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Diabetes Mellitus



Diabetes is an increasing healthcare epidemic 
throughout the world

Global projections for the number of people with diabetes 
(20–79 age group), 2007–2025 (millions)
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Worldwide:
246 million people in 2007

380 million projected for 2025



Τι είναι ο σακχαρώδης διαβήτης ;

H νόσος που χαρακτηρίζεται από χρόνια αύξηση του 

σακχάρου στο αίμα.



Που οφείλεται ο σακχαρώδης διαβήτης ;

• στην πλήρη έλλειψη ινσουλίνης (σακχαρώδης διαβήτης 
τύπου 1 ή νεανικός ή ινσουλινοεξαρτώμενος) 

• στη σχετική έλλειψη ινσουλίνης κυρίως λόγω της 
παχυσαρκίας (σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 ή των παχυσαρκίας (σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 ή των 
ενηλίκων ή μη ινσουλινοεξαρτώμενος)



Πόσο συχνός είναι ο σακχαρώδης διαβήτης

• Πολύ συχνός στις αναπτυγμένες αλλά και στις υπο-ανάπτυξη χώρες

• Στην Ελλάδα οι διαβητικοί ασθενείς είναι περίπου 1.200.000 άτομα 
δηλαδή το 12% του πληθυσμού της χώρας.

• Τόση περίπου είναι η συχνότητα του διαβήτη και στην υπόλοιπη 
Ευρώπη. Ευρώπη. 

• Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι το 2030 
περισσότερα από 300 εκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν εκδηλώσει 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. 



Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

Διαβητικό κετοτικό οξεωτικό κώμα Αγγειοπάθεια μεγάλων αγγείων (διαβητική 

μακροαγγειοπάθεια) 

Υπερωσμωτικό κώμα Αγγειοπάθεια μικρών αγγείων (διαβητική 

μικροαγγειοπάθεια, νεφροπάθεια, 

αμφιβληστροειδοπάθεια)

Επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη

Υπογλυκαιμία Διαβητική νευροπάθεια (περιφερική 

νευροπάθεια, νευροπάθεια του αυτόνομου 

νευρικού συστήματος)

Στυτική δυσλειτουργία

Διαβητικό πόδι















•Διακοπή του καπνίσματος 

•ειδικά στους διαβητικούς μπορεί να προκαλέσει
απόφραξη των αγγείων των ποδιών με δραματική
κατάληξη σε γάγγραινα και ακρωτηριασμό.κατάληξη σε γάγγραινα και ακρωτηριασμό.

•





•Ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και μείωση των        
λιπιδίων 

•Ολικής χοληστερόλης, LDL και τριγλυκεριδίων

• Είναι συχνά αυξημένα στους διαβητικούς ασθενείς

•Είναι το ίδιο απαραίτητη με τη μείωση του σακχάρου•Είναι το ίδιο απαραίτητη με τη μείωση του σακχάρου
για να επιτευχθεί ο απώτερος στόχος που είναι η
μείωση των καρδιαγγειακών επεισοδίων.



Nutrition and fertility in 
Diabetes



Κατανάλωση σε καθημερινή βάση:Κατανάλωση σε καθημερινή βάση:

•• Ακατέργαστα δημητριακά. Ακατέργαστα δημητριακά. 

•• Τουλάχιστον 3 μερίδες προϊόντων ολικής αλέσεως. Τουλάχιστον 3 μερίδες προϊόντων ολικής αλέσεως. 

•• Κατανάλωση 5 μερίδων φρούτων και λαχανικών. Κατανάλωση 5 μερίδων φρούτων και λαχανικών. 

•• Η κύρια πηγή λιπαρών θα πρέπει να είναι το Η κύρια πηγή λιπαρών θα πρέπει να είναι το 
ελαιόλαδο. ελαιόλαδο. 

•• 22--3 μερίδες γαλακτοκομικών με 3 μερίδες γαλακτοκομικών με χαμηλά λιπαρά. χαμηλά λιπαρά. ΚατανάλωσηΚατανάλωση σε εβδομαδιαία βάσησε εβδομαδιαία βάση•• 22--3 μερίδες γαλακτοκομικών με 3 μερίδες γαλακτοκομικών με χαμηλά λιπαρά. χαμηλά λιπαρά. ΚατανάλωσηΚατανάλωση σε εβδομαδιαία βάσησε εβδομαδιαία βάση

•• Ψάρια και άπαχο κρέας όπως το κοτόπουλο. Ψάρια και άπαχο κρέας όπως το κοτόπουλο. 

Έμφαση στην κατανάλωση οσπρίων. Έμφαση στην κατανάλωση οσπρίων. 

