ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ
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ΜΕΡΙΜΝΑ
ΔΙΑΒΗΤΗ

Zώντας µε τον διαβήτη
Μπορώ να τα καταφέρω- υπογλυκαιµία
Το κείµενο που ακολουθεί είναι µέρος των εκπαιδευτικών οδηγιών που εκπονήθηκαν στο
πλαίσιο του Προγράµµατος για την Υγεία «Manage Care» από την IDF Ευρώπης. Σε κάθε
τεύχος θα αναδηµοσιεύεται µέρος της θεµατολογίας του οδηγού, που αφορά τα άτοµα µε διαβήτη. Στην οµάδα µελέτης του Προγράµµατος Manage Care συµµετείχαν οι: Κ. Μακρυλάκης,
Σ. Λιάτης, Γ. ∆αφούλας, Μ. Μπενρουµπή, Ε. Αθανασοπούλου εκ µέρους του Manage Care
Study Group.
Ακολουθεί ένα ερωτηµατολόγιο που θα σας βοηθήσει να
ελέγξετε τις γνώσεις σας για την υπογλυκαιµία (χαµηλό
σάκχαρο αίµατος). Σας συµβουλεύουµε να απαντήσετε
τις ερωτήσεις σηµειώνοντας τη σωστή απάντηση πριν, και
αφού, διαβάσετε το εγχειρίδιο. Ωστόσο, µπορείτε να βρείτε
τη σωστή απάντηση µέσα στο κείµενο.
1. Αν δεν κάνω ενέσεις ινσουλίνης, δεν θα πάθω
ποτέ υπογλυκαιµία.
α. Σωστό
β. Λάθος
2. Αν χρησιµοποιώ ινσουλίνη, είναι αδύνατο να µειώσω τον κίνδυνο να παθαίνω επεισόδια υπογλυκαιµίας.
α. Σωστό
β. Λάθος
3. Αν η τιµή του σακχάρου µου είναι 90 mg/dl, αυτό
είναι υπογλυκαιµία.
α. Σωστό
β. Λάθος
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4. Ποιο από τα παρακάτω µπορεί να είναι σύµπτωµα
υπογλυκαιµίας; (µπορείτε να διαλέξετε περισσότερες από µία απαντήσεις)
α. Απώλεια βάρους
β. Ταχυκαρδία
γ. ∆ίψα
δ. Τρόµος
ε. ∆ύσπνοια στο περπάτηµα
ζ. Αδυναµία
η. Πείνα
5. Πόση ώρα χρειάζεται για να εκδηλωθούν τα συµπτώµατα της υπογλυκαιµίας;
α. ∆ευτερόλεπτα
β. Λίγα λεπτά
γ. Λίγες ώρες
6. Σε άτοµα που λαµβάνουν ινσουλίνη ή αντιδιαβητικά φάρµακα που µπορεί να προκαλέσουν υπογλυκαιµία, ποιο από τα παρακάτω θα µπορούσε
να οδηγήσει σε υπογλυκαιµία; (µπορείτε να διαλέξετε περισσότερες από µία απαντήσεις)
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α. Σωµατική δραστηριότητα περισσότερο από το σύνηθες
β. Παράλειψη γεύµατος
γ. Η µη βρώση 4 - 5 γευµάτων την ηµέρα
δ. Κατανάλωση αλκοόλ χωρίς φαγητό
ε. Γεύµα µε πολύ λίγους υδατάνθρακες
ζ. Νηστεία για πάνω από 6 - 8 ώρες
η. Νεφρική δυσλειτουργία
7. Ποιο από τα παρακάτω είναι η καλύτερη επιλογή
για να αντιµετωπίσετε µια υπογλυκαιµία;
α. Σοκολάτα
β. Ένα ρόφηµα «διαίτης»
γ. Ένα ρόφηµα που περιέχει ζάχαρη
δ. Μια φέτα ψωµί µε βούτυρο ή τυρί
8. Μετά την αντιµετώπιση της υπογλυκαιµίας, πόσο
γρήγορα πρέπει κανείς να επανελέγξει την τιµή
του σακχάρου του;
α. Αµέσως µετά την αντιµετώπιση
β. Μετά από 15 λεπτά
γ. Όταν εξαφανιστούν τα συµπτώµατα
δ. Μετά από 2 ώρες

