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Εισαγωγή 
 
 Όπως είναι πλέον αναγνωρισμένο, οι ασθενείς που πάσχουν από σακχαρώδη 
διαβήτη (τόσο ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου Ι όσο και μη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου ΙΙ), 
αναμένεται να εκδηλώσουν- σε επαρκές βάθος χρόνου- μακροπρόθεσμες επιπλοκές, ως 
τελική απόρροια των πρωτογενών μεταβολικών διαταραχών, που συνιστούν την οντότητα της 
νόσου (Nathan, 1993). Στις επιπλοκές αυτές περιλαμβάνονται κατά κύριο λόγο διάφορες 
επιμέρους μορφές μικροαγγειοπάθειας (αμφιβληστροειδοπάθεια, νεφροπάθεια, περιφερική 
νευροπάθεια, περιοδοντική νόσος) και μακροαγγειοπάθειας (καρδιαγγειακή νόσος, 
περιφερική αγγειοπάθεια- συμπεριλαμβανομένης της διαλείπουσας χωλότητας) (Mealey and 
Ocampo, 2007; wikipedia.org(a)), καθώς και το αποκαλούμενο «διαβητικό πόδι», που αν και 
οφείλεται σε συνδυασμό περιφερικής νευροπάθειας και περιφερικής αγγειοπάθειας, 
εξετάζεται συνήθως ως ανεξάρτητο σύνδρομο, λόγο της συχνότητας και της σπουδαιότητάς 
του (CDC, 1998). Τέλος, οι διαβητικοί ασθενείς παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα 
εκδήλωσης καταρράκτη (Moghaddam et al, 2005) αλλά και στυτικής δυσλειτουργίας 
(Kamenov et al, 2007). 

Η ανάγκη αυτόνομης προσέγγισης των παραπάνω επιπλοκών προκύπτει από το 
γεγονός ότι αυτές συνιστούν όχι μόνο πρωταρχικό λόγο επιδείνωσης της ποιότητας ζωής των 
διαβητικών ασθενών αλλά και σημαντικό παράγοντα θνησιμότητας (Nathan, 1993). 
Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η νόσος αναγνωρίζεται ως η κύρια αιτία τύφλωσης στις Η.Π.Α. 
(25 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα απώλειας της όρασης σε σχέση με το γενικό πληθυσμό 
(CDC, 1998)) και ως η κύρια αιτία μη τραυματικού ακρωτηριασμού των κάτω άκρων στον 
αναπτυγμένο κόσμο (wikipedia.org(a)) (αύξηση της πιθανότητας κατά 15 φορές σε σχέση με 
το γενικό πληθυσμό (CDC, 1998)). Επιπλέον, η παρουσία της νόσου φαίνεται να αυξάνει 
κατά 3 φορές την πιθανότητα εκδήλωσης καταστροφικής (για τα οστά των γνάθων) 
περιοδοντικής νόσου (Emrich et al, 1991) και κατά 5 φορές την πιθανότητα εμφάνισης 
στυτικής δυσλειτουργίας (Adimoelja and Adaikan, 1997). Ταυτόχρονα, ο σακχαρώδης 
διαβήτης εντοπίζεται ως ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για την εκδήλωση 
καρδιαγγειακού επεισοδίου, που συνιστά και την τελική αιτία θανάτου για το 86% των 
διαβητικών ασθενών (CDC, 1998; Mealey and Ocampo, 2007). 

Από την άλλη πλευρά, πρόσφατες έρευνες (DCCT Research group, 1993; Mealey 
and Ocampo, 2007; UKPDS, 1998) καταδεικνύουν πως η πιθανότητα εμφάνισης των εν λόγω 
επιπλοκών είναι τόσο μεγαλύτερη όσο χειρότερη η μακροχρόνια ρύθμιση των επιπέδων 
γλυκόζης στο αίμα, καθιστώντας ως αποτελεσματικότερη στρατηγική για την πρόληψη και την 
επιβράδυνση της εξέλιξής τους, την αποτελεσματική αντιμετώπιση της υποκείμενης 
υπεργλυκαιμίας. Δυστυχώς όμως ακόμα και σήμερα, με την ποικιλία των διαθέσιμων 
αντιδιαβητικών παραγόντων- συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων μορφών ινσουλίνης- ο 
αποτελεσματικός μακροχρόνιος γλυκαιμικός έλεγχος αποτελεί συχνά χίμαιρα για θεραπευτές 
και θεραπευόμενους (Ziegler, 2004). Ως εκ τούτου, ο χειρισμός- έστω και δευτερογενής ή 
«συμπτωματικός»- των επιμέρους επιπλοκών του σακχαρώδους διαβήτη θα πρέπει να 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε προσπάθειας ολιστικής προσέγγισης και διαχείρισης του 
διαβητικού ασθενή. 

