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Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 (ΣΔτ1)



Nature Reviews Endocrinology Vo 6, 279-289; 2010







Συμπτωματολογία ΣΔτ1

Έλλειψη ινσουλίνης

↓ Χρησιμοποίηση 

Glu από ιστούς

Γλυκογονόλυση

(Ηπαρ)

Νεογλυκογένεση

(Ηπαρ)

ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΑ



Συμπτωματολογία ΣΔτ1

Έλλειψη ινσουλίνης

↓ Χρησιμοποίηση 

Glu από ιστούς

Γλυκογονόλυση

(Ηπαρ)

Νεογλυκογένεση

(Ηπαρ)

ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΑ

ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ



Συμπτωματολογία ΣΔτ1

Έλλειψη ινσουλίνης

↓ Χρησιμοποίηση 

Glu από ιστούς

Γλυκογονόλυση

(Ηπαρ)

Νεογλυκογένεση

(Ηπαρ)

ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΑ

ΠΟΛΥΟΥΡΙΑ – ΠΟΛΥΔΙΨΙΑ - ΠΟΛΥΦΑΓΙΑ    

ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ



Συμπτωματολογία ΣΔτ1

•Κόπωση

•Θάμβος όρασης

•Ξηροστομία

•Κνησμός

•Μυική αδυναμία

•Μυικές κράμπες

•Έμετοι, κοιλιακό άλγος, σύγχυση, κώμα (επί ΔΚΟ)



Συμπτωματολογία ΣΔτ1 

Έλλειψη ινσουλίνης

Πρωτεϊνόλυση Λιπόλυση Γλυκογονόλυση

ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ  





Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 (ΣΔτ2)









Abnormal
glucose tolerance

Hyperinsulinemia,
then -cell failure

Normal IGT* Type 2

Post-
prandial 
glucose

Insulin 
resistance

Increased insulin
resistance

Fasting 
glucose

Hyperglycemia

Insulin
secretion

*IGT = impaired glucose tolerance

International Diabetes Center, 2000



Συμπτωματολογία ΣΔτ2



Συμπτωματολογία ΣΔτ2

•Συνήθως ασυμπτωματικός



Συμπτωματολογία ΣΔτ2

•Συνήθως ασυμπτωματικός

•Κόπωση

•Συχνουρία

•Ξηροστομία

•Υποτροπιάζουσες λοιμώξεις

•Καθυστερημένη επούλωση δερματικών βλαβών

•Συμπτώματα επί μακροαγγειακών και μικροαγγειακών 

επιπλοκών



Σημειολογία ΣΔτ2

•Δεν υπάρχουν ειδικά κλινικά 

σημεία 

•Σημεία ινσουλινοαντίστασης 

(Acanthosis Nigrigans, 

κεντρικού τύπου κατανομή 

λίπους)

•Σημεία επί μακροαγγειακών και 

μικροαγγειακών επιπλοκών



Σακχαρώδης Διαβήτης Κύησης (ΣΔΚ)



Endocrine Regulations 2016



HAPO Study



Συμπτωματολογία ΣΔΚ



Συμπτωματολογία ΣΔΚ

•Δεν υπάρχουν ειδικά συμπτώματα



Συμπτωματολογία ΣΔΚ

•Δεν υπάρχουν ειδικά συμπτώματα

•Συχνουρία

•Κόπωση

•Πολυδιψία

•Κεφαλαλγία, έμετοι, θάμβος όρασης, περιφερικά 

οιδήματα, δύσπνοια επί προεκλαμψίας



Οξείες επιπλοκές Σακχαρώδους Διαβήτη



Υπογλυκαιμία

•Νευρογενή και νευρογλυκοπενικά συμπτώματα, εξαιτίας 

χαμηλής γλυκόζης αίματος (<70 mg/dL), τα οποία υφίονται 

με τη λήψη υδατανθράκων ή με μηχανισμούς ενδογενούς 

παραγωγής γλυκόζης (τριάδα Whipple)