Το κατώτερο φυσιολογικό όριο της
τιµής της γλυκόζης αίµατος είναι τα
70 mg/dl.
ΘΑ ΠΑΘΟΥΝ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ
ΟΛΟΙ ΟΙ ∆ΙΑΒΗΤΙΚΟΙ;
Η απάντηση είναι όχι. Το χαµηλό σάκχαρο µπορεί να είναι συνέπεια της αντιµετώπισης του διαβήτη. Οι άνθρωποι που λαµβάνουν ενέσεις ινσουλίνης είναι αυτοί που
θα πρέπει να ανησυχούν πιο πολύ για την υπογλυκαιµία,
καθώς επίσης και τα άτοµα που λαµβάνουν µερικά συγκεκριµένα από του στόµατος φάρµακα, που ονοµάζονται
σουλφονυλουρίες και γλινίδες. Κάποια από τα φάρµακα
αυτά είναι η γλιµεπιρίδη, η γλιβουρίδη (ή γλιβενκλαµίδη)
η γλικλαζίδη, η λιπιζίδη, η νατεγλινίδη και η ρεπαγλινίδη (κυκλοφορούν στην αγορά µε διαφορετικά εµπορικά
ονόµατα - κοιτάξτε το όνοµα της φαρµακευτικής ουσίας
κάτω από την εµπορική ονοµασία στη συσκευασία του
φαρµάκου). Οι άνθρωποι που λαµβάνουν αυτά τα φάρ-
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µακα πρέπει πάντα να σκέφτονται την υπογλυκαιµία και
να συζητήσουν µε το θεράποντα γιατρό τους πώς να την
αποφύγουν, αλλά και πώς να την αντιµετωπίσουν αν συµβεί. Η υπογλυκαιµία είναι πολύ δύσκολο να απασχολήσει
όσους δεν λαµβάνουν ινσουλίνη, σουλφονυλουρίες ή
γλινίδες (ερώτηση 1).
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ;
Η γλυκόζη είναι µια σηµαντική πηγή ενέργειας για τον οργανισµό. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητο τα επίπεδα
γλυκόζης αίµατος να βρίσκονται πάνω από ένα συγκεκριµένο όριο. Υπογλυκαιµία είναι η κατάσταση κατά την οποία
τα επίπεδα γλυκόζης βρίσκονται κάτω από τα φυσιολογικά. Είναι γενικά παραδεκτό ότι το κατώτερο φυσιολογικό
όριο της τιµής της γλυκόζης αίµατος είναι τα 70 mg/dl (3.9
mmol/l) (ερώτηση 3). Έτσι, κάθε µέτρηση µε τιµή χαµηλότερη από αυτήν, θεωρείται υπογλυκαιµικό επεισόδιο.
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΟΤΕ;
Όσο η γλυκόζη του αίµατος µειώνεται όλο και περισσότερο, ο οργανισµός στρεσάρεται. Προκειµένου να αντιδράσει σε αυτήν την κατάσταση, παράγει κάποιες ορµόνες
(συγκεκριµένα, γλυκαγόνη, αδρεναλίνη, αυξητική ορµόνη
και κορτιζόλη), οι οποίες µπορούν να αντιρροπήσουν σε
κάποιο βαθµό την πτώση της γλυκόζης. Ταυτόχρονα, το
άτοµο εκδηλώνει συµπτώµατα προερχόµενα από το νευρικό σύστηµα, που προσπαθεί να απαντήσει στην οξεία
κατάσταση, αλλά και από τον εγκέφαλο (συνήθως όταν
η γλυκόζη πέφτει σε επίπεδα χαµηλότερα από 50 mg/dl),
ο οποίος στερείται ενέργειας. Είναι γενικά αποδεκτό ότι ο
κάθε άνθρωπος έχει έναν µοναδικό τρόπο µε τον οποίο
βιώνει ένα υπογλυκαιµικό επεισόδιο. Ωστόσο, υπάρχουν
κάποια πολύ κοινά συµπτώµατα, τα οποία ο καθένας πρέπει να γνωρίζει, προκειµένου να αναγνωρίζει ένα επικείµενο υπογλυκαιµικό επεισόδιο. Τέτοια συµπτώµατα είναι
(ερώτηση 4):
Αρχικά:
1. Άγχος
2. Αδυναµία
3. Τρόµος (τρεµούλα)
4. Πείνα
5. Ταχυκαρδία

6. Εφίδρωση
Σε αυτό το στάδιο η υπογλυκαιµία είναι συνήθως ήπια και
µπορεί να θεραπευτεί γρήγορα και εύκολα τρώγοντας ή
πίνοντας µικρή ποσότητα τροφής, πλούσιας σε ζάχαρη.
ΑΝ Η ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Α
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 50 MG/DL – (30 - 50)
1. Ζάλη
2. ∆υσκολία συγκέντρωσης
3. Αλλαγή στη συµπεριφορά
Σε αυτό το στάδιο η υπογλυκαιµία είναι πιο σοβαρή. Αν
και µπορεί ακόµα να αντιµετωπιστεί µε τον ίδιο τρόπο, ένα
τέτοιο επεισόδιο θα πρέπει να σας θορυβήσει, ώστε να το
συζητήσετε µε το γιατρό σας.

