 

ππνινγίζηεθε ν κέζνο όξνο ηεο θάζε κέξαο από ηα δύν εξσηεκαηνιόγηα πνπ 

ζπκπιεξώλνληαλ ην κεζεκέξη θαη ην βξάδπ αληίζηνηρα. Σν άγρνο ηεο θάζε κέξαο, 

όπσο εληνπίζηεθε ζηελ ζπλζήθε ειέγρνπ, απνηππώλεηαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 1.2. 
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3.4.2 Πεηξακαηηθή ζπλζήθε 1, A.C.A (Against City Anxiety). 

 

Απηή ε ζπλζήθε νινθιεξώζεθε κεηά από 10 εκέξεο παξακνλήο ζε έλα 

πεξηβάιινλ καθξηά από ηελ πόιε. Ο κέζνο όξνο ηλζνπιίλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

απηέο ηηο κέξεο, αλέξρνληαλ ζηηο 29 κνλάδεο NovoRapid εκεξεζίσο, δειαδή 

ρξεζηκνπνηεζήθαλ 6.8 κνλάδεο ιηγόηεξεο από όζν ρξεηάζηεθε λα ρνξεγεζνύλ ζηελ 

ζπλζήθε ειέγρνπ. Οη ζπλνιηθή πνζόηεηα ηλζνπιίλεο πνπ ρνξεγήζεθε ζε απηή ηελ 

ζπλζήθε αληηζηνηρεί ζε 0.60 units/kg. Ζ εκεξήζηα δηαθύκαλζε ρνξήγεζεο ηεο 

ηλζνπιίλεο, απνηππώλεηαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 2.1.  

 

Σν άγρνο, όπσο κεηξήζεθε από ηα αλάινγα εξσηεκαηνιόγηα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, αλέξρνληαλ ζηηο 34 κνλάδεο. Σν άγρνο ζε απηή ηε ζπλζήθε, είλαη 

ζε κεγάιν βαζκό κεησκέλν θαηά 18 κνλάδεο, ζε ζρέζε κε ηε ζπλζήθε ειέγρνπ (52). 

ηνλ πίλαθα 2.2 απνηππώλεηαη ε εκεξήζηα δηαθύκαλζε ηνπ άγρνπο αλαιπηηθά. 

 

 

 

3.4.3 Πεηξακαηηθή ζπλζήθε 2, Ladose. 

 

 

Απηή ε ζπλζήθε νινθιεξώζεθε ζε 12 κέξεο θαη κεηξήζεθε ν κέζνο όξνο 

ηλζνπιίλεο πνπ ρνξεγήζεθε, θαζώο θαη ην άγρνο όπσο κεηξήζεθε από ηα 

εξσηεκαηνιόγηα απηναλαθνξάο. ε απηή ηελ ζπλζήθε ρνξεγήζεθαλ θαηά κέζν όξν 

29 κνλάδεο, NovoRapid ηελ εκέξα, δειαδή 6.8 κνλάδεο ιηγόηεξν από όηη είρε 

ρνξεγεζεί ζηελ ζπλζήθε ειέγρνπ (35.8). ηνλ πίλαθα 3.1 παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε 

εκεξήζηα δηαθύκαλζε ηεο ρνξήγεζεο ηεο ηλζνπιίλεο. ε απηή ηελ ζπλζήθε, όπσο θαη 

ζηελ πξνεγνύκελε ηεο A.C.A. ρνξεγήζεθε ζπλνιηθά 0.60 units/kg.  