Diabetes Care 2005: 28(5): 1245-1249





Υπογλυκαιμία

•Νευρογενή και νευρογλυκοπενικά συμπτώματα, εξαιτίας 

χαμηλής γλυκόζης αίματος (<70 mg/dL), τα οποία υφίονται 

με τη λήψη υδατανθράκων ή με μηχανισμούς ενδογενούς 

παραγωγής γλυκόζης (τριάδα Whipple)

•Δύναται να εμφανιστούν μη ειδικά συμπτώματα (πείνα, 

αδυναμία, θάμβος όρασης)

Diabetes Care 2005: 28(5): 1245-1249



Υπογλυκαιμία

•Νευρογενή και νευρογλυκοπενικά συμπτώματα, εξαιτίας 

χαμηλής γλυκόζης αίματος (<70 mg/dL), τα οποία υφίονται 

με τη λήψη υδατανθράκων ή με μηχανισμούς ενδογενούς 

παραγωγής γλυκόζης (τριάδα Whipple)

•Δύναται να εμφανιστούν μη ειδικά συμπτώματα (πείνα, 

αδυναμία, θάμβος όρασης)

•Ταξινομείται σε

• Ασυμπτωματική (>60 mg/dL)

• Ήπια (40-60 mg/dL)

• Σοβαρή (<40 mg/dL)

• Ανεπίγνωστη

• Σχετική 

Diabetes Care 2005: 28(5): 1245-1249





Υπογλυκαιμία

•Αίτια



Υπογλυκαιμία

•Αίτια

• «Τίμημα» της άριστης ρύθμισης



DCCT

INTENSIVE

CONVENTIONAL



DCCT

INTENSIVE

CONVENTIONAL



UKPDS

Major episodes-actual therapy
Major episodes-by allocated therapy

INTENSIVE

CONVENTIONAL



ACCORD



ADVANCE



Υπογλυκαιμία

•Αίτια

• «Τίμημα» της άριστης ρύθμισης

• Λανθασμένος υπολογισμός δοσολογίας

• Λανθασμένη τεχνική έγχυσης ινσουλίνης

• Λανθασμένη επιλογή φαρμάκου

• Άσκηση

• Παράλειψη γεύματος

• Αιθυλική αλκοόλη

• Εγκατάσταση νεφρικής ανεπάρκειας

• Ηπατική ανεπάρκεια

• Φάρμακα



Υπογλυκαιμία

•Αίτια

• «Τίμημα» της άριστης ρύθμισης

• Λανθασμένος υπολογισμός δοσολογίας

• Λανθασμένη τεχνική έγχυσης ινσουλίνης

• Λανθασμένη επιλογή φαρμάκου

• Άσκηση

• Παράλειψη γεύματος

• Αιθυλική αλκοόλη

• Εγκατάσταση νεφρικής ανεπάρκειας

• Ηπατική ανεπάρκεια

• Φάρμακα

•ΣΔτ1 vs ΣΔτ2 



Diabetes Care. 26:1153-1157; 2003



Υπογλυκαιμία

•Αίτια

• «Τίμημα» της άριστης ρύθμισης

• Λανθασμένος υπολογισμός δοσολογίας

• Λανθασμένη τεχνική έγχυσης ινσουλίνης

• Λανθασμένη επιλογή φαρμάκου

• Άσκηση

• Παράλειψη γεύματος

• Αιθυλική αλκοόλη

• Εγκατάσταση νεφρικής ανεπάρκειας

• Ηπατική ανεπάρκεια

• Φάρμακα

•ΣΔτ1 vs ΣΔτ2 

•Basal vs OAD vs Basal + OAD



UK Hypoglycaemia Study Group

T2D

T1D



GENERATION STUDY



Υπογλυκαιμία

•Αίτια

• «Τίμημα» της άριστης ρύθμισης

• Λανθασμένος υπολογισμός δοσολογίας

• Λανθασμένη τεχνική έγχυσης ινσουλίνης

• Λανθασμένη επιλογή φαρμάκου

• Άσκηση

• Παράλειψη γεύματος

• Αιθυλική αλκοόλη

• Εγκατάσταση νεφρικής ανεπάρκειας

• Ηπατική ανεπάρκεια

• Φάρμακα

•ΣΔτ1 vs ΣΔτ2 

•Basal vs OAD vs Basal + OAD

•Basal vs NPH



at thefasting, postlunch, dinner, postdin-
ner, and 3:00 A.M. time points (Fig. 2).

