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Το κυρίως πρόβλημα με τον σακχαρώδη διαβήτη είναι
ότι τις περισσότερες φορές δεν παρουσιάζει σαφή
συμπτώματα με αποτέλεσμα να μην γίνεται έγκαιρα η
διάγνωση.
Ενημερωθείτε
για
τα
βασικά
χαρακτηριστικά της νόσου
Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια χρόνια μεταβολική
νόσος, η οποία εμφανίζεται όταν το πάγκρεας δεν
παράγει αρκετή ινσουλίνη (τύπου 1) ή όταν ο
οργανισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει
αποτελεσματικά την παραγόμενη ινσουλίνη (τύπου 2).
Η ινσουλίνη είναι μια ορμόνη που επιτρέπει στα
κύτταρα να συλλέξουν το σάκχαρο από το αίμα και να
το χρησιμοποιήσουν μεταξύ άλλων ως πηγή ενέργειας.
Το αποτέλεσμα όμως του διαβήτη είναι να
συγκεντρώνονται υψηλές ποσότητες γλυκόζης στο
αίμα, προκαλώντας βλάβες σε σημαντικά όργανα του
σώματος.
Το πρόβλημα με τη συγκεκριμένη νόσο είναι ότι τις

περισσότερες φορές δεν παρουσιάζει σαφή συμπτώματα
με αποτέλεσμα να μην γίνεται έγκαιρα η διάγνωση
και το άτομο να εμφανίζει κάποια σοβαρή επιπλοκή.
Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι το πρώτο αίτιο
τύφλωσης των ενηλίκων, πρώτο αίτιο νεφρικής
ανεπάρκειας που χρήζει αιμοκάθαρσης, πρώτο αίτιο
εμφράγματος και εγκεφαλικού επεισοδίου, πρώτο
αίτιο ακρωτηριασμού των κάτω άκρων και πρώτο αίτιο
στυτικής δυσλειτουργίας.
Βέβαια, για όλα αυτά ενοχοποιείται ο αρρύθμιστος
διαβήτης. Το ρυθμισμένο σάκχαρο αποτελεί το
αλεξικέραυνο για την αποτροπή των χρόνιων
επιπλοκών.
Ο κίνδυνος για ανάπτυξη σακχαρώδους διαβήτη
αυξάνεται εάν κάποιος συγγενής πρώτου βαθμού είναι
διαβητικός, εάν το άτομο είναι παχύσαρκο, κάνει
κακή διατροφή, υπάρχει έλλειψη σωματικής άσκησης
και έχει ξεπεράσει την ηλικία των 45. Για τις
γυναίκες ειδικότερα συντρέχουν και άλλοι
παράγοντες κινδύνου, όπως όταν έχουν ιστορικό
σακχαρώδους διαβήτη κύησης και σύνδρομο
πολυκυστικών ωοθηκών.
Το παρακάτω βίντεο προβάλλει
χαρακτηριστικά της νόσου.
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