 

Σν άγρνο αληίζηνηρα, θπκάλζεθε ζηηο 36 κνλάδεο, δειαδή εληνπίζηεθε θαηά 

16 κνλάδεο ιηγόηεξν από ηελ ζπλζήθε ειέγρνπ ζηελ νπνία θπκάλζεθε ζηηο 52 

κνλάδεο εκεξεζίσο. Ζ θαζεκεξηλή δηαθύκαλζε παξνπζηάδεηε αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 

3.2. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί όηη απηή ε ζπλζήθε, όπσο θαη ε επόκελε ηεο 

πξννδεπηηθήο κπτθήο ραιάξσζεο, νινθιεξώζεθαλ εμ νινθιήξνπ ζην ίδην 

πεξηβάιινλ πνπ νινθιεξώζεθε θαη ε ζπλζήθε ειέγρνπ, ιακβάλνληαο αληίζηνηρν 
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βαζκό άγρνπο από ηελ δσή ζην αζηηθό πεξηβάιινλ, πξηλ αληηκεησπηζηεί κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο ηξόπνπο παξέκβαζεο. 

 

 

3.4.4 Πεηξακαηηθή ζπλζήθε 3, πξννδεπηηθή κπτθή ραιάξσζε. 

 

 Απηή ε ζπλζήθε απνδείρζεθε ε πιένλ απνηειεζκαηηθή όζνλ αθνξά ηελ 

κείσζε ηεο ρνξεγνύκελεο ζπλνιηθήο δόζεο ηλζνπιίλεο, όπσο απαηηήζεθε από ηνλ 

νξγαληζκό. Ο κέζνο όξνο εκεξήζηαο ρνξήγεζεο ηλζνπιίλεο θπκάλζεθε ζηηο 24 

κνλάδεο NovoRapid. Οη κνλάδεο ηλζνπιίλεο ήηαλ ιηγόηεξεο θαηά 11.8 από όηη 

απαηηήζεθαλ ζηελ ζπλζήθε ειέγρνπ. Δλ θαηαθιείδη ζε απηή ηελ ζπλζήθε 

ρνξεγήζεθαλ ζπλνιηθά 0.54 units/kg. Απνηππώλεηαη αλαιπηηθά ε θαζεκεξηλή 

ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο ζηνλ πίλαθα 4.1 πνπ αθνινπζεί. 

 

Σα επίπεδα ηνπ άγρνπο δελ θαηέβεθαλ ζηα πιένλ ρακειά, αθνινπζώληαο ηελ 

αλάινγε κείσζε ζηελ ηλζνπιίλε όπσο επεηεύρζε ζηελ ελ ιόγσ ζπλζήθε, θαζώο όπσο 

κεηξήζεθε κε ηα αληίζηνηρα εξσηεκαηνιόγηα, εληνπίζηεθε λα θπκαίλεηαη ζηηο 36 

κνλάδεο. Σν άγρνο ζε απηή ηε ζπλζήθε ήηαλ θαηά δύν κνλάδεο πςειόηεξν από απηό 

πνπ εληνπίζηεθε ζηελ ζπλζήθε A.C.A θαη θαηά 16 κνλάδεο ρακειόηεξν αληίζηνηρα 

από ην άγρνο πνπ εληνπίζηεθε ζηελ ζπλζήθε ειέγρνπ ζηελ νπνία θπκαίλνληαλ ζηηο 

52 κνλάδεο. ηνλ πίλαθα 4.2 απνηππώλεηαη αλαιπηηθά ε εκεξήζηα δηαθύκαλζε ηνπ 

άγρνπο. Δλ θαηαθιείδη, είλαη ζεκαληηθό λα ηνληζζεί όηη ζε απηή ηε ζπλζήθε ε νπνία 

νινθιεξώζεθε κεηά από 15 κέξεο θαζεκεξηλήο εμάζθεζεο ηεο πξννδεπηηθήο κπτθήο 

ραιάξσζεο, εληνπίζηεθε ν ρακειόηεξνο κέζνο όξνο αλάγθεο γηα ηλζνπιίλε από ηνλ 

νξγαληζκό.  
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3.4.5 Αλάιπζε ησλ ηειεπηαίσλ 5 εκεξώλ ζπλνιηθά από θάζε ζπλζήθε.  