Insulin dose
Insulin dose increased over thestudy du-
ration from a mean ( SD) daily starting
doseof 9.9 2.6 to28.2 15.2 IUat end
point for insulin glargine. The prebreak-
fast dose of premixed insulin increased
from themean startingdoseof 10.3 2.5
to 33.5 18.0 IU at end point, whereas
the predinner dose increased from the
mean starting dose of 10.3 2.5 to
31.0 16.1 IU at end point, resulting in
more than twice as much daily insulin
with 70/30 than with glargine plus OAD
(64.5 vs. 28.2 IU). The mean daily dose
was 3.4 0.5 mg for glimepiride and
1,894.5 475.1 mg for metformin.

Hypoglycemia
One hundred nine patients (61.6%) re-
ceiving glargine plus OAD and 127 pa-
t i ent s (67.2%) recei vi ng 70/30
experienced at least one hypoglycemic
event (P 0.2838). During treatment,
the rate of confirmed hypoglycemic
events, expressed asepisodesper patient-
years, was 50%lower with glargineplus
OAD than with 70/30 for the overall,
symptomatic, and nocturnal categories
(Table 2). Severe hypoglycemia was very
uncommon in both treatment groups
(Table 2).

Weight gain
Mean ( SD) weight gain in patients
treated with glargineplusOAD and 70/30
was 1.4 3.4 and 2.1 4.2 kg, respec-
tively (P 0.0805 for between-group
difference).

Adverse events
The incidence of adverse events wassim-
ilar; 89 patients (50.3%) in the glargine
plusOAD group and 92 patients (48.7%)
in the 70/30 group experienced at least
one adverse event. Most common were
respiratory disorders (16%), nervoussys-
tem disorders(10%), and gastrointestinal
disorders (10%). A possible relationship
to the study medication was reported for
10 adverseevents in 8 glargineplusOAD
patients and for 12 adverse events in 10
70/30 patients. Withdrawals due to ad-
verse events occurred in one patient

(0.6%) treated with glargine plus OAD
and six patients (3.2%) treated with 70/
30.

CON CLUSION S — These resul ts
show that in patientswith type2 diabetes
poorly controlled on oral therapy, adding
a single injection of insulin glargine to
glimepiride and metformin can provide
moreeffectiveglycemiccontrol than stop-
pingOADsand starting twice-daily 70/30
insulin. The glargine plus OAD regimen
enabled nearly 50% of patients to reach
HbA1c 7% without experiencing noc-
turnal hypoglycemia, whereas 30% of
patients on 70/30 insulin achieved target
HbA1c 7% in the absence of nocturnal
hypoglycemia.

The number of hypoglycemic events
per patient-year and thenumber of events
per patient were 50% lower in the

Figure 2—Twenty-four–hour eight-point blood glucose profiles at baseline (before insulin initiation) and end point in insulin glargine plus
glimepirideandmetformin (insulin glargine OADs) andpremixed insulin treatment groups(*P 0.05 for treatment comparison of changesfrom
baseline to end point).

Table 2—Mean number of confirmed* hypoglycemic eventsper patient-years

Type of hypoglycemia Insulin glargine plusOADs Premixed insulin P

All 4.07 9.87 0.0001

Symptomatic 2.62 5.73 0.0009

Nocturnal 0.51 1.04 0.0449

Severe† 0.00 0.05 0.0702

*Hypoglycemia was confirmed by blood glucose 60 mg/dl (3.3 mmol/l). †Severe hypoglycemia was
defined assymptomsconsistent with hypoglycemia that required theassistance of another person and were
associated with either a blood glucose level 36 mg/dl ( 2.0 mmol/l) or prompt recovery after oral
carbohydrate or intravenous glucose or glucagon.