•• Αυγά και  πατάτες σε μικρότερες ποσότητεςΑυγά και  πατάτες σε μικρότερες ποσότητες

•• Ελάχιστη κατανάλωση γλυκών Ελάχιστη κατανάλωση γλυκών 

Η κατανάλωση κόκκινου κρέατος περιορίζεται σε 2Η κατανάλωση κόκκινου κρέατος περιορίζεται σε 2--3 φορές 3 φορές 
το μήνατο μήνα..



ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ

 Υδατάνθρακες 
(σάκχαρα)

1. Απλούς (Ζάχαρη, μέλι, 
γλυκά)

2. Σύνθετους (Ζυμαρικά, 
πατάτες, όσπρια)



Συστάσεις για τους υδατάνθρακες στο 
διαβήτη

 Προτιμώνται οι σύνθετοι υδατάνθρακες και τα 
τρόφιμα που είναι πλούσια σε φυτικές ίνες: σιτηρά 
ολικής αλέσεως, λαχανικά, φρούτα, ενώ ολικής αλέσεως, λαχανικά, φρούτα, ενώ 
αποφεύγονται οι απλοί υδατάνθρακες



Συστάσεις για τους υδατάνθρακες στο διαβήτη (3)

 Κατανάλωση φυτικών ινών, όπως και στον υπόλοιπο 
γενικό πληθυσμό => 20-30γρ. φυτικών ινών 
καθημερινάκαθημερινά



Φυτικές Ίνες στον Σακχαρώδη Διαβήτη

 Καθυστέρηση απορρόφησης σακχάρου τροφής

 Καθυστέρηση αύξησης σακχάρου αίματος

 Αύξηση αίσθησης κορεσμού  μείωση βάρους

 Αντιμετώπιση δυσκοιλιότητας

Ψωμί ολικής ή σικάλεωςΨωμί ολικής ή σικάλεως

Δημητριακά πρωινού

Λαχανικά – Όσπρια

Φρούτα  αντί για χυμούς



Συστάσεις για το αλκοόλ στο διαβήτη

 Ο διαβήτης δεν αποτελεί αντένδειξη για την μέτρια
κατανάλωση αλκοόλ

 Αποφυγή ποτών που περιέχουν πολλή ζάχαρη (λικέρ,
γλυκά κρασιά, κ.ά)γλυκά κρασιά, κ.ά)

 Το αλκοόλ θα πρέπει πάντα να συνοδεύεται από φαγητό, 
ώστε  να μειωθεί ο κίνδυνος της υπογλυκαιμίας.



Συστάσεις για το αλκοόλ στο διαβήτη (2)

Ημερήσια κατανάλωση: 

1 ποτήρι   γυναίκες     & 2 ποτήρια άνδρες

* Ένα ποτό ορίζεται ως: 320ml μπύρας, 170ml κρασιού, 
50ml ποτού50ml ποτού

Οι θερμίδες που προέρχονται από το αλκοόλ θα πρέπει
να συνυπολογίζονται στο ημερήσιο διαιτολόγιο



Συστάσεις για τα μικροθρεπτικά συστατικά

 Το διαιτολόγιο θα πρέπει να είναι πλήρες σε
βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία

 Μέχρι σήμερα δεν έχουν υπάρξει σαφείς αποδείξεις
για κάποιο όφελος από την συμπληρωματική
χορήγηση βιταμινών ή ιχνοστοιχείων στουςχορήγηση βιταμινών ή ιχνοστοιχείων στους
διαβητικούς, εκτός και αν υπάρχουν συγκεκριμένες
ανεπάρκειες σε κάποιο από τα στοιχεία

 Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στην πρόσληψη
NaCl



Pathogenetic mechanisms of 
Diabetes in fertility















Diabetes and infertility
The evidence



Is there a direct effect of glucose 
lowering via healthier dietary 

habits into fertility?   



Diet induced lowering of glucose and pregnancy 
outcome

Title: Prepregnancy adherence to dietary patterns and lower 
risk of gestational diabetes mellitus 

(Tobias K et al. Am J Clin Nutr 2012;96:289–95)

Methods: 21,376 singleton live births reported from 15,254 
participants of the Nurses’ Health Study II cohort between 
1991 and 2001 



Diet induced lowering of glucose and pregnancy 
outcome(2)

 Conclusion:

Pre-pregnancy adherence to healthful dietary patterns is 

significantly associated with a lower risk of GDMsignificantly associated with a lower risk of GDM



Is there an association between 
infertility and GDM?



