
Ως σημαινόμενο εννοείται στη γλωσσολογία το σημασιολογικό περιεχόμενο, 
δηλαδή η πληροφορία που μεταδίδουμε ή η γνώση που έχουμε για τη λέξη 

που χρησιμοποιούμε. Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζεται συνοπτικά η 
γνωστική εξέλιξη της παθογένειας του σακχαρώδους διαβήτη, δηλαδή η γνωστική 
εξελικτική πορεία του σημαινόμενου ως προς το κατηγόρημα σακχαρώδης διαβή-
της, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. 
 To 17o αιώνα ένας Άγγλος χειρούργος χαρακτήρισε το σακχαρώδη διαβήτη 
«κατάρα του κατουρήματος». Ποια ήταν μέχρι την ανακάλυψη της ινσουλίνης η 
νοσολογική εικόνα; Συνήθως καλοζωϊσμένοι παχύσαρκοι μεσήλικες, άνδρες και 
γυναίκες, άρχιζαν, άλλοτε πιο αργά άλλοτε πιο γρήγορα, να υποφέρουν από βα-
σανιστική πολυουρία, μέχρι και 10-15 λίτρα κάθε μέρα, πολυδιψία και πολυφαγία. 
Με την πάροδο του χρόνου προστίθονταν αίσθημα κόπωσης, μυϊκή αδυναμία και 
ταχεία απώλεια βάρους, Σπανιότερα, και νέα άτομα και μικρά παιδιά, εμφάνιζαν 
αιφνιδίως τα συμπτώματα αυτά με πολύ ταχύτερους ρυθμούς επιδείνωσης. Μετά 
από κάποιο καιρό, κυρίως οι μεγαλύτεροι συχνά τυφλώνονταν. Παρουσίαζαν κάθε 
είδους λοιμώξεις. Οι λοιμώξεις των ποδιών συχνά οδηγούσαν σε γάγγραινα. Τα 
έλκη που ανάπτυσσαν απέβαιναν συχνά θανατηφόρα. Έτσι κι αλλιώς, από τη στιγ-
μή που άρχιζαν να χάνουν βάρος κατέληγαν γρήγορα μέσα σε ένα – δυο χρόνια. 
 Από πολύ παλιά η εκσεσημασμένη πολυουρία έγινε αντιληπτή ως απόρροια ενός 
συγκεκριμένου νοσογόνου μηχανισμού. Προφανώς και ο Καππαδόκης Αρεταίος 
το δεύτερο αιώνα μ.Χ. εντυπωσιάστηκε από την έντονη πολυουρία και τον ταχύ 
ρυθμό απίσχνασης των ασθενών. Ερμηνεύει τα συμπτώματα αυτά σαν λιώσιμο της 
σάρκας και των άκρων σε ούρα. Για το λόγο αυτό δίνει στην ασθένεια το όνομα 
διαβήτης. Διαβήτης είναι συνώνυμο με σιφώνιο, ένας σωλήνας λοιπόν που διοχε-
τεύει τις σάρκες του σώματος που υγροποιούνται. Φαίνεται ότι η αντίληψη αυτή 
υποβόσκει από πολύ παλιά. Σε αιγυπτιακό πάπυρο του 16ου αιώνα π.Χ. αναφέρε-
ται νόσημα που οι άρρωστοι παρουσιάζουν πολυουρία και οι σάρκες και τα άκρα 
τους αποβάλλονται με τα ούρα. Στο σύγχρονο του Αρεταίου Γαληνό μεγαλύτερη 
εντύπωση κάνει η ακόρεστη δίψα που συνοδεύει την πολυουρία. Ονομάζει την 
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αρρώστια δίψακο και θεωρεί ότι η πολυουρία, η διάρροια των ούρων, οφείλεται σε 
αδυναμία των νεφρών. Πέρασαν αιώνες μέχρις ότου διαχωριστεί η πολυουρία του 
σακχαρώδη διαβήτη από πολυουρία άλλης αιτιολογίας. Μόλις τον 17ο αιώνα μ.Χ. 