Janka and Associates

DIABETES CARE, VOLUME 28, NUMBER 2, FEBRUARY 2005 257

Diabetes Care. 28:254-259; 2005



Υπογλυκαιμία

•Αίτια

• «Τίμημα» της άριστης ρύθμισης

• Λανθασμένος υπολογισμός δοσολογίας

• Λανθασμένη τεχνική έγχυσης ινσουλίνης

• Λανθασμένη επιλογή φαρμάκου

• Άσκηση

• Παράλειψη γεύματος

• Αιθυλική αλκοόλη

• Εγκατάσταση νεφρικής ανεπάρκειας

• Ηπατική ανεπάρκεια

• Φάρμακα

•ΣΔτ1 vs ΣΔτ2 

•Basal vs OAD vs Basal + OAD

•Basal vs NPH

•iSGLT2, GLP-1a EQW, νέες ινσουλίνες, νέοι συνδιασμοί



Edition-1 Trial



BEGIN Trial



DURATION-1 Study



©2010 American Diabetes Association. Published online at http://care.diabetesjournals.org/cgi/content/full/dc09-1914/DC1 
 

Appendix Table 1: Treatment-emergent incidence of hypoglycemia during open-ended 

assessment period (week 30 through week 52) 

 

 

Appendix Table 2: Observed Antibody Titer 

Percentages may not add up to 100% due to rounding. 

Hypoglycemia    

 Non SFU background (n=159)  SFU background (n=99) 

 Exenatide QW Exenatide BID→  Exenatide QW Exenatide BID→  

  Exenatide QW  Exenatide QW 

 N=79 N=80 N=49  N=50 

Major (%) 0 0 0 0 

Minor (%) 0 0 10.2 8.0 

 Observed Antibody Titer  

 Not  Low Titer High Titer 

 detectable 1/25 1/125 1/625 1/3125 1/15625 

Day 1       

Exenatide QW-only (n=146) 144 (99%) 2 (1%) 0 0 0 0 

Exenatide BID (n=144) 140 (97%) 4 (3%) 0 0 0 0 

       

Week 30       

Exenatide QW-only (n=127) 62 (49%) 37 (29%) 21 (17%) 5 (4%) 2 (2%) 0 

Exenatide BID (n=130) 94 (72%) 27 (21%) 7 (5%) 1 (1%) 1 (1%) 0 

       

Week 52       

Exenatide QW-only (n=119) 65 (55%) 29 (24%) 14 (12%) 6 (5%) 2 (2%) 3 (3%) 

Exenatide BID →  QW (n=121) 75 (62%) 29 (24%) 13 (11%) 3 (2%) 1 (1%) 0 

DURATION-1 Study



LixiLan Trial



LixiLan Trial



DUAL IV Trial



Diabetes Care 35:1473–1478, 2012 



Diabetes Care 35:1473–1478, 2012 



Diabetes Care 2014;37:1815–1823 



Diabetes Care 2014;37:1815–1823 



Υπογλυκαιμία

•Επιπλοκές της βαρειάς υπογλυκαιμίας

• Θάνατος

• Καρδιαγγειακά συμβάματα

• Άνοια

• Πτώση

• Ατύχημα

• Ποιότητα ζωής

• Κόστος

JAMA 2009;301:1565-72 

Diabetes Care 2016;39:1571-8

Diabetes Obes Metab 2013;15:335-41 



Diabetes Care 2016;39(Suppl. 2):S205–S209 



BMJ 2013;347:f4533



Diabetes Metab J 2016 



Diabetes Care 2015;38:316–322 



Διαβητική Κετοοξέωση (ΔΚΟ)

