
 

 

Σν πεπηηθό ζύζηεκα 
Έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία γηα λα παξακείλεη ν 
άλζξσπνο ζηε δσή είλαη ε ηξνθή. Οη ηξνθέο πξέπεη πξψ-
ηα λα «ρσλεπζνχλ», δειαδή, λα κεηαηξαπνχλ ζε νπζίεο 
πεξηζζφηεξν απιέο γηα λα κπνξέζνπλ λα απνξξνθεζνχλ 
απφ ην αίκα πνπ ζα ηηο κεηαθέξεη ζε φια ηα θχηηαξα ηνπ 
ζψκαηνο. Ζ δηεξγαζία απηή γίλεηαη απφ ην πεπηηθφ ζχζηε-
κα, πνπ απνηειείηαη απφ: 
Α. Απφ ηνλ πεπηηθφ ζσιήλα, κέζα ζηνλ νπνίν πξνρσξνχλ 
νη ηξνθέο  θαη 
Β. Απφ ηνπο πεπηηθνχο αδέλεο, νη νπνίνη  παξάγνπλ ηνπο 

πεπηηθνχο ρπκνχο πνπ πξνθαινχλ κε ρεκηθφ ηξφπν ηε 
κεηαβνιή ησλ ηξνθψλ, δειαδή, ηελ πέςε. 
ηελ πεξηνρή ηνπ ζηφκαηνο βξίζθνληαη νη ζηεινγφλνη αδέ-
λεο, ζηελ θνηιηά ην ήπαξ( ην ζπθψηη) θαη ην πάγθξεαο. Σν 
ζηνκάρη θαη ην έληεξν έρνπλ δηθνχο ηνπο αδέλεο. 
Σν πάγθξεαο 
Δίλαη κεηθηφο αδέλαο, ε  εμσθξηλήο κνίξα παξάγεη ην πα-
γθξεαηηθό πγξό πνπ είλαη ην ζπνπδαηφηεξν πεπηηθφ πγξφ, 
γηαηί πεξηέρεη πνιιά πεπηηθά έλδπκα θαη ε  ελδνθξηλήο κνί-
ξα παξαζθεπάδεη ηελ  ηλζνπιίλε, πνπ είλαη νξκφλε απα-
ξαίηεηε γηα ηελ θαλνληθή αληαιιαγή ησλ πδαηαλζξάθσλ 
ζηνλ νξγαληζκφ, δειαδή, είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ρξεζηκν-
πνίεζε ησλ ζαθράξσλ απφ ηνπο ηζηνχο θαη εηδηθά απφ 
ηνπο κπο, γηαηί γηα λα ιεηηνπξγήζεη έλαο κπο ην ζάθραξν 
είλαη απαξαίηεην.  Ζ γιπθφδε είλαη ην ζεκαληηθφηεξν ζάθ-
ραξν πνπ ππάξρεη ζην αίκα, ην επίπεδφ ηεο κέζα ζε απηφ 
θαηά κέζνλ φξν είλαη 70 mg/dL έσο 110 mg/dL θαη  παξα-
κέλεη ζπλερψο ζηαζεξφ, επίζεο  ρξεζηκεχεη ζηνλ νξγαλη-
ζκφ σο  άκεζα  δηαζέζηκε  ελεξγεηαθή πεγή. 
αθραξώδεο δηαβήηεο (Γ) 
Ο ζαθραξψδεο δηαβήηεο είλαη έλα ρξφλην κεηαβνιηθφ λφ-
ζεκα γλσζηφ εδψ θαη 2.500 ρξφληα απφ ηνλ Αξεηαίν Καπ-
παδνθέα. ηνλ ζαθραξψδε δηαβήηε απμάλεηαη ε γιπθφδε 
ζην αίκα πνπ νθείιεηαη ή ζε απφιπηε αλεπάξθεηα έθθξηζεο 
ηλζνπιίλεο  ή ζε πεξηνξηζκφ ηεο δξαζηηθφηεηάο ηεο ή θαη 
ζηα δπν καδί. 
Ο ζαθραξώδεο δηαβήηεο δηαθξίλεηαη: 
Α. ηνλ πξσηνπαζή, δελ ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε άιια 
λνζήκαηα θαη  ρσξίδεηαη ζε δπν  θαηεγνξίεο:  
1νλ Σνλ ηχπν Η ή ηλζνπιηλνεμαξηψκελνο  ή λεαληθφο ζαθρα-
ξψδεο δηαβήηεο(ΓΣ1).  
2νλ Σνλ ηχπν ΗΗ ή ΜΖ ηλζνπιηλνεμαξηψκελνο  ή ζαθραξψ-
δεο δηαβήηεο ησλ ελειίθσλ (ΓΣ2). 
Β. ηνλ δεπηεξνπαζή, ππάξρεη ζαθήο αηηηνινγηθή ζπζρέ-
ηηζε κε θάπνην λφζεκα. Δκθαλίδεηαη ζε νξηζκέλεο νξκνλη-
θέο δηαηαξαρέο, ζε παγθξεαηηθέο παζήζεηο, δηαηαξαρέο 
ησλ ππνδνρέσλ ηλζνπιίλεο, γελεηηθά ζχλδξνκα ιηπνδπ-
ζηξνθίεο, κπνηνληθέο δπζηξνθίεο θαη κεηά ηελ ιήςε νξη-