Στο πλαίσιο αυτό, μαζί με ή πριν και πέρα από τις συμβατικές παρεμβάσεις 
(συμβατική φαρμακοθεραπεία, χειρουργικές επεμβάσεις) πολύτιμη μπορεί να είναι η συμβολή 
εναλλακτικών/ συμπληρωματικών θεραπευτικών μέσων φυσικής προέλευσης (δρόγες, 
συμπληρώματα διατροφής), με παραδοσιακή ενδεχομένως χρήση, αλλά και επιστημονικά 
επιβεβαιωμένη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας ενότητας 
είναι να παρουσιάσει μία ανασκόπηση των διαθέσιμων φυσικών αυτών μέσων, για τα οποία 
υπάρχει διαθέσιμη επιστημονική αρθρογραφία ή/ και βιβλιογραφία για τη συμβολή τους στην 
αντιμετώπιση των μακροχρόνιων επιπλοκών του σακχαρώδους διαβήτη, καθώς και να 
αναφερθεί με συντομία στις γενικές κατευθύνσεις αυτοπαρακολούθησης των διαβητικών 
ασθενών, σε όποιες περιπτώσεις αυτή χρειάζεται. 



Α. μικροαγγειοπάθειες 
 

1. αμφιβληστροειδοπάθεια - αγγειοπροστατευτικά 
 
Fructus Myrtilli 
 

Πρόκειται για τους αποξηραμένους ώριμους καρπούς του 
μύρτιλλου (Vaccinium myrtillus οικ. Ericacae, κοιν. ξενική ονομασία: 
Bilberry) (ESCOP, 2003). Κύριο συστατικό της δρόγης αποτελούν οι 
ανθοκυανίνες ή ανθοκυανοσίδες, δηλαδή πολυφαινολικά παράγωγα της 
ομάδας των φλαβονοειδών, ως προς τα οποία γίνεται και η τιτλοποίηση 
της δρόγης και των εκχυλισμάτων της (ESCOP, 2003; Werbach and 
Murray, 1994). 

Σύμφωνα με in vitro και in vivo μελέτες, το εκχύλισμα του 
μύρτιλλου διαθέτει ισχυρή αντιοξειδωτική (Boniface et al, 1982; 
Kahkonen et al, 2001; Meunier et al, 1989; Martin-Aragon et al, 1998; 
Martin-Aragon et al, 1999; Morazzoni and Maladrino, 1988; 
Maridonneau et al, 1982; Mavelli et al, 1984; Roy et al, 2002) και αγγειοπροστατευτική 
δράση, η οποία συνίσταται στην προστασία των ενδοθηλιακών κυττάρων από οξειδωτικές 
βλάβες, στην αύξηση της αντίστασης, τη μείωση της διαπερατότητας (Detre et al, 1986; Lietti 
et al, 1976; Pourrat et al, 1967Robert et al, 1977; Terrase and Moinade, 1964;) και τη 
βελτίωση της ελαστικότητάς (Boniface et al, 1982; Jonadet et al, 1983; Lagrue et al, 1979; 
Robert et al, 1979) των τριχοειδών  και άλλων μικρών αγγείων, καθώς και στη βελτίωση της 
αιματικής ροής μέσα σε αυτά (ενίσχυση μικροκυκλοφορίας) (Werbach and Murray, 1994). Η 
τελευταία μάλιστα φαίνεται να επιτυγχάνεται όχι μόνο μέσα από τη μείωση του τόνου των 
λείων μυών των αγγείων (Bettini et al, 1984a; Bettini et al, 1984b; Bettini et al, 1984c; Bettini 
et al, 1985) αλλά και μέσα από την καταστολή της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων 
(Morazzoni and Magistretti, 1990; 45; Serranilos et al, 1983). Ως εκ τούτου θεωρείται χρήσιμο 
στην πρόληψη και θεραπεία της διαβητικής μικροαγγειοπάθειας και κυρίως της 
αμφιβληστροειδοπάθειας, επί της οποίας υπάρχουν πολύ ενθαρρυντικά κλινικά πειραματικά 
δεδομένα (Vannini et al, 1986; Orsucci et al, 1983; Perossini et al, 1987; Repossi et al, 1987; 
Scharrer and Ober, 1981). Επιπλέον, υπάρχουν διαθέσιμα πειραματικά στοιχεία που 
υποστηρίζουν τη χρησιμότητα του μύρτιλλου στην επιβράδυνση της εξέλιξης του καταρράκτη 
(Braun and Cohen, 2007). 