 

 

 Πξαγκαηνπνηώληαο ζπλνιηθά ηελ αλάιπζε ησλ ηειεπηαίσλ 5 εκεξώλ από 

θάζε ζπλζήθε κπνξνύλ λα απνηππσζνύλ κε πην επθξηλή ηξόπν ηα απνηειέζκαηα γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηηο θάζε κεζόδνπ, ηόζν ζηελ κείσζε ηνπ άγρνπο, όζν θαη 

ζηηο αθόινπζεο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνύ γηα ηλζνπιίλε. ε απηή ηελ αλάιπζε 

πξνρώξεζα κεηά ηελ έληνλε δηαθύκαλζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ αξρή όισλ 

αλεμαξηήησο ησλ ζπλζεθώλ, ηόζν ζην άγρνο, όζν θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνύ 

γηα ηλζνπιίλε. Ο κέζνο όξνο ηλζοσιίλες πνπ ρνξεγήζεθε ζε θάζε ζπλζήθε αληίζηνηρα 

ηηο ηειεπηαίεο 5 εκέξεο είλαη: ζηελ ζπλζήθε ειέγρνπ 37 κνλάδεο, ζηελ ζπλζήθε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε καθξηά από ην άγρνο ηεο πόιεο 29 κνλάδεο, ζηελ ζπλζήθε πνπ 

ρνξεγήζεθαλ ηα αληηθαηαζιηπηηθά Ladose 27 κνλάδεο θαη ζηελ ζπλζήθε πνπ 

εθαξκόζηεθε ε πξννδεπηηθή κπτθή ραιάξσζε, νη απαηηνύκελεο κνλάδεο ηλζνπιίλεο 

θαηέβεθαλ ζηηο 22. Πξαγκαηνπνηώληαο ηελ ελ ιόγσ αλάιπζε γίλεηαη θαλεξή ε 

ππεξνρή ηεο πξννδεπηηθήο κπτθήο ραιάξσζεο, σο ηξόπνο γηα ηελ κείσζε ηεο 

απαηηνύκελεο ηλζνπιίλεο από ηνλ νξγαληζκό, -15 κνλάδεο από ηελ ζπλζήθε ειέγρνπ, 

θάηη πνπ ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζηελ αληίζηνηρε κείσζε ηνπ άγρνπο πνπ 

επηηεύρζεθε, εθαξκόδνληαο ηελ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή.  

 

Σν άγρνο, όπσο απνηππώζεθε ζηα εξσηεκαηνιόγηα, πθίζηαηαη κεγάιεο 

κεηαβνιέο αλάινγα κε ηε ζπλζήθε πνπ επηθξαηεί. Αλαιπηηθόηεξα, ηηο ηειεπηαίεο 5 

εκέξεο ηεο ζπλζήθεο ειέγρνπ βξέζεθε άγρνο 49 κνλάδσλ. ηελ ζπλζήθε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απνκνλώλνληαο ην άγρνο ηεο πόιεο A.C.A, ν κέζνο όξνο 

θπκαηλόηαλ ζηηο 33 κνλάδεο, -16 από ηελ ζπλζήθε ειέγρνπ, απνηειώληαο αληίζηνηρα 

θαη ηνλ πην ρακειό κέζν όξν από όιεο ηηο ζπλζήθεο. Αθνινύζσο, κε ηελ ιήςε 

αληηθαηαζιηπηηθώλ θαη πεξλώληαο ζηελ επόκελε ζπλζήθε, ην άγρνο ππνρώξεζε ζηηο 

35 κνλάδεο θαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο πξννδεπηηθήο κπτθήο ραιάξσζεο, ην άγρνο 

θπκάλζεθε θαηά κέζν όξν ηηο ηειεπηαίεο 5 εκέξεο ζηηο 38 κνλάδεο. Σα απνηειέζκαηα 

ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ ηειεπηαίσλ 5 εκεξώλ από θάζε ζπλζήθε γηα ηελ ηλζνπιίλε θαη 