• T H E A S S O C I AT I O N B E T W E E N A H I S T O RY O F I N F E RT I L I T Y A N D
G D M WA S A S S E S S E D

History of infertility and risk of gestational 
diabetes mellitus: a prospective analysis of 

40,773 pregnancies 
(Tobias K et al. Am J Epidemiol. 2013) 

• P R O S P E C T I V E LY 4 0 , 7 7 3 E L I G I B L E P R E G N A N C I E S I N T H E U S
N U R S E S ' H E A LT H S T U D Y I I C O H O RT ( 1 9 8 9 - 2 0 0 1 )



• A P R E P R E G N A N C Y H I S T O RY O F I N F E RT I L I T Y
WA S R E P O RT E D B Y 5 , 4 9 7 ( 2 0 . 5 % )
PA RT I C I PA N T S

History of infertility and risk of gestational diabetes 
mellitus: a prospective analysis of 40,773 

pregnancies (2)
(Tobias K et al. Am J Epidemiol. 2013) 

PA RT I C I PA N T S

• WA S S I G N I F I C A N T LY A S S O C I AT E D W I T H A 3 9 %
G R E AT E R R I S K O F G D M ( R I S K R AT I O ( R R ) =
1 . 3 9 ,

• .



History of infertility and risk of gestational diabetes mellitus: a prospective analysis 
of 40,773 pregnancies (3)

(Tobias K et al. Am J Epidemiol. 2013) 

 Underlying reasons for infertility associated with 
GDM included 

 ovulation disorders (RR = 1.52, 95% CI: 1.23, 1.87; P 
< 0.001) < 0.001) 

 tubal blockage (RR = 1.83, 95% CI: 1.20, 2.77; P = 
0.005 



Is Diabetes affecting birth 
outcomes?



Outcomes of pregnancy in insulin dependent diabetic women: 
results of a five year population cohort study BMJ 1997

Aims: To monitor pregnancies in women with pre-
existent insulin dependent diabetes for 

 pregnancy loss, 

 congenital malformations, 

 fetal growth 

 462 pregnancies in 355 women with insulin 
dependent diabetes from the 10 centres over five 
years (1990-4) 



Outcomes of pregnancy in insulin dependent diabetic women: 
results of a five year population cohort study BMJ 1997 (2)

 Infants of women with established insulin dependent 
diabetes mellitus have:

 x 10 times the population risk of congenital 
malformations 

 x 5 times the stillbirth rate

 Excess mortality among infants of women with pre-
existent insulin dependent diabetes mellitus is 
predominantly due to congenital malformations



Outcomes of pregnancy in insulin dependent diabetic women: 
results of a five year population cohort study BMJ 1997 (3)

 The birth prevalence of congenital 
malformations can be reduced by good 
periconceptional glycaemic control, but the 
challenge remains to implement this on a challenge remains to implement this on a 
population basis

 Macrosomia remains a problem among infants of 
women with established insulin dependent 
diabetes mellitus



Birth weights of liveborn infants of women with pre-existent insulin dependent diabetes 
expressed as standard normal deviates (z scores) for gestational age (Merseyside and 

Cheshire, 1990-4). 

Casson I F et al. BMJ 1997;315:275-278

©1997 by British Medical Journal Publishing Group



Diabetes and fertility issues in 
females



RF ARRAIS Human Reproduction 2006

 menstrual cycle disturbances

 fertility disturbances 

 oligoamenorrhoea and amenorrhoea associated with 
T1DM is mainly of hypothalamic origin (i.e. failure of T1DM is mainly of hypothalamic origin (i.e. failure of 
the GnRH pulse generator) and may be reversible. 



The HPA axis was studied in both amenorrhoeic and eumen-
orrhoeic diabetic women (De Veo et al., 1999), 

 amenorrhoeic group had

 lower basal levels of LH, FSH, prolactin, estradiol, 
androstenedione and 17-hydroxypro- gesterone 

 diminished ACTH response to the CRH test 

 a diminished prolactin response to the MTC 
inhibition test. 



The HPA axis was studied in both amenorrhoeic and eumen- orrhoeic
diabetic women (De Veo et al., 1999), 

 Higher prolactin response to the CRH test for the 
amenorrhoeic than for the eumenorrhoeic patients, 

 higher  24 h cortisol evaluation test

 indicating hyperactivation of the HPA axis



Fertility issues in women with Diabetes (Livshits A et al.Womens Health 
2009)

 Delayed menarche among women with onset of diabetes 
before menarche (Bergquist 1954)

 Secondary amenorrhoea and oligomenorrhoea X3 times 
more frequent compared to controls (Rzepka 1977)

Diagnosis of T1DM before 10yrs of age associated with  Diagnosis of T1DM before 10yrs of age associated with 
delay of menarche and x2 menstrual irregularities (Kjaer
JCEM 1992)



Strotmeyer ES Diab Care 2003

 T1DM independently associated with:

