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Άτομα με μεγαλύτεπερ πιθανότητερ ανάπτςξηρ Σακσαπώδη Διαβήτη 
 

 Όζνη έρνπλ ζπγγελή πξώηνπ βαζκνύ δηαβεηηθό. Απηό δελ ζεκαίλεη πσο ηα άηνκα πνπ 

έρνπλ θιεξνλνκηθή πξνδηάζεζε ζα εκθαλίζνπλ νπσζδήπνηε δηαβήηε. Η πηζαλόηεηα 

λα εκθαλίζνπλ δηαβήηε ηα παηδηά κε δηαβεηηθώλ γνλέσλ είλαη θάησ ηνπ 5%. Αληίζεηα ηα 

παηδηά ησλ αηόκσλ κε δηαβήηε ηύπνπ 2, έρνπλ κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα αλάπηπμεο 

δηαβήηε, θπξίσο θαηά ηελ ελήιηθν δσή ηνπο. 

 Όζνη θάλνπλ θαζηζηηθή δσή, όζνη δελ αζθνύληαη θαη εθείλνη πνπ αθνινπζνύλ ηνλ 

ζύγρξνλν αγρώδε ηξόπνο δσήο. 

 Άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 40 εηώλ 

 Οη ππέξβαξνη κε Γείθηε Μάδαο Σώκαηνο (Body Masse Index) (BMI  ≥  25). Δίλαη πνιύ 

απιό λα ππνινγίζεη θαλείο ην Β.Μ.Ι. ηνπ, αξθεί λα δηαηξέζεη ην ζσκαηηθό ηνπ βάξνο (ζε 

θηιά) δηα ην ηεηξάγσλν ηνπ ύςνπο ηνπ (ζε κέηξα). Π.ρ. άηνκν 80 θηιώλ κε ύςνο 1,90 

κέηξα, έρεη ΒΜΙ=80/ (1,9)2 =22,1 δειαδή < 25,άξα θπζηνινγηθό. 

 Σε όζνπο είρε δηαπηζησζεί πξν-δηαβήηεο (πξνδηάζεζε ή πξν-ζηάδην δηαβήηε) ηα 

πξνεγνύκελα ρξόληα, εκθαλίδνληαο επεξεαζκέλε γιπθόδε λεζηείαο ή επεξεαζκέλε 

αλνρή ζηε γιπθόδε. 

 Οη γπλαίθεο πνπ παξνπζίαζαλ δηαβήηε ηεο θπήζεσο ή γέλλεζαλ παηδί κε βάξνο άλσ 

ησλ 4 θηιώλ. 

 Οη γπλαίθεο πνπ έρνπλ ζύλδξνκν πνιπθπζηηθώλ σνζεθώλ. 

 Οη ππεξηαζηθνί (Αξηεξηαθή πίεζε > 140/90 mmHg) 

 Όζνη έρνπλ ρακειή ηελ HDL ρνιεζηεξόιε (≤ 35mg/dl) είηε αξθεηά απμεκέλα 

ηξηγιπθεξίδηα ( ≥ 250mg/dl). 

 Οη άλζξσπνη πνπ έρνπλ ηζηνξηθό αγγεηαθήο λόζνπ (π.ρ.ζηεζάγρε, έκθξαγκα 

κπνθαξδίνπ, ζηεθαληαία λόζν, εγθεθαιηθό επεηζόδην, αλεύξπζκα ανξηήο θ.ι.π.) 

 Όζνη αλήθνπλ ζε νξηζκέλεο εζληθόηεηεο (π.ρ. Αθξν-Ακεξηθάλνη, Λαηίλνη, Γεγελείο 

Ακεξηθάλνη, Αζηαην-Ακεξηθάλνη, Νεζηά Δηξεληθνύ). 

 

*  Σεκεηώλνπκε όηη νη παξαπάλσ θαηεγνξίεο αλζξώπσλ έρνπλ απιώο απμεκέλεο 
πηζαλόηεηεο λα αλαπηύμνπλ δηαβήηε θαη γηα ηνλ ιόγν απηό ζα πξέπεη λα επηδεηθλύνπλ 
ηδηαίηεξε πξνζνρή. Η εθαξκνγή ησλ ζπκβνπιώλ θαη ησλ ππνδείμεσλ ηνπ ηαηξνύ, 
ζεσξείηαη πςίζηεο ζεκαζίαο ζηελ αιιαγή ηνπ ηξόπνπ δσήο, αιιά θαη ζηελ δηελέξγεηα 
ηνπ απαηηνύκελνπ πξνιεπηηθνύ εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ, όπνηε απηόο θξίλεηαη θαηά 
πεξίπησζε αλαγθαίνο. 
 
 
 