ην άγρνο απνηππώλνληαη αλαιπηηθά ζηνπο πίλαθες 6.1 θαη 6.2, αληίζηνηρα. 
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3.5 πδήηεζε 

 

Παξά ηνπο κεζνδνινγηθνύο πεξηνξηζκνύο πνπ εληνπίδνληαη ζε απηή ηελ 

εξγαζία, ε επίδξαζε ηνπ άγρνπο ζηελ γιπθόδε ηνπ αίκαηνο θαη σο εθ ηνύηνπ ζηηο 

κνλάδεο ηλζνπιίλεο πνπ απαηηνύληαη, ζεσξώ όηη είλαη αδηακθηζβήηεηε θαη 

απνηππώλεηαη επαξθώο κέζα από απηή ηελ εξγαζία. Ζ ελ ιόγσ επίδξαζε κπνξεί λα 

γίλεη εύθνια θαηαλνεηή θαη κέζα από ηηο επί κέξνπο αλαιύζεηο ησλ παξαπάλσ 

ζπλζεθώλ. ηελ πεηξακαηηθή ζπλζήθε A.C.A, όπσο απνηππώλεηαη θαη από ηνπο 

πίλαθεο 2.1 & 2.2, εζηηάδνληαο ζηελ 6
ε
 κέξα, ππάξρεη κηα θαηαθόξπθε αύμεζε ζηελ 

δόζε ηεο ηλζνπιίλεο από ηηο 27 κνλάδεο πνπ είραλ ρνξεγεζεί ηελ 5
ε
 κέξα, ζηηο 36, 

όπσο ρνξεγήζεθαλ ην επόκελν 24σξν. Σν ελ ιόγσ γεγνλόο ζπλδέεηαη 

αδηακθηζβήηεηα ζε κεγάιν βαζκό κε ηελ αύμεζε ηνπ αλάινγνπ κεγέζνπο ηνπ άγρνπο, 

από ηηο 34 κνλάδεο ζηηο 43, όπσο εληνπίζηεθε κέζα από ηελ ρξήζε ησλ αλάινγσλ 

εξσηεκαηνιόγησλ. Ζ ζπλζήθε απηή είλαη κηα ζπλζήθε ηελ νπνία αηζζάλζεθα όηη ζα 

κπνξνύζε λα είρε απνδώζεη θαιύηεξα, όζνλ αθνξά ηελ δόζε ηεο ηλζνπιίλεο. Ζ ελ 

ιόγσ άπνςε ζηεξίδεηαη ζηελ ξηδηθή, αλ θαη επράξηζηε, αιιαγή ηεο θαζεκεξηλήο κνπ 

ξνπηίλαο, θάηη πνπ κε επεξέαζε αλακθίβνια αλ θαη δελ απνηππώζεθε θάηη αλάινγν 

ζηα εξσηεκαηνιόγηα ηνπ άγρνπο πνπ ζπκπιεξώζεθαλ. Ίζσο επεξέαζε ζε θάπνην 

βαζκό ε απμεκέλε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζία, ιόγσ ηεο 

θαινθαηξηλήο πεξηόδνπ θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε ελ ιόγσ ζπλζήθε. 

 

 Σν πξόγξακκα ηνπ θαζεκεξηλνύ θαγεηνύ απνηέιεζε αλακθίβνια εκπόδην 

ζηελ κεγαιύηεξε ρξνληθή δηάξθεηα όισλ ησλ ζπλζεθώλ. Σν ζπγθεθξηκέλν 

πξόγξακκα θαζεκεξηλνύ θαγεηνύ ήηαλ πξνζαξκνζκέλν ζηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνύζαλ καθξηά από ην αζηηθό πεξηβάιινλ, όπνπ θαη επέιεμα λα παξακείλσ 

ζηελ 1
ε
 πεηξακαηηθή ζπλζήθε πξνζπαζώληαο λα πεξηνξίζσ ην άγρνο ηεο πόιεο. 

