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Σύπξσ 1 διαβήςηπ

• Ασςξάμξρξπ

• Ιδιξπαθήπ

Σύπξσ 2 διαβήςηπ 

Άλλξι ειδικξί ςύπξι

• Γεμεςικέπ βλάβεπ β-κσςςάοξσ (MODY)

• Γεμεςική πλημμέλεια δοάρηπ ιμρξσλίμηπ

• Νόρξι ενχκοιμξύπ μξίοαπ 

• Δμδξκοιμξπάθειεπ

• Διαβήςηπ από τάομακα 

Διαβήςηπ ςηπ κύηρηπ



Ο ακυαοώδηπ Διαβήςηπ ςύπξσ 1, είμαι μία 

διαςαοαυή πξσ ξτείλεςαι ρςημ 

καςαρςοξτή ςχμ β-κσςςάοχμ ςξσ 

παγκοέαςξπ, κσοίχπ, λόγχ παοαγχγήπ 

ασςξαμςιρχμάςχμ

- Ανηι νηζιδιακών κςηηάπυν (ICA)

-Ανηι αποκαπβοξςλάζηρ γλοςηαμινικού 

οξέυρ (GAD 65)

-Ανηι ινζοςλινικά (ΙΑΑ)

-Ανηι ηςποζινικήρ θυζθαηάζηρ (ΙΑ-2, ΙΑ 2-β)





• Ο Σακυαοώδηπ διαβήςηπ ςύπξσ 2,

είμαι μια διαςαοαυή πξσ υαοακςηοίζεςαι 

από αύνηρη ςηπ γλσκόζηπ ςξσ αίμαςξπ 

ρε έδατξπ ιμρξσλιμξαμςξυήπ και 

ρυεςικήπ ιμρξσλιμξαμεπάοκειαπ.



Φσριξλξγική δοάρη ςηπ ιμρξσλίμηπ

• Ποόρληφη ςηπ γλσκόζηπ από ςα 

κύςςαοα ςξσ μσψκξύ, ςξσ λιπώδξσπ 

ιρςξύ και ηος ήπαηορ

• Γλσκξγξμξγέμερη ρςξ ήπαο και 

ρςημ πεοιτέοεια

• Αποθήκεςζη ηπιγλςκεπιδίυν ζηο 

λιπώδη ιζηό









• Συμπτωματολογία:

Πολυουρία 

Πολυδιψία

Ανεξθγητη απϊλεια βάρουσ







• >171 000 000, άςξμα παγκξρμίχπ 

Αύνηρη ςηπ επίπςχρηπ ςηπ μόρξσ:

-Αύνηρη ξοίξσ επιβίχρηπ

-Βελςίχρη διαγμχρςικώμ μεθόδχμ

-Μείχρη θμηριμόςηςαπ από ςη μόρξ

-Αύνηρη παυσραοκίαπ, καθιρςικήπ ζχήπ





• Γεμεςική ποξδιάθερη;

- Μξμξζσγχςικά δίδσμα

- Ιμρξσλιμξαμςίρςαρη, διαςαοαγμέμη 

έκκοιρη ιμρξσλίμηπ ρε 1ξσ βαθμξύ 

ρσγγεμείπ αρθεμώμ

- Γξμίδιξ TCF7L2 



• Διάγμχρη (κοιςήοια):

- άκυαοξ αίμαςξπ (μηρςείαπ)

- Καμπύλη αμξυήπ γλσκόζηπ

• Γλσκξζσλιχμέμη αιμξρταιοίμη (HbA1c)



Γλσκόζη πλάρμαςξπ:

• Σιμή γλσκόζηπ πλάρμαςξπ, μηρςείαπ >126

mg/dL

• Δύοερη ρε ςσυαία μέςοηρη ςιμήπ γλσκόζηπ 

>200mg/dL,…

• με ςυμπτωματολογία Δ 



• Γλυκόζη νηςτείασ:

<100   Φυςιολογικθ

100-126 IFG

>126 DM2



Καμπύλη αμξυήπ ρςη γλσκόζη

(OGTT)

• 75 g γλσκόζηπ pos, μέςοηρη ρακυάοξσ ρε 

2h

• Σιμέπ: >200mg/dL Δ

140- 199 mg/dL IGT





HbA1c

• Δείκςηπ ούθμιρηπ ςξσ ρακυάοξσ αίμαςξπ 

για ςξ ποξηγξύμεμξ ςοίμημξ 

• Κοιςήοια  διάγμχρηπ για  Δ2: 

Γλσκξζσλιχμέμη αιμξρταιοίμη ≥ 6,5 

(ΑDA 2010)



• Δπιπλξκέπ:

• Ονείεπ

Διαβηςική κεςξνέχρη

Τπεογλσκαιμική σπεοξρμχςική καςάρςαρη

Τπξγλσκαιμία 



• Δπιπλξκέπ 

• Χοόμιεπ

• ΜΙΚΡΟΑΓΓΔΙΟΠΑΘΔΙΑ

• ΜΑΚΡΟΑΓΓΔΙΟΠΑΘΔΙΑ

• ΆΛΛΔ



ΜΙΚΡΟΑΓΓΔΙΟΠΑΘΔΙΑ

- Οτθαλμό

-Αμτιβληρςοξειδξπάθεια (σπεοπλαρςική ή 
μη)

- Οίδημα χυοάπ

- Νεσοξπάθεια

-αιρθηςική –κιμηςική

-ςξσ ασςόμξμξσ

-Νετοξπάθεια



ΜΑΚΡΟΑΓΓΔΙΟΠΑΘΔΙΑ

-ρςεταμιαία μόρξπ

-πεοιτεοική αγγειξπάθεια

-αγγειξπάθεια κεμςοικξύ μεσοικξύ 

ρσρςήμαςξπ



ΆΛΛΔ

- Γαρςοεμςεοικό (γαρςοξπάοερη,διάοοξια)

- Οσοξγεμμηςικό (ξσοξπάθεια, γεμεςική 
δσρλειςξσογία)

- Δεομαςξλξγικό

- Λξιμώνειπ

- Καςαοοάκςηπ

- Γλαύκχμα 









http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/326/7396/977/Fu10


http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/326/7396/977/Fu14




Εξέηαζη διαβηηικού αζθενούρ

Σε κάθε επίζκετη πλήπη κλινική εξέηαζη, 

έμθαζη ζηη λήτη ΑΠ, νεςπολογικό έλεγσο 

αςηόνομος 

Κάθε ηπειρ μήνερ HbA1c, έλεγσορ λιπιδίυν 

Κάθε σπόνο:

• έλεγσορ μικποαλβοςμινοςπίαρ (οςπα 24h)

• βςθοζκόπηζη 

• καπδιολογική εκηίμηζη