ζκέλσλ θαξκάθσλ.   
Γ. ηνλ ζαθραξώδε δηαβήηε 
ηεο εγθπκνζύλεο είλαη ν δηα-
βήηεο πνπ παξνπζηάδεηαη θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο 
θαη ππνρσξεί κεηά ηνλ ηνθεηφ. 
Σν πνζνζηφ είλαη πεξίπνπ 3%, 
δειαδή 3 ζηηο 100 εγθχνπο ζα 
παξνπζηάζνπλ απηφ ηνλ ηχπν 
ηνπ δηαβήηε θαη ε  δηάγλσζή 

ηνπ είλαη πάξα πνιχ δχζθνιε θαη πξέπεη λα γίλεη απφ ηνλ 
εηδηθφ γηαηξφ(Γηαβεηνιφγν). 
Γ. ηνλ  ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ MODY ή δηαβήηεο 
σξηκφηεηαο ησλ λέσλ, πξνζβάιιεη ην 1-2% ησλ αηφκσλ κε 
δηαβήηε. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη: α)Ο 
δηαβήηεο αλαπηχζζεηαη ζπρλά πξηλ ηελ ειηθία ησλ 25 εηψλ 
β)Ο δηαβήηεο είλαη θιεξνλνκηθφο θαη φια ηα παηδηά ελφο 
πξνζβεβιεκέλνπ γνλέα κε Mody έρνπλ 50% πηζαλφηεηεο 
λα θιεξνλνκήζνπλ  ην γνλίδην απφ ην νπνίν  πιήηηνληαη 
θαη λα εθδειψζνπλ θαη νη ίδηνη ηνλ ηχπν  Mody. γ)Ο δηαβή-
ηεο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε δίαηηα ή δηζθία θαη δελ 
ρξεηάδεηαη πάληα ζεξαπεία κε ηλζνπιίλε. 
 Πεγή: http://www.diabetesgenes.org/content/maturity-
onset-diabetes-young 

Ο ζαθραξώδεο δηαβήηεο αληηκεησπίδεηαη σο εμήο: 
1νλ Με ηε δηαηξνθή. Σα γεχκαηα θαηαλέκνληαη ζε φιν ην 
24σξν αλάινγα κε ηε δνπιεηά, ηηο ζπλήζεηεο, ηελ θνπιηνχ-
ξα θαη γεληθά κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε αηφκνπ. Σξψκε απφ 
φια αξθεί λα γλσξίδνπκε φηη νη πδαηάλζξαθεο επεξεάδνπλ 
ην ζάθραξν πεξηζζφηεξν απφ ηηο πξσηεΐλεο θαη ηα ιίπε.  
1981 άξρηζαλ νη έξεπλεο γηα ηνλ γιπθαηκηθφ δείθηε (πσο 
απνξξνθνχληαη νη πδαηάλζξαθεο, ηα επίπεδα ηεο γιπθφδεο 
ζην αίκα αιιάδνπλ κεηά απφ ηελ θαηαλάισζε ελφο ηξνθί-
κνπ, ελφο πνηνχ ή ελφο γεχκαηνο). Οη επηζηήκνλεο 