 

ηα πιαίζηα ηεο ελίζρπζεο ηεο αληηθεηκεληθόηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

ζπιιέρζεθαλ πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί ηόζν ν κέζνο όξνο γιπθόδεο ζην πιάζκα ηνπ 

αίκαηνο από ηηο ζπλνιηθέο κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ ζε 

θάζε ζπλζήθε, όζν θαη από ηελ εξκελεία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεζήθαλ. Ζ εξκελεία πξαγκαηνπνηήζεθε εμ νινθιήξνπ ζην ηέινο όισλ 

ησλ ζπλζεθώλ, κε έρνληαο γλώζε θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπλζεθώλ πξαγκαηνπνηνύζα ζπρλνύο ειέγρνπο ζηε γιπθόδε ηνπ αίκαηνο, κε ηνλ ίδην 
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κεηξεηή One Touch ultra, αξκόδην γη απηό ηνλ ζθνπό. Πξνζπαζνύζα βάζεη ηεο 

πξνεγνύκελεο εκπεηξίαο κνπ, αιιά θαη ηηο αλάινγεο ζεσξίαο γηα ηελ ζσζηή 

δηαρείξηζε ηνπ Γηαβήηε, λα ηζνξξνπήζσ ηελ γιπθόδε ζην πιάζκα ηνπ αίκαηόο κνπ 

ζηα επηζπκεηά όξηα 80-120 mg/dl αίκαηνο. ην ηέινο, βγάδνληαο ηνπο κέζνπο όξνπο 

από ηελ γιπθόδε ηνπ αίκαηνο, όζεο θνξέο ειέγρζεθε ζε θάζε ζπλζήθε, 

παξνπζηάδνληαη ηα αθόινπζα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηηκώλ ζε θάζε ζπλζήθε. ηελ 

ζπλζήθε ειέγρνπ ν κέζνο όξνο ηηκώλ αλέξρνληαλ ζην 171 mg/dl αίκαηνο. ηελ 

ζπλζήθε A.C.A., ν κέζνο όξνο ήηαλ ηεο ηάμεσο ησλ 181 mg/dl αίκαηνο. Αληίζηνηρα 

ζηελ ζπλζήθε κε ηα αληηθαηαζιηπηηθά αλέξρνληαλ ζηα 151 mg/dl αίκαηνο θαη θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο πξννδεπηηθήο κπτθήο ραιάξσζεο ε γιπθόδε ζην πιάζκα ηνπ 

αίκαηνο αλέξρνληαλ ζηα 140 mg/dl αίκαηνο. Σα ελ ιόγσ δεδνκέλα δελ 

αληηπξνζσπεύνπλ ηε ζπλνιηθή εηθόλα πνπ είρε ε ξύζκηζε ηνπ δηαβήηε ζε απηέο ηηο 

ζπλζήθεο, θαζώο απνηεινύλ κεκνλσκέλεο ζηηγκέο ειέγρνπ. Ωζηόζν, γίλεηαη 

αληηιεπηή ε επίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ εθαξκόζηεθε, δειαδή ησλ ζπρλώλ 

κηθξώλ ζε δόζεηο ελέζεσλ, ώζηε λα επέιζεη ε θαιύηεξε δπλαηή ξύζκηζε κε ηελ 

κηθξόηεξε δπλαηή δόζε ηλζνπιίλεο, απνηξέπνληαο ηηο θαηαζηάζεηο ππνγιπθαηκίαο 

πνπ ηπρόλ ζα αιινίσλαλ ηα απνηειέζκαηα.  

