
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο σακχαρώδης διαβήτης χαρακτηρίζεται από ποσοτική ή λειτουργική έλλειψη 
ινσουλίνης και οδηγεί σε αύξηση των τιμών γλυκόζης στο αίμα τόσο κατά τη 

φάση της νηστείας όσο και μετά τα γεύματα.
 Αποτελεί μία συχνή μεταβολική διαταραχή, δεδομένου ότι αφορά το 7-10% του 
γενικού πληθυσμού των αναπτυγμένων κρατών και αναμένεται στο μέλλον να αυ-
ξηθεί ακόμα περισσότερο.
 Συνδέεται με σημαντική αύξηση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας.
 Οι συχνότερες επιπλοκές του διαβήτη σχετίζονται με την Μικροαγγειοπάθεια 
(αμφιβληστροειδοπάθεια, νεφροπάθεια, νευροπάθεια) και την Μάκροαγγειοπά-
θεια (στεφανιαία νόσος, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, περιφερική αγγειοπά-
θεια).
 O kίνδυνος της καρδιαγγειακής νόσου στον διαβητικό πληθυσμό είναι διπλάσιος 
έως τετραπλάσιος σε σχέση με τον μη διαβητικό πληθυσμό.
 Η αυξημένη νοσηρότητα και οι επιπλοκές οδηγούν σε επιβάρυνση της ποιότη-
τας ζωής των διαβητικών και βεβαίως σε αντίστοιχη «επιβάρυνση» των οικονομι-
κών της Υγείας και του κοινωνικού κράτους.

2. ΣΤΟΧΟΙ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Λόγω του μεγάλου ιατροκοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέρoντος για τον σακ-
χαρώδη διαβήτη, έγινε προσπάθεια να τεθούν στόχοι που να θεωρούνται ότι αντι-
κατοπτρίζουν την καλή ρύθμιση του σακχάρου και οδηγούν βεβαίως σε μείωση 
των επιπλοκών εξαιτίας του σακχ. Διαβήτη.
 Οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν είναι η γλυκόζη νηστείας, η μεταγευ-
ματική γλυκόζη (2 ώρες μετά το φαγητό) και η γλυκοζυλιωμένη αιμόσφαιρίνη 
(ΗΒΑ1c).
 Η απλή σκέψη θα ήταν ότι οι διαβητικοί ασθενείς πρέπει να έχουν τις ίδιες τιμές 
σακχάρου (πριν και 2 ώρες μετά το γεύμα) και γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης 
όπως και οι μη διαβητικοί, προκειμένου να μην κινδυνεύουν από τις επιπλοκές του 
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σακχάρου.
 Καμμία όμως μελέτη και με οπoιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή δεν κατόρθωσε 
να πετύχει τους παραπάνω στόχους και έτσι τέθηκαν άλλοι πιο ρεαλιστικοί.
 Κατά την American Diabetes Association (ADA) αυτό που θα πρέπει να επιδιώ-
κουμε για να θεωρούμε καλή την ρύθμιση είναι:
 - HBA1c <7 %
 - Γλυκόζη νηστείας και προγευματική γλυκόζη: 70 – 130 mg/dl
 - Μεταγευματική γλυκόζη (2 ώρες μετά το φαγητό): <180 mg/dl

Η Αμερικάνικη Εταιρεία Κλινικών Ενδοκρινολόγων (ΑΑCE) και το διεθνές ίδρυμα για 
το σακχαρώδη διαβήτη (IDF) έχουν θέσει ακόμα πιο αυστηρά όρια για την HBA1c 
επιδιώκοντας τιμή <6,5 %.

3. ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 
α. Δείκτης παρακολούθησης της γλυκαιμικής ρύθμισης

Η κυριότερη παράμετρος που χρησιμοποιείται ως δείκτης για την ρύθμιση της γλυ-
καιμίας παραμένει η HBA1c, δεδομένης της συσχέτισης της τιμής της με το σάκχα-
ρο νηστείας και το μεταγευματικό σάκχαρο και τη σχέση της με τις επιπλοκές τόσο 
για τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 όσο και για τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 
2.