προστέθηκε στο διαβήτη το επίθετο σακχαρώδης, Mellitus, όταν ο Άγγλος Willis 
αντιλήφθηκε και γνωστοποίησε ότι τα ούρα των διαβητικών έχουν γλυκιά, σαν 
μέλι γεύση. Όμως η γλυκιά γεύση των ούρων σε αρρώστους με πολυουρία ήταν 
ήδη γνωστή τον 10ο αιώνα μ.Χ. στον Πέρση γιατρό Αβικένα και ακόμη πιο πριν 
τον 7ο αιώνα μ.Χ. στους Κινέζους γιατρούς που χρησιμοποιούσαν για τη διάγνωση 
όχι μόνο τη γεύση αλλά και την παρατήρηση εάν το δοχείο με ούρα προσήλκυε 
μέλισσες και μυρμήγκια. Ίσως όμως η γνώση της γλυκοζουρίας στο σακχαρώδη 
διαβήτη να ξεκίνησε πολύ πιο νωρίς από τις Ινδίες για να φτάσει περίπου 2000 χρό-
νια αργότερα στην Αγγλία: ινδικά γραπτά του 4ου αιώνα π.Χ. αναφέρουν νόσημα 
που φέρνει δίψα και ούρα με μέλι. Τον 18ο αιώνα μ.Χ., περίπου 100 χρόνια μετά 
τον Willis ένας άλλος Άγγλος ο Mathew Dobson ανακαλύπτει την υπεργλυκαιμία. 
Διαπιστώνει ότι και το αίμα των σθενών με γλυκοζουρία έχει γλυκιά γεύση και υπο-
θέτει ότι η γλυκαντική ουσία είναι σάκχαρο επειδή το ίζημα των ούρων υπόκειται 
σε αλκοολική και οξεική ζύμωση. Μερικές δεκαετίες αργότερα ο Γάλλος Chevreul 
αποδεικνύει ότι το σάκχαρο στα ούρα των διαβητικών είναι γλυκόζη. Από τον 18ο 
αιώνα μ.Χ. λοιπόν ο σακχαρώδης διαβήτης σημαίνει το νόσημα που προκαλεί γλυ-
κοζουρία και υπεργλυκαιμία. Με την ανακάλυψη της έκκρισης ινσουλίνης από τα 
νησίδια του Langerhans από τους Banting και Best το 1921 εντοπίζεται τελικώς η 
αιτία στο πάγκρεας όπως πρώτος είχε υποθέσει ο Ελβετός Jοhann Konrad Brunner 
(έζησε 1653-1727) παρατηρώντας σκύλους που τους είχε αφαιρέσει το πάγκρεας 
και το σπλήνα. Τα 200 χρόνια που ακολούθησαν από την ανακάλυψη της υπερ-
γλυκαιμίας μέχρι την ανακάλυψη της παγκρεατικής έκκρισης της ινσουλίνης ένα 
πλήθος ερευνητών μόχθησε να αποδείξει ότι από το πάγκρεας και ειδικώς από τα 
νησίδια του Langerhans εξορμάται η ορμόνη που η έλλειψη της προκαλεί σακχα-
ρώδη διαβήτη. Ερευνητές όπως ο Von Mering, o Minkowski, o Hedon, o Laguesse, 
o White, o Naunyn, o Joslin, o Opie, o Zultzer με τα πειράματα και τις παρατηρήσεις 
τους θεμελίωσαν την επιτυχία της διαδρομής αυτής. 
 Τα πρώτα 30 χρόνια μετά την απομόνωση και την κάθαρση της ινσουλίνης η 
έρευνα στο διαβήτη επικεντρώθηκε κάτα πρώτο λόγο στη ρύθμιση της υπεργλυ-
καιμίας με τη δημιουργία, για κλινική χρήση, διαφόρων σκευασμάτων ινσουλινών. 
Στο τέλος αυτής της περιόδου εισάγονται για θεραπευτική χρήση από το στόμα οι 
πρώτες σουλφονυλουρίες. 