 

 

 

 

3.6 Δπίινγνο 

 

 

Μέζα από απηέο ηηο ζπλζήθεο πνπ εθαξκόζηεθαλ, ππό ηελ επίδξαζε ησλ ελ 

ιόγσ κεηαβιεηώλ ειέγρνπ πνπ αλαθεξζήθαλ παξαπάλσ, γίλεηαη αληηιεπηή κηα άκεζε 

ζρέζε αλάκεζα ζηε ξύζκηζε ηεο γιπθόδεο ηνπ αίκαηνο ηνπ αθραξώδνπο Γηαβήηε 

ηύπνπ 1, ζε ζπλάξηεζε κε ην άγρνο θαηάζηαζεο πνπ βηώλεη ν νξγαληζκόο. Σα 

απνηειέζκαηα πνπ βξέζεθαλ ζην ελ ιόγσ πείξακα επηβεβαηώλνπλ θαη επαιεζεύνπλ 

ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ζεσξίαο πνπ αλαζθνπήζεθε.  Δπηβεβαηώζεθε ν θνκβηθόο 

ξόινο ηνπ άγρνπο ζηελ ξύζκηζε ηνπ αθραξώδνπο Γηαβήηε, θαζώο θαη ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ζπλζεθώλ κείσζήο ηνπ πνπ επηιέρζεθαλ.  
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3.7 Πξνηάζεηο 

 

Ο αθραξώδεο Γηαβήηεο είλαη κηα αζζέλεηα ζηελ νπνία έρεη θαηαιπηηθή 

επίδξαζε ην άγρνο. Οη Γηαβεηηθνί, ηδίσο απηνί νη νπνίνη έρνπλ πςειή 

γιπθνδπιησκέλε αηκνζθαηξίλε > 8, δειαδή έρνπλ θαθή ξύζκηζε ηεο γιπθόδεο ηνπ 

αίκαηνο, ζα πξέπεη λα ππόθεηληαη ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο, εθηόο από ηελ ζεξαπεία ζε 

ηλζνπιίλε πνπ ζα έρεη θαζνξηζηεί από ηνλ γηαηξό ηνπο θαη ζε θάπνηνπ είδνπο 

ςπρνζεξαπεία, ε νπνία αλακθίβνια κεηώλεη ην άγρνο (de Godoy & de Godoy, 2003), 

ή ζε θάπνηα άιιε ηερληθή (πρ. πξννδεπηηθή κπτθή ραιάξσζε από έλαλ εηδηθό), 

έρνληαο σο απώηεξν ζθνπό ηελ κείσζε ηνπ άγρνπο πνπ βηώλνπλ, θαζώο είλαη θαιά 

εδξαησκέλνο ν ξόινο πνπ έρεη ζηελ ξύζκηζε ηεο γιπθόδεο ηνπ αίκαηόο ηνπο. Με 

απηόλ ηνλ ηξόπν ζα απνθεπρζνύλ, ηόζν καθξνπξόζεζκεο επηπινθέο από ηελ ελ ιόγσ 

αζζέλεηα, όζν θαη ηπρόλ αλεπηζύκεηεο ππνγιπθαηκίεο, ιόγσ ηεο ελδνθξηληθήο 

ζηαζεξόηεηαο πνπ ζα επέιζεη, θάηη πνπ ζα έρεη άκεζε επίδξαζε θαη ζηελ 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο γιπθόδεο ηνπ αίκαηνο. Θα πξέπεη επίζεο λα ηνληζηεί κέζα από 