άξρηζαλ λα εξεπλνχλ πσο ζπ-

κπεξηθέξεηαη ε θάζε ηξνθή 
μερσξηζηά θαη αλαθάιπςαλ φηη ε απνξξφθεζε ησλ πδαηαλ-
ζξάθσλ δελ έρεη λα θάλεη κε ην αλ είλαη απινί ή ζχλζεηνη, 
αιιά επεξεάδεηαη απφ ηελ ζπλνιηθή πνηφηεηα ηεο ηξνθήο, 
γη απηφ, φηαλ ηξψηε  πξνζέμηε  φρη κφλν ηελ πνζφηεηα 
αιιά θαη ηελ πνηφηεηα. ζν ρακειφηεξν γιπθαηκηθφ δεί-
θηε έρεη κηα ηξνθή ηφζν θαιχηεξα αθνκνηψλεηαη, γηαηί 
πξνθαιεί κηα ήπηα έθθξηζε ηεο ηλζνπιίλεο θαη καο πξν-
ζηαηεχεη απφ ηηο απφηνκεο «κεηαπηψζεηο» ηνπ ζαθρά-
ξνπ ζην αίκα. πλδπάζηε ηξνθέο κε ςειφ γιπθαηκηθφ δεί-
θηε, κε ηξνθέο κε ρακειφ γιπθαηκηθφ δείθηε γηα λα έρεηε 
κηα ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, έρνληαο πάληα ππφςε ηηο 
νδεγίεο ηνπ ζεξάπνληνο γηαηξνχ.  
2νλ Με ηελ άζθεζε. Ζ ζσζηή δηαηξνθή ζε ζπλδπαζκφ κε 
ηε ζσζηή άζθεζε βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο καο. Σν 
άηνκν κε δηαβήηε νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηνλ γηαηξφ ηνπ θαη 
ηνλ γπκλαζηή πξηλ μεθηλήζεη γηα λα απνθχγεη θάπνηα απφ 
ηηο επηπινθέο. Δάλ αθνινπζήζεη πηζηά ηηο νδεγίεο ηνπο δελ 
ζα έρεη πξφβιεκα, κηα άζθεζε ήπηαο κνξθήο είλαη ην πεξ-
πάηεκα ην ιηγφηεξν 30 ιεπηά ηελ εκέξα. 
3νλ Με ράπηα ππνγιπθαηκηθά. Γελ πεξηέρνπλ ηλζνπιίλε 
αιιά δηεγείξνπλ ην πάγθξεαο λα παξάγεη ηλζνπιίλε ή βνε-
ζνχλ ηελ ηλζνπιίλε λα κπεη απφ ην αίκα ζηα θχηηαξα. 
4νλ Με ηελ ηλζνπιίλε. Ζ ηζηνξία ηεο ηλζνπιίλεο  μεθηλά 
απφ ην 1869 έσο θαη ζήκεξα, είλαη έλα δξαζηηθφ ππνγιπ-
θαηκηθφ θάξκαθν θαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ 
βνεζά ηα β-θχηηαξα ηνπ παγθξέαηνο απφ ηε κείσζε ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο θαη κπνξεί κε ηνλ ηξφπν απηφ λα 
ηξνπνπνηήζεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζαθραξψδνπο δηαβήηε. 
Ζ ηλζνπιίλε είλαη θαηάιιειε θπξίσο γηα: ηνλ ηχπν 1, ηνλ 
δηαβήηε θχεζεο, ζε ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο δηαβεηηθψλ 
θαη γηα ηε δηαβεηηθή νμέσζε (επηπινθή). 
Ζ ρνξήγεζή ηεο γίλεηαη κε ζχξηγγεο ηλζνπιίλεο,  κε εηδηθέο 
"πέλεο" θαη κε αληιία. 
5νλ Αληηκεηώπηζε ηνπ δηαβήηε ηύπνπ 2 πξνζθέξεη 
πιένλ ε Μεηαβνιηθή Υεηξνπξγηθή, ζύκθσλα κε ηα ζπ-
κπεξάζκαηα ηνπ 15νπ Παγθνζκίνπ πλεδξίνπ ηεο Γηε-
ζλνύο Οκνζπνλδίαο Υεηξνπξγηθήο ηεο Παρπζαξθίαο 
θαη Μεηαβνιηθώλ Νόζσλ, ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε 6 