Η δρόγη χορηγείται υπό τη μορφή τυποποιημένων εκχυλισμάτων, περιεκτικότητας 
36% σε ανθοκυανίνες (25% σε γενίνη- ανθοκυανιδίνη), και σε δόση 160-280mg ημερησίως 
(ESCOP, 2003; Werbach and Murray, 1994). Δεδομένης της ευρείας χρήσης του στη 
διατροφή, η χρήση του μύρτιλλου θεωρείται ασφαλής. Μπορεί να χορηγηθεί ακόμα και κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού (ESCOP, 2003), στη συνήθη διατροφική δόση 
(Braun and Cohen, 2007). Ωστόσο, λόγω των φαρμακολογικών του δράσεων θα πρέπει να 
χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτική, αντιδιαβητική ή 
αντιυπερτασική αγωγή, καθώς η δρόγη θα μπορούσε θεωρητικά να ενισχύσει τη δράση των 
αντίστοιχων φαρμάκων (Basch et al, 2008; Braun and Cohen, 2007). 
 
Folia ginkgo 
 

Η δρόγη αποτελείται από τα αποξηραμένα φύλλα του φυτού 
Ginkgo biloba (οικ. Ginkgoaceae). Η ικανότητα του φυτού να βελτιώνει 
τα αλλοιωμένα ρεολογικά χαρακτηριστικά της αιματικής 
μικροκυκλοφορίας των διαβητικών ασθενών (παραμορφωτική 
ικανότητα ερυθροκυττάρων, ιξώδες πλάσματος και αίματος, αιματική 
αγγειοελαστικότητα) σε συνδυασμό με την ισχυρή αντιοξειδωτική του 
δράση (ESCOP, 2003), το καθιστούν χρήσιμο στην αντιμετώπιση της 
διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας (Choong et al, 199; Doly et al, 
1986; Huang SY, 2004; Lanthony and Cosson, 1988). 

Η χορήγηση του Ginkgo γίνεται υπό τη μορφή τιτλοδοτημένου εκχυλίσματος, που 
περιέχει 22-27% φλαβονοειδή, εκφρασμένων ως φλαβονογλυκοσιδών, και 5-7% τερπενικές 
λακτόνες, στις οποίες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 2,8-3,4% γκινγκολίδες A, B και C, 
και 2,6-3,2% βιλοβαλίδης (ESCOP, 2003).  Η συνήθης ημερήσια δόση είναι 120-240mg του 
παραπάνω τιτλοδοτημένου εκχυλίσματος, διαιρεμένα σε 2 ή 3 δόσεις. Σε γενικές γραμμές η 



χρήση της δρόγης θεωρείται ασφαλής, με μη επιβεβαιωμένες σοβαρές παρενέργειες από 
σχετικές μελέτες έναντι placebo (Abrams et al, 2008; ESCOP, 2003). Ωστόσο, λόγω των 
φαρμακολογικών του ιδιοτήτων, στις οποίες μεταξύ των άλλων περιλαμβάνεται η αναστολή 
της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων (ESCOP, 2003) καθώς και η πιθανή υπογλυκαιμική 
δράση (Abrams et al, 2008), το φυτό θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς που 
λαμβάνουν αντιπηκτική, αντιαιμοπεταλιακή, αντιδιαβητική ή αντιυπερτασική αγωγή,  καθώς 
και σε όσους βρίσκονται υπό θεραπεία με αντιψυχωσικά ή αντικαταθλιπτικά των ομάδων των 
αναστολέων της ΜΑΟ (MAOI)  και των εκλεκτικών αναστολέων της επαναπρόσληψης 
σεροτονίνης (SSRI) (Abrams et al, 2008). 
 
Radix Stephaniae tetrandrae 
 
 Η ρίζα της Stephania tetrandra Moore (οικ. Menispermaceae) 
αποτελεί δρόγη προερχόμενη από την παραδοσιακή κινεζική ιατρική, 
οπού αναφέρεται ως “Han Fang Ji”.  Μία πρόσφατη in vitro μελέτη (Liang 
et al, 2002) κατέδειξε πως το βότανο- και δη το κύριο συστατικό του, η 
τετρανδρίνη- έχει την ικανότητα να καταστέλλει την νεοαγγειογένεση στα 
τριχοειδή του αμφιβληστροειδούς διαβητικών πειραματοζώων. Δεδομένου ότι η 
νεοαγγειογένεση συνιστά ένα από τους βασικούς μηχανισμούς εξέλιξης της διαβητικής 
αμφιβληστροειδοπάθειας, συνάγεται ότι η δρόγη ενδέχεται να αναστέλλει την εξέλιξη της 
νόσου και in vivo. Περαιτέρω διερεύνηση είναι σε κάθε περίπτωση απαραίτητη. 
 