 Την περίοδο αυτή ο σακχαρώδης διαβήτης κατανοούνταν ως σύνδρομο με βα-
ριά διαταραχή του μεταβολισμού των υδατανθράκων. Το 1949 ο Παύλος Βακατά-
τσης, ιατρός παθολόγος, στη μονογραφία του για το σακχαρώδη διαβήτη γράφει: 
«δεν αποτελεί αυτοτελή νόσον ούτε αιτιολογικώς ούτε ανατομοπαθολογικώς αλλά 
την συνισταμένην πολυποικίλων αιτιών και λειτουργικών ανωμαλιών ή ανατομικών 
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βλαβών αίτινες επιδρούν επί του πολυπλόκου νευροενδοκρινικού συστήματος με 
αποτέλεσμα την διαταραχήν της γλυκορρυθμιστικής λειτουργίας τούτου. Η παρα-
γωγή της παγκρεατικής ορμόνης ινσουλίνη ευρίσκεται υπό την άμεσον επήρειαν 
του γλυκορρυθμιστικού κέντρου, το οποίον εδράζεται πιθανώς εις την βάσιν της 
τετάρτης κοιλίας του εγκεφάλου». Το 1956 ο Γρηγόριος Λαμπράκης στο βιβλίο 
του Κλινική Ενδοκρινολογία αναφέρει: «Ο σακχαρώδης διαβήτης οφείλεται εις 
ανεπαρκή παραγωγήν ινσουλίνης υπό των νησιδίων του παγκρέατος Αιτιολογία: 
η κληρονομικότης, η παχυσαρκία, ορμονικοί παράγοντες. Θεωρίαι δια την παθο-
γένειαν: 1) ανεπαρκής παραγωγή ινσουλίνης. 2) η υπεργλυκαιμία και η σακχαρου-
ρία εκφράζουσι την ηλαττωμένην ικανότητα των ιστών να χρησιμοποιήσουσι το 
σάκχαρον. Συζητούνται οι απόψεις α) η υπεργλυκαιμία οφείλεται εις παθολογικήν 
γλυκονεογένεσιν και β) η βλάβη των νησιδίων είναι δευτεροπαθής, οφειλομένη εις 
ετέραν ενδοκρινοπάθειαν, ηυξημένην παραγωγήν θυροξίνης, αυξητικής ορμόνης, 
υπερλειτουργίαν του φλοιού των επινεφριδίων». 
 Από τα μέσα του 20ου αιώνα πραγματοποιείται μια εκπληκτική ανάπτυξη των 
μεθοδολογικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στη βασική και κλινική έρευνα 
του διαβήτη. Κίνητρο η κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών που προ-
καλούν τις συχνές επιπλοκές, κυρίως αγγειακές, που εμφανίζουν οι διαβητικοί οι 
οποίοι ζουν πλέον περισσότερο, δεν πεθαίνουν τόσο νωρίς από υπεργλυκαιμικό 
κώμα ή κετοξέωση. Επιτυγχάνονται ιστορικές ανακαλύψεις. Εντοπίζεται η παραγω-
γή και η έκκριση ινσουλίνης από τα β-κύτταρα (Dunn και συν. 1943, Lacy 1959), 
της γλυκαγόνης από τα α (Baum και συν. 1962). Ο Sanger (1959) προσδιορίζει τη 
χημική δομή του μορίου της ινσουλίνης και λίγο αργότερα (Zahn 1965, Kung και 
συν. 1965, Katsoyannis και Tometsko 1966) συντελείται η σύνθεσή της στο χημικό 
εργαστήριο. Ανακαλύπτεται η προινσουλίνη (Steiner και Oyer 1967), αποσαφηνίζε-
ται η βιοσύνθεση της ινσουλίνης μέσα στο β-κύτταρο (Steiner και Rubinstein 1973). 