ηνπ νδεγνύο γηα ηνλ Γηαβήηε, όπσο ζπληάζζνληαη από ηελ American Diabetic 

Association, ν ξόινο ηνπ άγρνπο ζηελ δηαθύκαλζε ηεο γιπθόδεο ζην πιάζκα ηνπ 

αίκαηνο, θαζώο θαη λα ηξνπνπνηεζεί ε αλάινγε παξόηξπλζε γηα εθπαίδεπζε ησλ 

δηαβεηηθώλ ζηελ αληηζηνίρεζε ησλ κνλάδσλ ηλζνπιίλεο κε ηελ αλακελόκελε 

πξόζιεςε πδαηαλζξάθσλ, αθνύ πξώηα ζπλππνινγηζηεί ε αλακελόκελε 

δξαζηεξηόηεηα, όπσο πξνηείλεηαη ζηνπο αζζελείο (ADA, 2013). Μηα ηέηνηα 

αληηζηνίρεζε είλαη ειιείπεηο θαη ίζσο επηθίλδπλε, θαζώο έρεη απνδεηρηεί θαη από ην 

ελ ιόγσ πείξακα, αιιά θαη κέζα από ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε, όηη νη 

αλακελόκελε πξόζιεςε πδαηαλζξάθσλ δελ απνηειεί ηνλ κόλν παξάγνληα ξύζκηζεο 

ηεο δόζεο ηεο ηλζνπιίλεο. Μηα απιή αληηζηνίρεζε ησλ κνλάδσλ ηλζνπιίλεο κε ηελ 

δηαηξνθηθή αμία ηνπ θαγεηνύ, ζπλππνινγίδνληαο κόλν ην επίπεδν άζθεζεο όπσο 

νπζηαζηηθά πξνηείλεηαη, κπνξεί λα απνβεί κνηξαία, έρνληαο αλεπηζύκεηα 

απνηειέζκαηα γηα ηνλ αζζελή. Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ άγρνπο ζηα πιαίζηα ηεο επαξθνύο 

ξύζκηζεο ησλ Γηαβεηηθώλ αζζελώλ πξέπεη λα ιάβεη εμίζνπ θπξίαξρε ζέζε ζηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο αζζέλεηαο.  
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5  Π α ξ α ξ η ή κ α η α / Π ί λ α θ ε ο  

 

πλζήθε ειέγρνπ (ηλζνπιίλε)  

Πίλαθαο 1.1  

 

 

 

πλζήθε ειέγρνπ (άγρνο) 

Πίλαθαο 1.2 
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Πεηξακαηηθή ζπλζήθε 1, A.C.A. (ηλζνπιίλε) 

Πίλαθαο 2.1 

 

 

 

Πεηξακαηηθή ζπλζήθε 1, A.C.A. (άγρνο) 

Πίλαθαο 2.2 
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Πεηξακαηηθή ζπλζήθε 2, Ladose (ηλζνπιίλε)  

Πίλαθαο 3.1 

 

 

 

Πεηξακαηηθή ζπλζήθε 2, Ladose (άγρνο)  

Πίλαθαο 3.2 
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Πεηξακαηηθή ζπλζήθε 3, Πξννδεπηηθή κπτθή ραιάξσζε (ηλζνπιίλε) 

Πίλαθαο 4.1 

 

 

 

Πεηξακαηηθή ζπλζήθε 3, Πξννδεπηηθή κπτθή ραιάξσζε (άγρνο) 

Πίλαθαο 4.2 
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πγθεληξσηηθά ηλζνπιίλεο 5.1 

ε απηό ηελ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηαπηόρξνλα όια ηα απνηειέζκαηα από ηελ 

εκεξήζηα ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο ζε όιεο ηηο ζπλζήθεο. 

 

 

 

 

πγθεληξσηηθά άγρνπο 5.2 

ε απηό ηελ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηαπηόρξνλα από όιεο ηηο ζπλζήθεο, ηα 

απνηειέζκαηα από ηελ ρξήζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απηναλαθνξάο γηα ην άγρνο. 
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πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ησλ 5 ηειεπηαίσλ εκεξώλ από θάζε ζπλζήθε 

(ηλζνπιίλε)  

Πίλαθαο 

6.1

 

 

 

 

 

πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ησλ 5 ηειεπηαίσλ εκεξώλ από θάζε ζπλζήθε 

(άγρνο) 

Πίλαθαο 6.2 

 