Ruscus aculeatus και Fagopyrum esculentum 
 
 Η χρήση τόσο ενός παρασκευάσματος της πόας του Fagopyrum esculentum (οικ. 
Polygonaceae) (κοιν. ξενική ονομασία: Buckwheat) όσο και ενός εκχυλίσματος του ρούσκου 
(Ruscus aculeatus, οικ. Liliaceae) σε διαβητικούς ασθενείς κατέληξε σε θετικά αποτελέσματα 
σχετικά με τη χρησιμότητα των παραπάνω φυτών ως προφυλακτικής και συμπτωματικής 
θεραπείας της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας (Archimowicz-Cyrylowska et al, 1996). 
Επισημαίνεται ότι το Fagopyrum ενδέχεται να ασκεί επιπλέον άμεση υπογλυκαιμική δράση, 
γεγονός που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη χορήγηση, προς αποφυγή 
ανεπιθυμήτων ενεργειών ή αληλεπιδράσεων. 
 
 
 

 
 
 
 

Ruscus aculeatus Fagopyrum esculentum 



Πυκνογενόλες 
 
 Πρόκειται για συμπλέγματα φλαβονοειδών, που είναι επίσης 
γνωστά ως προκυανολιδικά ολιγομερή ή λευκοκυανιδίνες, 
περιεχόμενα στο φλοιό του καρπού της αμπέλου (Vitis vinifera, οικ. 
Vitaceae), στο φλοιό του κορμού της δασικής πεύκης (Pinus maritima, 
οικ. Pinaceae) και αλλού. Χάρη στις αντιοξειδωτικές, 
αντιφλεγμονώδεις και αγγειοπροστατευτικές ιδιότητές τους, οι 
πυκνογενόλες φαίνεται να αποκαθιστούν τις διαταραχές στη 
μικροκυκλοφορία και στην ανθεκτικότητα και διαπερατότητα των 
τριχοειδικών αγγείων, οι οποίες παρατηρούνται στους διαβητικούς 
ασθενείς (Spadea and Balestrazzi, 2001; Werbach and Murray, 
1994). Ειδικότερα, εικάζεται ότι οι πυκνογενόλες συνδέονται με τις πρωτεΐνες και τους 
μουκοπολυσακχαρίτες της κυτταρικής μεμβράνης των ενδοθηλιακών κυττάρων, 
δημιουργώντας έτσι ένα προστατευτικό περίβλημα, που με τη σειρά του μειώνει την 
τριχοειδική διαπερατότητα και διήθηση, και άρα την τάση για δημιουργία οιδήματος (Spadea 
and Balestrazzi, 2001). Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι η φυτοχημική αυτή ομάδα μπορεί να έχει 
ωφέλιμες επιδράσεις στις διάφορες μορφές διαβητικής μικροαγγειοπάθειας, όταν χορηγείται 
σε δόση 150-300mg ημερησίως (Werbach and Murray, 1994). Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά 
τη χορήγηση 50mg του αντίστοιχου εμπορικού σκευάσματος 3 φορές ημερησίως σε 
διαβητικούς ασθενείς με διαγνωσμένη αμφιβληστροειδοπάθεια, διαπιστώθηκε αναστολή της 
περαιτέρω επιδείνωσης της αμφιβληστροειδικής λειτουργίας αλλά και σημαντική επαναφορά 
της οπτικής οξύτητας (Spadea and Balestrazzi, 2001).  
 
Φλαβονοειδή (κερκετίνη, ρουτίνη, τροξερουτίνη) 
 