•Εμφανίζεται συνήθως σε ασθενείς με ΣΔτ1 (25% 

πρωτοδιάγνωση) ή σε ασθενείς με ΣΔτ2 επί 

ινσουλινοπενίας

•Μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν:

• Γυναίκες

• Διαβητικοί με HbA1c>7.5%

• Παιδιά <5 ετών

• Χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο

• Άρνηση θεραπευτικής συμμόρφωσης (Diabetes Care 

Vo.38;2015, Diabetologia 55:2356-2360; 2015)

•Θνητότητα 1-1.8% (Diabetes Vasc Dis 9:278-282; 2009)



Diabetes Care Vo29;5;2006



Διαβητική Κετοοξέωση (ΔΚΟ)

•Χαρακτηρίζεται εργαστηριακά από

• Υπεργλυκαιμία (συνήθως >250 mg/dL)

• Οξέωση (pH <7.3 ή/και HCO3 <18 mmol/l)

• Κετονικά σώματα (οξόνη στα ούρα>2+ ή/και β-

υδροξυβουτυρικό αίματος >3 mmol/l)



Διαβητική Κετοοξέωση (ΔΚΟ)

•Χαρακτηρίζεται εργαστηριακά από

• Υπεργλυκαιμία (συνήθως >250 mg/dL)

• Οξέωση (pH <7.3 ή/και HCO3 <18 mmol/l)

• Κετονικά σώματα (οξόνη στα ούρα>2+ ή/και β-

υδροξυβουτυρικό αίματος >3 mmol/l)

•Αίτια

• Πρωτοεμφάνιση ΣΔτ1

• Παράλειψη δόσης ινσουλίνης 

• Βλάβη αντλίας ινσουλίνης

• Λοίμωξη

• ΟΕΜ, ΑΕΕ, Τραύμα

• Φάρμακα (Ορλιστάτη, άτυπα αντιψυχωσικά, 

SGLT2????)

• Άγνωστο



Διαβητική Κετοοξέωση (ΔΚΟ)

•Κλινικές εκδηλώσεις

• Δίψα

• Ναυτία και έμετοι

• Θάμβος όρασης

• Κεφαλαλγία, σύγχυση, λήθαργο, κώμα

• Κόπωση, ζάλη

• Οξύ κοιλιακό άλγος



Διαβητική Κετοοξέωση (ΔΚΟ)

•Κλινικές εκδηλώσεις

• Δίψα

• Ναυτία και έμετοι

• Θάμβος όρασης

• Κεφαλαλγία, σύγχυση, λήθαργο, κώμα

• Κόπωση, ζάλη

• Οξύ κοιλιακό άλγος

•Κλινική σημειολογία

• Σημεία αφυδάτωσης (ξηρότητα βλεννογόνου στόματος, 

ελαττωμένη σπαργή δέρματος, ερυθρότητα)

• Υποθερμία

• Υπόταση και ταχυκαρδία

• Απόπνοια κετόνης

• Υπέρπνοια (αναπνοή Kussmaul)



Διαβητική Κετοοξέωση (ΔΚΟ)

Ήπια Μέση βαρύτητα Βαριά

pH 7.25 – 7.30 7.00 – 7.24 <7.00

HCO3 (mmol/l) 15 -18 10 - 15 <10

Χάσμα ανιόντων

(mmol/l)

>10 >12 >14



Διαβητική Κετοοξέωση (ΔΚΟ)

•Διαφορική διάγνωση

• Γαλακτική οξέωση

• Αλκοολική κετοοξέωση

• ΧΝΝ

• Δηλητηρίαση με σαλικυλικά

• Ασιτία



Διαβητική Κετοοξέωση (ΔΚΟ)

• FDA Drug Safety Communication: FDA revises 

labels of SGLT2 inhibitors for diabetes to include 

warnings about too much acid in the blood and 

serious urinary tract infections  



J Diabetes Investig Vo 7;2; 2016



EMPA-REG



Diabetes Care 2016; 39:123-124
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D iabetic Ketoacidosis W ith Canagli ! ozin, a Sodium – Glucose

Cotransporter  2 I nhibitor , in  Patients W ith T ype 1 D iabetes

Anne L. Peters ⇑ , , Robert R. Henry , , Payal Thakkar , , Cindy Tong  and  and Maria Alba
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'  Additional Files

Tab le 1Tab le 1

Summary of the incidence of ketone-related AEs and serious AEs of DKA

Data are n of patients (%). CANA, canagliflozin.