Η διαπίστωση του Βerson το 1956 ότι σχεδόν σε κάθε ασθενή που χορηγείται ιν-
σουλίνη αναπτύσσονται ινσουλινοδεσμευτικά αντισώματα αποτελεί το έναυσμα για 
την επινόηση του ποσοτικού προσδιορισμού της ινσουλίνης με τη ραδιοανοσολο-
γική μέθοδο (Yalow και Berson 1959). Με την ευρεία εφαρμογή της μεθόδου αυτής 
έγινε δυνατή η ποσοτικοποίηση της έκκρισης ινσουλίνης σε διαβητικούς και υγιείς, 
και αναγνωρίστηκε ότι το σύστημα ανάδρασης γλυκόζη-ινσουλίνη είναι ρυθμισμέ-
νο μέσα σε πολύ στενά όρια ως προς το μέγεθος του ερεθίσματος και το μέγεθος 
της απάντησης. Μικρή αργοπορία και μείωση της ευαισθησίας στο κύκλωμα αυτό 
έχουν ως αποτέλεσμα να διαταραχθεί η ανοχή στη γλυκόζη. Διαπιστώθηκε η πρώι-
μη έναρξη της λειτουργικής διαφοροποίησης των β-κυττάρων η οποία τελικώς κα-
ταλήγει στο διαβήτη τύπου 2, συγκεκριμενοποιήθηκε η αντίσταση στην ινσουλίνη, 
ανακαλύφτηκαν οι γλυκουποδοχείς (πλήθος ερευνητών από 1963 όπως οι Ashcroft, 
Beck, Cerasi, Grodsky, Hellman, Karam, Luft, Malaisse, Matschinsky, Sando, Spellacy, 
Yalow). Με σημαντική ερευνητική προσφορά των Pyke, Taylor, Tattersal, Bottazzo 
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1967-1974 αποσαφηνίστηκε τελικώς η αυτοάνοση ανοσολογική καταστροφή των 
β-κυττάρων και διαφοροποιήθηκε ο διαβήτης τύπου 1 από τον τύπο 2 ως προς την 
αιτιολογία και την κληρονομικότητα. Τις τελευταίες δυο δεκαετίες του 20ου αιώνα 
ανακαλύφτηκαν πτυχές της λειτουργικής δραστηριότητας του λιπώδους ιστού και η 
μεταβολική τους σημασία με τις διάφορες κυτταροκίνες, πιστοποιήθηκαν εντεροορ-
μόνες που τροποποιούν την απάντηση της ινσουλίνης στη γλυκόζη, αναγνωρίστη-
καν στον υποθάλαμο ουσίες και μηχανισμοί που καθορίζουν τη συμπεριφορά στη 
λήψη τροφής. Το πώς κατανοούμε τώρα την παθογένεια του διαβήτη αντανακλά-
ται στην ισχύουσα κατηγοροποίηση που βασίζεται στην ινσουλινοδραστικότητα: 
Ανοσολογική ή ιδιοπαθής καταστροφή των β-κυττάρων, συνήθως πλήρης έλλειψη 
ινσουλίνης, τύπος 1. Αντίσταση στην ινσουλίνη με σχετική έλλειψη ινσουλίνης αρχι-
κώς, αργότερα εκσεσημασμένη εκκριτική ανεπάρκεια, τύπος 2. Ειδικοί τύποι όπως 
γενετικές βλάβες της λειτουργίας των β-κυττάρων (MODY, μιτοχονδριακός διαβή-
της), γενετικές βλάβες της δραστικότητας της ινσουλίνης, έλλειμμα ινσουλίνης από 
καταστροφή του παγκρέατος, ενδοκρινοπάθειες, φάρμακα. 
 Το σημασιολογικό περιεχόμενο, το σημαινόμενο, του κατηγορήματος σακχαρώ-
δης διαβήτης, που πριν από 2000 χρόνια περίπου μετέδιδε την πληροφορία μιας 
μαρτυρικής πολυουρίας μεταδίδει σήμερα ένα πανόραμα γνώσεων: τη μοριακή 
βιολογία του β-κυττάρου, τους μηχανισμούς διαχείρισης της γλυκόζης, τις επι-
πτώσεις της υπεργλυκαιμίας, κάποιες ακόμη διάσπαρτες γνώσεις για το γονιδιακό 
υπόστρωμα της βλάβης. Μεταδίδονται όμως και ερωτήματα: η απόλυτη έλλειψη 
ινσουλίνης στον τύπο 1 είναι η μοναδική βλάβη; στον τύπο 2 τι έρχεται πρώτα; η 
κωδικοποίηση της αντίστασης στην ινσουλίνη στους ιστούς ή μια βλάβη της αί-
σθησης κορεσμού; και ένα τρίτο ερώτημα: ο βαθμός της υπεργλυκαιμίας συσχετί-
ζεται επαρκώς με τη συχνότητα και τη βαρύτητα των επιπλοκών. Συμβαίνει αυτό 
επειδή η μη ενζυματική εναπόθεση μορίων γλυκόζης σε πρωτεΐνες αυξάνει με το 
βαθμό της υπεργλυκαιμίας καταστρέφοντας έτσι τις φυσιολογικές φυσικές και χη-
μικές ιδιότητες της κυτταρικής μεμβράνης και προκαλώντας με τον τρόπο αυτό 
επιτάχυνση των διαδικασιών γήρανσης του κυττάρου;
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