4 - 6 ώρες, ειδικά αν λαµβάνετε µείγµα ινσουλίνης ή
σουλφονυλουρία.
» Προσέχετε τη λήψη αλκοόλ, καθώς µπορεί να προκαλέσει υπογλυκαιµία, ειδικά όταν πίνετε µε άδειο στοµάχι.
» Η άσκηση µπορεί να προκαλέσει πτώση του επιπέδου
της γλυκόζης αίµατος. Να έχετε ένα µικρό σνακ (όπως
ένα φρούτο, ένα τοστ ή ένα κεσεδάκι γιαούρτι) πριν την
άσκηση (όπως περπάτηµα, κολύµβηση, ποδήλατο ή
δουλειά στον κήπο για περισσότερο από 30 λεπτά).
» Αν επιθυµείτε να αρχίσετε τακτική άσκηση, συζητήστε
το µε την οµάδα φροντίδας του διαβήτη σας. Μπορεί να

ΑΝ Η ΓΛΥΚΟΖΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΕΣΕΙ ΑΚΟΜΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ (ΣΥΝΗΘΩΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30 MG/DL) <30
1. Σύγχυση
2. Απώλεια συνείδησης
Αυτή µπορεί να είναι µια επικίνδυνη κατάσταση. Ευτυχώς,
αυτά τα επεισόδια είναι σπάνια, αλλά πρέπει να αποφεύγονται οπωσδήποτε.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ Η
ΣΟΥΛΦΟΝΥΛΟΥΡΙΑ. ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΩΣΤΕ
ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΩ ΤΗΝ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ;
Οι άνθρωποι που λαµβάνουν ινσουλίνη ή αντιδιαβητικά
φάρµακα που µπορούν να προκαλέσουν υπογλυκαιµία
(σουλφονυλουρία ή γλινίδη), µπορούν να ακολουθήσουν κάποιους απλούς κανόνες, ώστε να την αποφύγουν.
Ακολουθώντας αυτούς τους κανόνες, µειώνετε την πιθανότητα να πάθετε υπογλυκαιµία (ερώτηση 2).
» Αν χρησιµοποιείτε ινσουλίνη ταχείας δράσης, ποτέ µην
καθυστερείτε το γεύµα σας, µετά την ένεση της ινσουλίνης.
» Συζητήστε µε το γιατρό σας τη δυνατότητα να προσαρµόζετε τη δόση της ινσουλίνης ανάλογα µε το γεύµα
σας.
» Να έχετε τακτικά γεύµατα. Ένας διαιτολόγος µπορεί να
σας βοηθήσει να φτιάξετε ένα πλάνο γευµάτων που θα
καλύπτει τις ιατρικές σας ανάγκες και θα συµπεριλαµβάνει τροφές τις αρεσκείας σας.
» Αποφεύγετε να µένετε νηστικοί για περισσότερο από

είναι χρήσιµο, στην αρχή, να µετράτε το σάκχαρό σας
πριν και µετά το πέρας της δραστηριότητας.
» Κάποιες φορές, η υπογλυκαιµία µπορεί να είναι σηµάδι
κακής νεφρικής λειτουργίας. Αν ξεκινήσουν να συµβαίνουν ανεξήγητα υπογλυκαιµικά επεισόδια, πρέπει να
το συζητήσετε µε το γιατρό σας (ερώτηση 6).
ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΠΑΘΑΙΝΩ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ.
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;
Αν δεν είστε σίγουρος ότι παθαίνετε υπογλυκαιµία και έχετε γρήγορη πρόσβαση στον µετρητή γλυκόζης σας, είναι
καλό να κάνετε πρώτα µια αυτοµέτρηση γλυκόζης. Αν δεν
έχετε πρόσβαση σε µετρητή γλυκόζης, είναι καλύτερο να
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θεραπεύσετε τα συµπτώµατά σας σαν να πρόκειται για
υπογλυκαιµία.
Καταναλώστε 15 - 20 γραµµάρια απλού (ταχέως δρώντα)
υδατάνθρακα. Αυτό ισοδυναµεί µε: (ερώτηση 7)
» 3 ταµπλέτες γλυκόζης (τις ειδικές για άτοµα µε διαβήτη)
» 3 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη ή µέλι
» Μισό κουτάκι αναψυκτικό µε ζάχαρη (π.χ. κόκα-κόλα ή
Pepsi) ή χυµό µε ζάχαρη.
Στη συνέχεια:
» Μετρήστε ξανά το σάκχαρο, µετά από 15 λεπτά (ερώτηση 8).
» Αν η τιµή σακχάρου είναι ακόµα χαµηλή, επαναλάβετε
την κατανάλωση υδατανθράκων.
» Αν η τιµή σακχάρου έχει επανέλθει στα φυσιολογικά
επίπεδα, προγραµµατίστε ένα γεύµα στην επόµενη µία
ώρα.
» Αν το επόµενο προγραµµατισµένο γεύµα καθυστερεί,
καταναλώστε υδατάνθρακες που απορροφώνται αργά
από τον οργανισµό (όπως ψωµί, ή φρούτο, ή γιαούρτι).