κε 7 επηεκβξίνπ ζην 
Long Beach ηεο Καιη-
θόξληαο ησλ ΖΠΑ. Πε-
γε:http://www.apn.gr/
news/nea/antimetwpish-
toy-diabhth-typoy-2-
prosferei-pleon-h-
metabolikh-xeiroyrgikh/ 
Οκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ 
είλαη: 
1νλΣα άηνκα πνπ 
έρνπλ  γελεηηθή πξνδηάζε-
ζε θαη επηβαξπκέλν νηθνγε-
λεηαθφ ηζηνξηθφ  
2νλΣα άηνκα πάλσ ησλ 45 
εηψλ  
3νλ Σα άηνκα πνπ δελ αζθνχληαη ζπζηεκαηηθά 
4νλΟη ππέξβαξνη ή νη παρχζαξθνη 
5νλ Σα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ ππέξηαζε θαη 
6νλ Οη θαπληζηέο 
ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δηαβήηε έλαο θαη κνλαδηθφο είλαη ν 
ζθνπφο, λα έρεη θαιή ξχζκηζε ην ζάθραξν, δειαδή, λα 
δηαηεξείηαη ην ζάθραξν αίκαηνο φζν γίλεηαη πην θνληά ζηα 
θπζηνινγηθά επίπεδα(70 mg/dL έσο 110 mg/dL).Απηφ ην 
πεηπραίλεηαη κε ζσζηή δηαηξνθή, άζθεζε θαη ηλζνπιίλε. 
Δάλ ην ζάθραξφ ζαο είλαη ξπζκηζκέλν, ζα ληψζεηε θαιά θαη 
ζα κεησζνχλ νη επηπινθέο απφ ηνλ δηαβήηε, γη απηφ κε 
μερλάηε λα ειέγρεηαη κφλνη ην ζάθραξφ ζαο κε ηε θνξεηή 
κηθξνζπζθεπή ειέγρνπ ζαθράξνπ αίκαηνο. Ο ζθνπφο απ-
ηνχ ηνπ ειέγρνπ είλαη λα απνθχγεηε ηηο επηπινθέο θαη λα 
αμηνινγεζνχλ νη δηαθπκάλζεηο ηνπ ζαθράξνπ αίκαηνο. Ζ 
κηθξνζπζθεπή θαηά δηαζηήκαηα ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη 
γηα λα απνθχγνπκε ιαλζαζκέλα απνηειέζκαηα, δειαδή, 
ηελ ίδηα εκέξα κεηξάηε ην ζάθραξν ζαο ζηελ κηθξνζπ-
ζθεπή θαη ζην κηθξνβηνινγηθφ εξγαζηήξην. 