Η τιμή της HBA1c εξαρτάται από διάφορους παράγοντες:
To σχήμα της ινσουλίνης, την ενζυμική και μη ενζυμική γλυκοζυλίωση των πρωτει-
νών, την διάρκεια ζωής των ερυθροκυττάρων (π.χ μειωμένη στη θαλασσαιμία και 
στη νεφρική νόσο), την τάση του οξυγόνου καθώς και ηλικιακούς και γενετικούς 
παράγοντες του μεταβολισμού της γλυκόζης.
 Εκφράζει κατά κύριο λόγο τη μέση τιμή του σακχάρου το προηγούμενο τρίμηνο. 
Ως ανώτερη φυσιολογική τιμή θεωρείται ο μέσος όρος της HBA1c στον φυσιολογι-
κό πληθυσμό συν 2 σταθερές αποκλίσεις (2 SD). O μέσος όρος βρέθηκε 5% και η 1 
SD = 0,5%. Επομένως ως ανώτερη φυσιολογική τιμή προσδιορίζεται το 6%.
 Η HBA1c δεν συνιστά αξιόπιστη μέθοδο για την διάγνωση του διαβήτη ή της 
παθολογικής ανοχής στη γλυκόζη στον γενικό πληθυσμό, γιατί έχει περιορισμένη 
ευαισθησία και ειδικότητα και συνεπώς δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται γι’ αυτό 
το σκοπό.
 Στην παρακολούθηση του σακχάρου, η τιμή της HBA1c θα πρέπει να συνδυάζε-
τε πάντα με τον αυτοέλεγχο του σακχάρου αίματος, για την πιο αξιόπιστη ρύθμιση 
της γλυκαιμίας.
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3. ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
β. Συσχέτιση με σάκχαρο νηστείας, μεταγευματικό σάκχαρο και μέση τιμή 
σακχάρου

Υπάρχουν αρκετά δεδομένα που δείχνουν στενή συσχέτιση μεταξύ της μέσης συ-
γκέντρωσης γλυκόζης πλάσματος και της HBA1c.

 
Εικόνα 1. Μέση συγκέντρωση της γλυκόζης πλάσµατος (MPG) ένατι HBA1c. Η στικτή γραµµή υποδει-
κνύει την γραµµή εξάρτησης.

Επίσης υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν ότι ανάλογα με την τιμή της HBA1c, η 
πρωινή γλυκόζη νηστείας και η μεταγευματική γλυκόζη, συμμετέχουν με διαφορε-
τικό ποσοστό στην διαμόρφωση της.

 
Εικόνα 2. Relative contributions of postprandial and fasting hyperglycaemia (%) to the overall diurnal 
hyperglycaemia over quintiles of A1c. Diabetes Care 26:881-885, 2003
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 Έτσι για HBA1c <7,3 % η προγευματική γλυκόζη “συνεισφέρει” σε ποσοστό περί-
που 30% της τιμής της HBA1c ενώ η μεταγευματική γλυκόζη σε ποσοστό >70%.
 Για HBA1c >10,2 % η προγευματική γλυκόζη “συμμετέχει” κατά 70% και η μετα-
γευματική γλυκόζη στο υπόλοιπο 30%.
 ΓιαHBA1c ≈ 8,4 % η ”συνεισφορά” προγευματικής και μεταγευματικής γλυκόζης 
είναι περίπου 50% για την κάθε μία.

3. ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
γ. Συσχέτιση με τις επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη

Τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες όπως η DCCT, η Stockholm Diabetes Study in 
Type 1 Diabetes, η UKPDS, η Kumamoto Study και επιδημιολογικές μελέτες έχουν 
καταδείξει τη μείωση των συμβαμάτων μικροαγγειοπάθειας και νευροπάθειας με 
τον καλό γλυκαιμικό έλεγχο και την μείωση της HBA1c.
 Για κάθε μείωση της HBA1c κατά 1% (ισοδύναμο με μέση μείωση της τιμής σακ-
χάρου αίματος κατά 40 mg/dl) παρατηρείται μείωση της επίπτωσης της μικροαγ-
γειοπάθειας κατά 37% περίπου.
 Καμία όμως από τις παραπάνω μελέτες που αφορούν τον ΣΔ 2 δεν μπόρεσε να 
καταδείξει μείωση των μάκροαγγειακών επιπλοκών. 
 Στη μελέτη ACCORD μάλιστα, που είχε ως πρωταρχικό στόχο την μείωση των 
καρδιοαγγειακών συμβαμάτων στον ΣΔ 2, διαπιστώθηκε στην ομάδα της εντα-
τικοποιημένης παρέμβασης (με HBA1c περίπου 6,5%) αύξηση της θνησιμότητας 
από καρδιαγγειακά σε σύγκριση με την ομάδα της μη εντατικοποιημένης παρέμ-
βασης (με HBA1c <7,9%).
 Αντίθετα οι μελέτες ADVANCE και VETERANS AFFAIRS DIABETES TRIAL, που είχαν 
διαφορετικό πληθυσμό μελέτης από την ACCORD, δεν είχαν αυξημένη επίπτωση 
στα καρδιαγγειακά συμβάματα με HBA1c συγκρίσιμη με το 6,5% της ACCORD. Δεν 
κατόρθωσαν ωστόσο να δείξουν μείωση της επίπτωσης της μάκροαγγειοπάθειας.
 Μερικές επιδημιολογικές μελέτες, που δεν έχουν όμως την αποδεικτική ισχύ των 
τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών, κατέδειξαν κάποια μείωση των καρδιαγγεια-
κών επιπλοκών με την βελτίωση της τιμής της HBA1c.
 Τα αντικρουόμενα σχετικά αποτελέσματα για την μείωση των καρδιαγγειακών 
συμβαμάτων και η αδυναμία των μελετών να ορίσουν μια τιμή – κατώφλι της 
HBA1c κάτω από την οποία δεν παρατηρούνται μικροαγγειακές και πολύ περισσό-
τερο μακροαγγειακές επιπλοκές, αφήνει ένα κενό στο ποιος θα πρέπει να είναι ο 
στόχος της HBA1c για την βέβαιη μείωση των επιπλοκών.
 Λόγω έλλειψης λοιπόν αδιαμφισβήτητων στοιχείων και μέχρι νεότερων μελετών, 
θα πρέπει ο στόχος της ρύθμισης να περιλαμβάνει «υποχρεωτική» τιμή HBA1c <7% 
και ίσως, υπό προϋποθέσεις, τιμή μέχρι 6%, ανάλογα με τον ασθενή (προσδόκιμο 
επιβίωσης, κίνδυνος συχνών υπογλυκαιμικών επεισοδίων, παρουσία καρδιοαγγει-
ακής νόσου κλπ).
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4. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ

 
Εικόνα 3. Algorithm for the metabolic management of type 2 Diabetes. (Diabetes Care, Volume 32, 
Number 1, Januar 2009)

Όπως είναι φανερό από τον παραπάνω αλγόριθμο, η έναρξη της ινσουλινοθερα-
πείας προτείνεται αρκετά πρώιμα στη φαρμακευτική αντιμετώπιση της υπεργλυ-
καιμίας.

5. ΕΝΑΡΞΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Ασφαλώς η χρήση ινσουλίνης ενδείκνυται απόλυτα σε καταστάσεις όπως: διαβη-
τική κετοξέωση, υπερωσμωτικό μη κετωτικό υπεργλυκαιμικό κώμα, νεφρική και 
ηπατική ανεπάρκεια, λοιμώξεις, χειρουργικές επεμβάσεις και άλλες επείγουσες κα-
ταστάσεις διαβητικών ασθενών.
 Η έναρξη όμως ινσουλίνης σε διαβητικούς ασθενείς τύπου 2, που λαμβάνουν 
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αντιδιαβητικά δισκία και δεν ρυθμίζονται επαρκώς, προσκρούει σε αντιλήψεις που 
αφορούν τόσο τους ίδιους τους ασθενείς όσο και τους θεράποντες ιατρούς.
 Η απροθυμία εκ μέρους των ασθενών, εντοπίζεται κυρίως στο γεγονός της ενέσι-
μης χορήγησης του φαρμάκου καθώς και της διάχυτης αντίληψης ότι πλέον έχουν 
φτάσει σε προχωρημένο στάδιο της νόσου και προσπαθούν να καθυστερήσουν 
την παραδοχή της.
 Οι θεράποντες ιατροί, επειδή ελπίζουν ότι οι ασθενείς θα συμμορφωθούν με τις 
υποδείξεις τους και θα επιτύχουν το στόχο της HBA1c με διάφορους συνδυασμούς 
αντιδιαβητικών δισκίων, αργούν γενικώς να προτείνουν την έναρξη της ινσουλινο-
θεραπείας.
 Η ινσουλίνη ωστόσο, είναι το πιο παλαιό από τα διαθέσιμα φαρμακευτικά σκευ-
άσματα για τον ΣΔ και το φάρμακο με την μεγαλύτερη κλινική εμπειρία. Παραμένει 
το πιο αποτελεσματικό φάρμακο για την μείωση της υπεργλυκαιμίας και δεν υπάρ-
χει ανώτερη επιτρεπτή δόση πάνω από την οποία δεν ασκεί την δράση της.
 Μπορεί να μειώσει οποιοδήποτε επίπεδο HBA1c και να προσεγγίσει ή να πετύχει 
φυσιολογικές τιμές. Μειώνει το επίπεδο των τριγλυκεριδίων κυρίως αλλά επηρε-
άζει ευμενώς και την HDL, ενώ αποκαθιστά το αίσθημα ευεξίας και καλής υγείας 
ιδίως σε ασθενείς με «πτωχό» γλυκαιμικό έλεγχο.
 Συνοδεύεται ωστόσο από αύξηση βάρους, αφ’ ενός γιατί μειώνεται η γλυκοζου-
ρία και εφ’ ετέρου γιατί συμβαίνουν περισσότερα υπογλυκαιμικά επεισόδια που 
οδηγούν σε αυξημένη συνολικά πρόσληψη θερμίδων.
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ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

 
 (Diabetes Care, Volume 32, Number 1, Januar 2009)