ψυκτικά «λάιτ». ∆εν θα διορθώσουν ποτέ την υπογλυκαιµία σας, καθώς δεν έχουν καθόλου υδατάνθρακες.
» Μην καταναλώνετε σοκολάτα, κέικ, ή άλλα γλυκά µε
πολλά λιπαρά. Αυτά ανεβάζουν την τιµή του σακχάρου αργά και δεν µπορούν να διορθώσουν την υπογλυκαιµία άµεσα, όπως χρειάζεται. Η υπογλυκαιµία θα
πρέπει να αντιµετωπίζεται εγκαίρως, ώστε να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι (ερώτηση 7).
» Μην καθυστερείτε να αντιµετωπίσετε την υπογλυκαιµία, ειδικά όταν είστε απασχοληµένοι. Η υπογλυκαιµία
εξελίσσεται γρήγορα (µέσα σε µερικά λεπτά) (ερώτηση 5), άρα η αντιµετώπιση θα πρέπει να είµαι άµεση.
» Η υπερδιόρθωση θα πρέπει να αποφεύγεται. Μην το
παρακάνετε. Η υπερκατανάλωση χυµού, ένα ολόκληρο κουτί σοκολάτες, ή όλο το περιεχόµενο του ψυγείου σας, λόγω πανικού θα οδηγήσει σε πολύ µεγάλη
αύξηση της τιµής του σακχάρου σας και θα αποτύχετε
να κρατήσετε το στόχο του να έχετε σταθερή τιµή σακχάρου.

Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ 15 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ
» Καταναλώστε 15γρ. απλού υδατάνθρακα
» Επανελέγξτε το σάκχαρο σε 15 λεπτά
» Αν είναι ακόµα <70, καταναλώστε άλλα 15 γρ. απλού
υδατάνθρακα
» Επανελέγξτε σε 15 λεπτά

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ
1. Τα φάρµακα που παίρνω για το διαβήτη, µπορούν να
µου προκαλέσουν υπογλυκαιµία;
2. Πότε πρέπει να παίρνω τα φάρµακά µου; Αν παίρνω
ινσουλίνη, πότε πρέπει να κάνω την ένεση;
3. Πόση θεραπεία µπορώ να πάρω; Μπορώ να προσαρµόσω τη δόση της ινσουλίνης µου;
4. Πρέπει να πάρω την αντιδιαβητική µου αγωγή (συµπεριλαµβανοµένης της ινσουλίνης) εάν δεν φάω;
5. Πρέπει να προσαρµόζω τα φάρµακά µου (ειδικά την
ινσουλίνη) πριν από σωµατική δραστηριότητα;
6. Είναι η νεφρική µου λειτουργία καλή, ώστε να συνεχίσω να παίρνω την ίδια αγωγή;

ΣΥΧΝΑ ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟ∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΣΕ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ (ΕΑΝ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ,
Η ΣΟΥΛΦΟΝΥΛΟΥΡΙΑ, Η ΓΛΙΝΙ∆Η):
» Να παραλείπετε γεύµατα, ή να έχετε πολύ µικρά γεύµατα.
» Να κάνετε πολλή ινσουλίνη, µε σκοπό να αποφύγετε, ή
να διορθώσετε µια υψηλή τιµή σακχάρου.
» Να κάνετε πολύ έντονη, ή πολύωρη άσκηση (περισσότερο από το συνηθισµένο).
» Να καταναλώνετε µεγάλη ποσότητα αλκοόλ.
» Να πίνετε αλκοόλ µε άδειο στοµάχι.
ΟΤΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΕ ΕΝΑ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ
ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ:
» Μην καταναλώνετε προϊόντα χωρίς ζάχαρη, ειδικά ανα-
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ΑΝ ΕΙΧΑΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΝΑ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ
ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΤΑ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
» Μήπως έφαγα λίγο;
» Μήπως έκανα πολλή ινσουλίνη;
» Μήπως πήρα τα φάρµακά µου χωρίς να φάω;
» Μήπως είχα πολλή σωµατική δραστηριότητα χωρίς να
φάω αρκετά;
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