Σν άηνκν πξηλ εκθαλίζεη δηαβήηε 
βξίζθεηαη ζε κηα πξνδηαβεηηθή θαηά-
ζηαζε ζηελ νπνία ππάξρνπλ ςειέο 
ηηκέο γιπθφδεο λεζηείαο ή δηαηαξαγ-
κέλε αλνρή ζηε γιπθφδε θαζψο θαη 
άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηαβνιη-
θνχ ζπλδξφκνπ, ηα νπνία αιιειεπη-
δξνχλ θαη κεηά απφ ρξφληα θαηαιήγνπλ ζηελ ελεξγή λφζν. 
Γηα λα απνθύγνπκε ηελ εκθάληζε ηνπ δηαβήηε ή λα 
ηελ θαζπζηεξήζνπκε, νθείινπκε λα θάλνπκε: 
Α. σζηή δηαηξνθή 
Β. Καζεκεξηλή άζθεζε ήπηαο κνξθήο, φπσο, θάζε κέξα 
γξήγνξν βάδηζκα γηα 30 ιεπηά  
Γ. Να κεηψζνπκε ην ζσκαηηθφ βάξνο θαηά 5% -10%. 
Γ.  Νέεο κειέηεο έρνπλ δείμεη πσο ιίγε θαλέια, ιίγν κνζρν-
θάξπδν & ιίγν μίδη ηελ εκέξα κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε 
θαιχηεξε ξχζκηζε ηνπ ζαθράξνπ. 
Δ. Ο δηαβήηεο δελ είλαη εκπφδην γηα λα θάλεη ην άηνκν ηελ 
ζξεζθεπηηθή ηνπ λεζηεία, αξθεί λα εθπαηδεπηεί ζσζηά ζηνλ 
ηξφπν πνπ πξέπεη λα πξνζαξκφζεη ηα λεζηίζηκα ηξφθηκα 
ζην δηαηηνιφγηφ ηνπ θαη φρη γηα φιε ηε δηάξθεηα ησλ 40 εκε-
ξψλ θαη θπξίσο ηα παρχζαξθα άηνκα. 
 Ε. Σα «γιπθά γηα δηαβεηηθνχο» κπνξείηε λα ηα θάηε ΜΟ-
ΝΟ κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ γηαηξνχ δηφηη πεξηέρνπλ 
αξθεηνχο πδαηάλζξαθεο θαη ζεξκίδεο. Δπίζεο πξνζνρή 
ζηηο εηηθέηεο «δελ πεξηέρεη δάραξε ή sugar free» ίζσο λα 
πεξηέρνπλ θξνπθηφδε. 
Ζ. Σν θξαζάθη θαη φηη άιιν αιθννινχρν πνηφ πξέπεη λα 
ην πίλεηε κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ γηαηξνχ ζαο. 
Πξνζνρή: Σα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε κηα νκάδα πςεινχ 
θηλδχλνπ ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ εμέηαζε ζαθράξνπ λεζηείαο 
θαη δνθηκαζία αλνρήο ηεο γιπθφδεο, εηδηθά αλ είλαη παρχ-
ζαξθνη ή αλ έρνπλ γνληφ πνπ πάζρεη απφ δηαβήηε. Αλ ε 
δνθηκαζία αλνρήο ηεο γιπθφδεο είλαη αξλεηηθή, ηφηε πξέπεη 
λα επαλαιεθζεί ζε κία πεληαεηία, αληίζεηα αλ δείμεη πξνδη-
αβήηε ηφηε ζα πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη θάζε ρξφλν. 

ηεξγηαλή Παπιηάθα 
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ΥΓΕΙΑ 

Σξνθέο  κε  ςειφ  γιπθαηκηθφ   
δείθηε 

              Με   κεζαίν                Με   ρακειφ 

Νηφλαηο, βάθιεο, θξνπαζάλ, 
θξέπεο, πίηζα, ηεγαλίηεο, 
ιεπθφ ςσκί, γαιιηθφ ςσκί, 
 ςσκί γηα ράκπνπξγθεξ ή 
ζάληνπηηο, Πνπθφξλ, ζνθνιά-
ηα. Αλαςπθηηθά φια πιελ ησλ 
light, γιπθφδε, θξπζηαιιηθή 
δάραξε. Ρχδη, θνπζθνχο, 
θξηζάξη, ξπδνγθνθξέηεο, 
θνπάθεξ, δεκεηξηαθά πξση-
λνχ. Παηάηεο (ηεγαλεηέο, 
θνχξλνπ, βξαζηέο πνπξέο), 
γιπθνπαηάηεο, θαξφηα βξα-
ζκέλα, παληδάξηα, Υνπξκά-
δεο, θαξπνχδη, θνκπφζηεο, 
ζηαθίδα, ζχθα, βεξίθνθα. 
  

Φσκί νιηθήο άιεζεο, ςσκί 
κε πξνδχκη. 
 νθνιάηα γάιαθηνο, παγσ-
ηφ light, γάια κε θαθάν θαη 
δάραξε,  κέιη, ιαθηφδε. 
 θνχξν ξχδη, πιηγνχξη, 
κνχζιη, θηδέο, καθαξφληα, 
θαιακπφθη, θαζφιηα. 
Αθηηλίδηα, κπαλάλεο, ρπκνί 
πνξηνθαιηνχ ή grape fruit, 
ζηαθχιηα, αριάδη, πνξηνθά-
ιη, ξνδάθηλν, θξάνπιεο, 
κήια, δακάζθελα. 