 Γενικά, η έναρξη της ινσουλινοθεραπείας θα γίνει όταν η προηγούμενη αγωγή με 
αντιδιαβητικά δισκία δεν πετύχει τους θεραπευτικούς στόχους. 
 Απόλυτη ένδειξη χορήγησης ινσουλίνης αποτελούν περιπτώσεις ασθενών με 
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σοβαρά αρρύθμιστο διαβήτη και “καταβολική” κατάσταση όπως αυτή ορίζεται 
με τιμές σακχάρου νηστείας >250mg/dl, τυχαία τιμή σακχάρου >300 mg/dl και 
ΗΒΑ1c >10% ή ακόμα η εμφάνιση έντονων συμπτωμάτων διαβήτη όπως πολυου-
ρία, πολυδιψία, οξονουρία και απώλεια βάρους.
 Επίσης, αν η ΗΒΑ1c >8,5%, παρά την υγιεινοδιαιτητική παρέμβαση και την μέ-
γιστη δόση μετφορμίνης θα μπορούσε να προστεθεί βασική ινσουλίνη προ του 
ύπνου. Οι περισσότεροι ασθενείς ωστόσο μπορούν σε αυτό το στάδιο να ρυθμι-
στούν με συνδυασμό αντιδιαβητικών δισκίων.
 Αν η HBA1c είναι >7% και αφού έχουν εξαντληθεί πιο «ήπιες» φαρμακευτικές 
επιλογές, μπορεί να προστεθεί βασική ινσουλίνη προ του ύπνου σε δόση 0,2 IU/ 
kg ΒΣ ή 10 IU ως δόση έναρξης. Ακολουθεί αυτοέλεγχος του πρωινού σακχάρου 
νηστείας και ανά 3ήμερο τιτλοποιείται η δόση της βραδινής ινσουλίνης (κατά μ.ο 
αυξάνοντας τη δόση κατά 2 IU) μέχρι να επιτευχθεί τιμή σακχάρου προ του πρωι-
νού μεταξύ 70 – 130 mg/dl. 
 Σε περίπτωση που χορηγούνται εκκριταγωγά ινσουλίνης (σουλφουνυλουρία ή 
γλινίδες) αυτά θα πρέπει μάλλον να διακόπτονται διότι σε τιμές ΗΒΑ1c πάνω από 
7,5% - 8% η εκκριτική ικανότητα του παγκρέατος έχει ελαχιστοποιηθεί και κατ’ επέ-
κταση τα φάρμακα αυτά δεν μπορούν πρακτικά να συνεισφέρουν στον γλυκαιμικό 
έλεγχο. 
 Η χορήγηση βασικής ινσουλίνης στοχεύει κυρίως στον περιορισμό της ενδο-
γενούς παραγωγής γλυκόζης από το ήπαρ (νεογλυκογένεση), που συμβαίνει στις 
περιόδους νηστείας, ώστε η τιμή σακχάρου κατά τις νυχτερινές ώρες να διακυ-
μαίνεται σε φυσιολογικά επίπεδα και η πρωινή τιμή σακχάρου νηστείας να είναι 
φυσιολογική.
 Μετά 3μηνο προσδιορίζεται η HBA1c και αν είναι πάνω από 7% (ενώ έχει σταθε-
ροποιηθεί το σάκχαρο νηστείας μεταξύ 70-130 mg/dl) τότε ελέγχεται το σάκχαρο 
προ του γεύματος το μεσημέρι και το βράδυ καθώς και προ του ύπνου. Αν κάποια 
από τις τιμές του σακχάρου είναι μεγαλύτερη του επιθυμητού, προστίθεται 2η ένε-
ση ινσουλίνης ως ακολούθως:
 i)  Αν είναι >130 mg/dl το σάκχαρο προ του μεσημεριανού τότε προστίθεται τα-

χείας δράσης ινσουλίνη στο πρωινό
 ii)  Αν είναι >130 mg/dl το σάκχαρο προ του δείπνου τότε προστίθεται ενδιάμε-

σης δράσης ινσουλίνη στο πρωινό 

ή ταχείας δράσης ινσουλίνη στο μεσημεριανό

 iii)  Αν είναι >130 mg/dl το σάκχαρο προ του ύπνου τότε προστίθεται ταχείας 
δράσης ινσουλίνη στο δείπνο.

 Μετά 3μηνο προσδιορίζεται εκ νέου η HBA1c και αν είναι >7% τότε μπορεί να 
προστεθεί 3η ή και 4η ένεση ινσουλίνης, ενώ με βάση τα μεταγευματικά σάκχαρα 
2ώρου τιτλοποιείται η δόση της.
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 Για πολλούς ερευνητές αποτελεί «αξίωμα», η προτεραιότητα στη ρύθμιση του 
σακχάρου νηστείας και στη συνέχεια του προγευματικού σακχάρου γιατί θεωρούν 
ότι αυτό θα ρυθμίσει ή τουλάχιστον θα μειώσει αρκετά και το μεταγευματικό σάκ-
χαρο.
 Τα μείγματα ινσουλίνης δεν συνιστώνται στη φάση ρύθμισης των δόσεων της ιν-
σουλίνης. Μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν (συνήθως πριν το πρωινό και πριν 
το δείπνο) εφ΄ όσον η αναλογία ταχείας και ενδιάμεσης δράσης ινσουλίνης,που 
χρειάζεται τελικά ο ασθενής, συμπίπτει με την αναλογία των έτοιμων μειγμάτων.
 Τα ταχείας έναρξης και βραχείας δράσης ανάλογα ινσουλίνης καθώς και τα μα-
κράς δράσης ανάλογα, δεν φαίνεται να υπερτερούν στη μείωση της HBA1c συγκρι-
τικά με τα ταχείας και μέσης δράσης «κλασσικά» σκευάσματα ινσουλίνης.
 Όμως, τα ανάλογα ινσουλίνης με τον τρόπο και τη διάρκεια δράση τους, παρου-
σιάζουν μικρότερο αριθμό υπογλυκαιμιών από τα αντίστοιχα «κλασσικά» σκευά-
σματα ινσουλίνης.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
-  Σκοπός της φαρμακευτικής αγωγής του ΣΔ 2 παραμένει η μείωση των επιπλοκών 