1. Longer cycle length (>31 days)

2. Long menstruation (>6 days)

3. Heavy menstruation3. Heavy menstruation

4. More reports of any menstrual problems at 
younger ages <29 yrs



 Inadequate release of GnRH

 Reduced sensitivity of pituitary to GnRH

 in T1DM: Lower basal LH levels and different 
reactions of LH to exogenous GnRH



T2DM and infertility

 Associated with

1. Alterations in cycle length and age of menstrual onset

2. Obesity

3. PCOS3. PCOS

(Durando et al. Diabetes 2003, 

Amini et al. Gynecol Endocrinol 2008)



Diabetes control and infertility

 Poor glycemic control associated with menstrual 
irregularities and lower fertility (Schroeder et al. J Reprod 
Med 2000)

 Swedish epidemiological study in women T1DM: 
Presence of diabetic microvascular or cardiovascular Presence of diabetic microvascular or cardiovascular 
complications was associated with low fertility (Jonasson 
et al. Diabetes Care 2007) 



Diabetes and Menopause

 T1DM associated with higher incidence of premature 
menopause

 Patients with early menopause were younger at the onset 
of T1DM

Premature menopause in T1DM patients related to  Premature menopause in T1DM patients related to 
autoimmunity aspects of T1DM

(Dorman JS et al. Diabetes 2001)



Autoimmunity and infertility in Diabetes

 Hashimotos thyroiditis highly prevalent among patients 
with T1DM

 Antiovarian autoantibodies iin higher frequency in girls 
with T1DM compared to controls

(Lopez-Lopez R, Menopause 1999, Snajderova et al J Ped(Lopez-Lopez R, Menopause 1999, Snajderova et al J Ped
Adolesc Gynecol 1999)



Diabetes and sexuality

 In T1DM: Higher prevalence of impaired sexual 
arousal and inadequate lubrication compared to 
controls

(Enzlin et al. 2002 Diab Care )



Is low fertility associated with 
T2DM?



Low fertility and the risk of type 2 diabetes in women 
CC Elbers et al Human Reproduction, 2011 

 Fertility problems are frequently followed  by early 
menopause 

 early menopause has been associated with increased 
risk of type 2 diabetes (T2DM). 

 Thus far, it is unknown whether low fertility is 
independently associated with future T2DM risk



Low fertility and the risk of type 2 diabetes in women 
CC Elbers et al Human Reproduction,  2011 (2)

 At baseline, 332 women had T2DM. 

 During a mean follow-up of 9.1+3.6 years, 535 T2DM 
cases occurred. 

 Out of 15707 Prospect-EPIC women who wanted to 
get pregnant, 1940 consulted a physician for fertility get pregnant, 1940 consulted a physician for fertility 
problems and 700 remained childless. 



Low fertility and the risk of type 2 diabetes in women 
CC Elbers et al Human Reproduction,  2011 (3)

 No relation was found between consulting a 
physician for fertility problems or nulliparity and 
T2D risk

 Women who had one or more miscarriage showed 
the same risk for T2D as women who had no the same risk for T2D as women who had no 
miscarriage. 

 Also, none of the other measures of low fertility were 
associated with increased risk for T2D.



Diabetes and male infertility



.
The hidden impact of diabetes on male sexual dysfunction and fertility.

Glenn DR et al. Hum Fertil (Camb). 2003

 Erectile and ejaculatory difficulties arise due to 
vascular and neuropathic problems

 spermatogenesis is affected by diabetes and patients 
have a reduced sperm motility and semen volume 



Diabetes Mellitus and Minireview Sperm Parameters 
S LA VIGNERA et al Journal of Andrology,  2012

 DM causes histologic damage of the epididymis, with 
a negative impact on sperm transit

 subtle molecular changes that are important for 
sperm quality and function.sperm quality and function.

 sperm damage caused by endocrine disorders, 
neuropathy, and increased oxidative stress



Diabetes Mellitus and Minireview Sperm Parameters 
S LA VIGNERA et al Journal of Andrology,  2012 (2)

1. Endocrine: DM decreases serum testosterone 
levels. This is associated with a steroidogenetic
defect in Leydig cells

2. Diabetic neuropathy: seems to cause atonia of 
seminal vesicles, bladder, and urethraseminal vesicles, bladder, and urethra

3. Oxidative stress: damages sperm nuclear and 
mitochondrial DNA



Diabetes Mellitus and Minireview Sperm Parameters 
S LA VIGNERA et al Journal of Andrology,  2012 (3)

4. local autoimmune damage: spermatogenesis 
derangement and germ cell apoptosis

5.  insulin resistance, obesity: impair sperm parameters 5.  insulin resistance, obesity: impair sperm parameters 
and decrease testosterone serum levels in patients with 
type 2 DM 



Sexual dysfunction in men with type 2 diabetes
Isidro et al. Postgrad Med J. 2012 

 Delayed ejaculation & anejaculation due to vascular 
or neuropathic damage are usually irreversible