Κξίζηλν ςσκί νιηθήο άιεζεο 
Μεξέληα, θηζηίθηα. 
Γάια (πιήξεο θη ειαθξχ), 
γηανχξηη ειαθξχ, μηλφγαια, 
θξνπθηφδε, δεκεηξηαθά 
πξσηλνχ, ρπινπίηεο. Καξφ-
ηα σκά, πξάζηλα ιαραληθά. 
Γίγαληεο, θαθέο, ξεβίζηα, 
κπηδέιηα, θάβα. 
Απνμεξακέλα θξνχηα, θε-
ξάζηα, grape fruit. 

ΤΓΚΡΗΖ  ΣΩΝ  ΓΤΟ  ΚΛΗΝΗΚΩΝ  ΣΤΠΩΝ  .Γ. 

Σύπνο  Η Σύπνο ΗΗ 

Σα άηνκα παξάγνπλ πνιχ ιίγε ή θαζφινπ ηλζνπιί-
λε 

Σα άηνκα δε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 
ηελ ηλζνπιίλε κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν 

Κιεξνλνκηθφ αζχλεζεο πλήζσο θιεξνλνκηθφ 

Παηδηθή ειηθία & ελήιηθεο έσο 30 εηψλ Μεηά ηα 40 έηε 

Έληνλε πνιπδηςία Ήπηα πνιπδηςία 

 Έληνλε πνιπνπξία Ήπηα πνιπνπξία 

Έληνλε πνιπθαγία Ήπηα πνιπθαγία 

Δηζβάιιεη απφηνκα Δηζβάιιεη βαζκηαία θαη παξακέλεη 
αδηάγλσζηνο γηα πνιιά ρξφληα. 

Ηλζνπιίλε νπζηψδεο θαη εθφξνπ δσήο Ηλζνπιίλε, ΟΥΗ πάληα 

ΓΔΝ κπνξεί λα πξνιεθζεί Πξνιακβάλεηαη κε ηε ζσκαηηθή άζθεζε 
& δηαηήξεζε θαλνληθνχ βάξνπο 

Αδχλαηνο Παρχζαξθνο 

Έληνλε λπθηεξηλή ελνχξεζε ---- 

ε φιε ηελ πθήιην ππάξρνπλ ζήκεξα πάλσ απφ 
280.000.000 άηνκα κε ζαθραξψδε δηαβήηε. 
ηε ρώξα καο, απφ ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ 1 θαη 
ηχπνπ 2 πξνζβάιινληαη 1.200.000 άηνκα, δειαδή, 
πνζνζηφ πεξίπνπ 12% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Σν 
πνζνζηφ απηφ δηαπηζηψλεηαη γεληθά θαη ζηελ Δπξψπε 
θαη ζπγθεθξηκέλα π.ρ. ζηε Γεξκαλία φπνπ ππάξρνπλ 
9.600.000 (12%) άηνκα κε δηαβήηε, ελψ θάζε κέξα ν 
αξηζκφο απηφο απμάλεηαη θαηά 1000 άηνκα!!  
Oη εηδηθνί εθηηκνχλ φηη κέρξη ην 2030 ν αξηζκφο ησλ 
αηφκσλ κε δηαβήηε ζα μεπεξάζεη ηα 435 εθαηνκκχξηα!!  
Πεγή :http://www.hndc.gr/info/DiabetesDay.htm 

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ Α΄ 
«Ο ζαθραξώδεο δηαβήηεο ηύπνπ 2 (ΓΣ2) είλαη ζπρλόηεξνο  

από ηνλ δηαβήηε ηύπνπ 1 θαη αληηζηνηρεί ζην 90-95%  

ησλ ζπλνιηθώλ πεξηζηαηηθώλ δηαβήηε» 

http://www.hndc.gr/info/DiabetesDay.htm