με τη ρύθμιση του σακχάρου.
-  Προς το παρόν τουλάχιστον, «υποχρεωτικός» στόχος καλής ρύθμισης παραμένει 

τιμή HBA1c <7% και υπό προϋποθέσεις ίσως ακόμη μικρότερη.
-  Η έναρξη ινσουλινοθεραπείας θα πρέπει να γίνεται αμέσως μόλις διαπιστωθεί η 

αστοχία με τα αντιδιαβητικά δισκία.
- Ο αυτοέλεγχος αποτελεί συστατικό στοιχείο της καλής ρύθμισης
-  Ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχούς ρύθμισης αποτελεί η διάθεση χρόνου εκ μέ-

ρους του θεράποντος ιατρού προς τον ασθενή, για την συνολική επίλυση των 
προβλημάτων που προκύπτουν. 
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1. Η τιμή της HBA1c ≈10% αντανακλά κατά κύριο λόγο:
 α) Την προγευματική γλυκόζη πλάσματος
 β) Την μεταγευματική γλυκόζη πλάσματος
 γ) Εξ’ ίσου και τις δυο
 δ) Καμμιά από τις δυο

2.  Η τιμή της HBA1c ≈7% αντανακλά κατά κύριο λόγο:
 α) Την προγευματική γλυκόζη πλάσματος
 β) Την μεταγευματική γλυκόζη πλάσματος
 γ) Εξ’ ίσου και τις δυο
 δ) Καμμιά από τις δυο

3.  Η έναρξη ινσουλινοθεραπείας κατά ADA μετά την αστοχία των αντιδιαβητικών 
δισκίων να πετύχουν το στόχο, γίνεται οταν η HBA1c είναι:

 α) >6,5 %
 β) >7,0%
 γ) >7,5%
 δ) >8%

4.  Βάλτε κατά σειρά ισχύος τις παρακάτω προτάσεις. Για να πετύχουμε καλύτερο 
γλυκαιμικό έλεγχο με την ινσουλινοθεραπεία, ρυθμίζουμε πρώτα:

 α) Το μεταγευματικό σάκχαρο
 β) Το πρωινό σάκχαρο νηστείας
 δ) Το προγευματικό σάκχαρο

5.  Τα ανάλογα ινσουλίνης (πολύ ταχείας δράσης ή μακράς δράσης) σε σχέση με τις 
αντίστοιχες «κλασσικές» ινσουλίνες επιτυγχάνουν:

 α) Μεγαλύτερη μείωση της HBA1c
 β) Μικρότερη μείωση της HBA1c
 γ) Την ίδια περίπου μείωση της HBA1c
 δ) Δεν είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους

6.  Τα ανάλογα ινσουλίνης (πολύ ταχείας δράσης ή μακράς δράσης) λόγω του 
τρόπου και της διάρκειας δράσης τους προκαλούν σε σχέση με τις αντίστοιχες 
«κλασσικές» ινσουλίνες:

 α) Περισσότερες υπογλυκαιμίες
 β) Λιγότερες υπογλυκαιμίες
 γ) Το ίδιο ποσοστό υπογλυκαιμιών
 δ) Καθόλου υπογλυκαιμίες

Σωστές απαντήσεις κατά σειρά
α,β,β,β/γ/α,γ,β