↵ * Including DKA, ketoacidosis, and urine ketone body present.

1 2,3 4 4 4

Placebo (n = 117) CANA 100 mg (n = 117) CANA 300 mg (n = 117)

Any ketone-related AE 0 6 (5.1) 11 (9.4)

 Serious AEs of DKA requiring hospitalization 0 5 (4.3) 7 (6.0)

 Nonserious ketone-related AEs 0 1 (0.9) 5 (4.3)

* †

‡

• Diabetic Ketoacidosis With Canagliflozin, a Sodium–Glucose

Cotransporter 2 Inhibitor, in Patients With Type 1 Diabetes

• Euglycemic Diabetic Ketoacidosis: A Potential Complication of

Treatment With Sodium-Glucose Cotransporter 2 Inhibition

Diabetes Care. 2015 Sep;38(9):1687-93

Diabetes Care 2016 Apr; 39(4): 532-538

• Euglycemic Diabetic Ketoacidosis with Elevated Acetone in a 

Patient Taking a Sodium-Glucose Cotransporter-2 (SGLT2) 

Inhibitor
J Emerg Med. 2016, S0736-4679(16)30533-9



Υπεργλυκαιμική Υπερωσμωτική 

Κατάσταση (HHS)

•Εμφανίζεται σε ασθενείς με ΣΔτ2 οι οποίοι έχουν σχετική 

έλλειψη ινσουλίνης

•Μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν οι ηλικιωμένοι και ειδικά 

όσοι δεν αυτοεξυπηρετούνται

•Δύναται να εμφανιστεί σε παιδιά ως πρώτη εκδήλωση  

ΣΔτ2 ή ΣΔτ1 (J Paediatr Child Health. 2016 Jan;52(1):80-4. J 

Paediatr 2010;156:180–184)

•Θνητότητα 5-20% (Diabetes Res Clin Pract 2011; 94:172–179)



Diabetes Care Volume 32; 2009



Υπεργλυκαιμική Υπερωσμωτική 

Κατάσταση (HHS)

•Χαρακτηρίζεται εργαστηριακά από

• Υπεργλυκαιμία (συνήθως >600 mg/dL)

• Υπερνατριαιμία 

• Υπερωσμωτικότητα (συνήθως >320 mOsm/l)

• ‘Ελλειψη κέτωσης ή ελάχιστη κέτωση (1+ ή 2+ 

οξόνης στα ούρα, β-υδροξυβουτυρικό <3 mmol/l 

στο αίμα και pH >7.30)



Υπεργλυκαιμική Υπερωσμωτική 

Κατάσταση (HHS)

•Χαρακτηρίζεται εργαστηριακά από

• Υπεργλυκαιμία (συνήθως >600 mg/dL)

• Υπερνατριαιμία 

• Υπερωσμωτικότητα (συνήθως >320 mOsm/l)

• ‘Ελλειψη κέτωσης ή ελάχιστη κέτωση (1+ ή 2+ 

οξόνης στα ούρα, β-υδροξυβουτυρικό <3 mmol/l 

στο αίμα και pH >7.30)

•Αίτια

• Αφυδάτωση

• Λοίμωξη

• Φάρμακα (κορτικοειδή, διουρητικά, άτυπα 

αντιψυχωσικά, β-αναστολείς)

• ΟΕΜ, ΑΕΕ, Τραύμα

• Πρωτοεμφανιζόμενος ΣΔ



Υπεργλυκαιμική Υπερωσμωτική 

Κατάσταση (HHS)

•Κλινικές εκδηλώσεις

• Σύγχυση, λήθαργο, κώμα

• Επιληψία

• Αυξημένος κίνδυνος για ΟΕΜ, ΑΕΕ, ΟΝΒ και 

θρόμβωση αρτηριών



Υπεργλυκαιμική Υπερωσμωτική 

Κατάσταση (HHS)

•Κλινικές εκδηλώσεις

• Σύγχυση, λήθαργο, κώμα

• Επιληψία

• Αυξημένος κίνδυνος για ΟΕΜ, ΑΕΕ, ΟΝΒ και 

θρόμβωση αρτηριών

•Κλινική σημειολογία

• Σημεία αφυδάτωσης (ξηρότητα βλεννογόνου 

στόματος, ελαττωμένη σπαργή δέρματος)

• Υπόταση και ταχυκαρδία

• Ημιπάρεση ή ημιπληγία



Γαλακτική οξέωση

•Χαρακτηρίζεται εργαστηριακά από

• Οξέωση (pH ≤7.35)

• Υψηλό γαλακτικό οξύ στο αίμα ( ≥5.0 mmol/l)

• Αυξημένο χάσμα ανιόντων

• Απουσία κετονικών σωμάτων

•Ίδια κλινική εικόνα με τη ΔΚΟ



Γαλακτική οξέωση

•Προδιαθεσικοί παράγοντες

• ΟΝΒ

• Αφυδάτωση

• Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια

• Υποξία

• Λοίμωξη - Σήψη

• Κατάχρηση αιθυλικής αλκοόλης

• ΟΕΜ

• Καταπληξία

• Φάρμακα



Γαλακτική οξέωση

•Μετφορμίνη και γαλακτική οξέωση??



Γαλακτική οξέωση

•Μετφορμίνη και γαλακτική οξέωση??

•1 – 16.7 περιπτώσεις ανά έτος ανά 100.000 διαβητικούς 

ασθενείς υπό αγωγή με μετφορμίνη

•COSMIC Approach Study 

•Salpeter et al. Cochrane Database Syst Rev

•UKPDS

Κίνδυνος σε χρήση non label

Diabetes Care 31:2086–2091, 2008 



Diabetes Care 2014; 37:2218-2224



Συμπερασματικά

•Ο ΣΔτ1 εκδηλώνεται με πολυουρία, πολυδιψία και 

απώλεια σωματικού βάρους.

•Ο ΣΔτ2 παραμένει ασυμπτωματικός για πολλά έτη. Η 

διάγνωση γίνεται τυχαία ή επί αγγειακής επιπλοκής.

•Επί ινσουλινοπενία ο ΣΔτ2 δύναται να εμφανίσει 

συμπτώματα διαβήτη τύπου 1.

•Ο ΣΔΚ διαγιγνώσκεται τυχαία στην έναρξη ή στην 24η-

28η εβδομάδα της κύησης. 



Συμπερασματικά

•Η υπογλυκαιμία αποτελεί τη συχνότερη οξεία επιπλοκή.

•Συσχετίζεται με θνητότητα και καρδιαγγειακά συμβάματα.

•Εμφανίζεται συχνότερα σε ΣΔτ1 ή ΣΔτ2 υπό ινσουλίνη 

± ινσουλινοεκκριτικά δισκία.

•Η ΔΚΟ και η YYK αποτελούν επείγουσες οξείες 

επιπλοκές του διαβήτη με υψηλή θνητότητα. Πρέπει να 

αποκλειόνται σε ασθενείς με αιφνίδια νευρολογική 

διαταραχή.



Συμπερασματικά

Απαιτείται προσοχή στις ενδείξεις των αντιδιαβητικών 

φαρμάκων, στους γλυκαιμικούς στόχους που θέτουμε και 

στην εντατικοποίηση της ρύθμισης σε ειδικές κατηγορίες 

ασθενών