 Τα αγγειοδραστικό φλαβονοειδές κερκετίνη και ο 3-Ο-ρουτινοσίδης της, η ρουτίνη 
(περιέχονται σε πάρα πολλά φυτά, όπως Quercus tinctoria, Q. sessiflora, Q. pedunculata οικ. 
Fagaceae, Sophora japonica οικ. Leguminosae, Ruta graveolens οικ. Rutaceae, Fagopyrum 
esculentum οικ. Polygonaceae (Βερυκοκίδου- Βιτσαροπούλου, 1997), ενδέχεται να ενισχύουν 
τις βασικές μεμβράνες των τριχοειδών αγγείων και να ελαττώνουν τις περιφερικές αγγειακές 
αντιστάσεις, βελτιώνοντας έτσι τη μικροκυκλοφορία στους διαβητικούς ασθενείς (Lacombe et 
al, 1988; Werbach, 1993). Επιπλέον, λόγω των αναγωγικών τους ιδιοτήτων, προλαμβάνουν 
την οξείδωση της βιταμίνης C σε δεϋδροασκορβικό οξύ, το οποίο με τη σειρά του προκαλεί 
οξειδωτικές βλάβες στα ενδοθηλιακά κύτταρα των τριχοειδών αγγείων (Clemetson, 1976; 
Clemetson et al, 1966). Ως εκ τούτου τα μόρια αυτά μπορεί να είναι χρήσιμα στην πρόληψη 
της διαβητικής μικροαγγειοπάθειας. Μάλιστα, ένα ημισυνθετικό παράγωγο (7,3’,4’- 
τριαιθυλαιθέρας) της ρουτίνης, η τροξερουτίνη, έχει μελετηθεί in vivo (Chung et al, 2005) για 
τη χρησιμότητά της στην πρόληψη και επιβράδυνση της εξέλιξης της διαβητικής 
αμφιβληστροειδοπάθειας, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 
 
 
 
 
 
 

Pinus maritima

κερκετίνη 



 
 
 
 
 
 
Βιταμίνη C 

 
 

 Η χορήγηση βιταμίνης C σε δόση 500mg-2g ημερησίως (Werbach, 1993) μπορεί να 
συμβάλλει στη διόρθωση της σχετικής ανεπάρκειας, η οποία παρατηρείται συχνά στους 
διαβητικούς ασθενείς (Ginter and Chorvathona, 1983; Jennings et al, 1987) και η οποία 
προδιαθέτει στην εμφάνιση μικροαγγειοπάθειας (συμπεριλαμβανομένης της 
αμφιβληστροειδοπάθειας) (Ginter and Chorvathona, 1983; Jennings et al, 1987). Ο 
μηχανισμός δράσης της βιταμίνης φαίνεται να σχετίζεται αφενός με το αντιοξειδωτικό 
δυναμικό της (το οποίο ενισχύεται με τη συγχορήγηση «αγγειοδραστικών» βιοφλαβονοειδών 
ή γλουταθειόνης (Clemetson, 1976)) και αφετέρου με την κατασταλτική της δράση επί της 
συσσώρευσης σορβιτόλης (βλ. «καταρράκτης και φλαβονοειδή») στους επιμέρους ιστούς 
(Vinson et al, 1989). Επισημαίνεται τέλος ότι η χορήγηση υψηλών δόσεων βιταμίνης C 
ενδέχεται να αλλοιώσει τα αποτελέσματα της εξέτασης για γλυκόζη στα ούρα. 
 
Βιταμίνη Ε 

 
 

 Τα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων των διαβητικών ασθενών υπόκεινται σε 
αυξημένο οξειδωτικό στρες, με συνέπεια τη διαταραχή της λειτουργικότητας τους (Keegan et 
al, 1995, Pop-Busui et al, 2006). Έκφραση της τελευταίας συνιστούν μεταξύ άλλων η χρόνια 
ανεπάρκεια του μηχανισμού της ελεγχόμενης από το ενδοθήλιο και διαμεσολαβούμενης από 
το μονοξείδιο του αζώτου αγγειοχάλασης (Keegan et al, 1995) αλλά και η ανατροπή στην 
ισορροπία των παραγόμενων θρομβοξανίων και προστακυκλινών, η οποία οδηγεί με τη σειρά 

ρουτίνη τροξερουτίνη 



της στην παθολογικά αυξημένη στους διαβητικούς ασθενείς τάση για συσσώρευση των 
αιμοπεταλίων (Collete et al, 1988; Gisinger et al, 1990; Gisinger et al, 1988). Αθροιστικό 
αποτέλεσμα των παραπάνω αλλά και άλλων παραγόντων (όψιμη γλυκοζυλίωση, 
ενεργοποίηση της μεταβολικής οδού των πολυολών- ενδοκυτταρική συσσώρευση 
σορβιτόλης, ενεργοποίηση της πρωτεϊνικής κινάσης C, διαταραχές στο μεταβολισμό των ω-6 
λιπαρών οξέων-βλ. νευροπάθεια), αποτελεί η εμφάνιση εκφυλιστικών αλλοιώσεων στα μικρά 
και μεγάλα αγγεία του οργανισμού (Riad et al, 2008), αλλά και στην αιματική παροχή 
επιμέρους ιστών, όπως ο νευρικός, οι οποίοι αρχίζουν να εμφανίζουν δευτερογενείς 
μεταβολικές και λειτουργικές επιπλοκές (Cameron et al, 2001). 

In vivo μελέτες σε διαβητικά πειραματόζωα κατέδειξαν ότι, λόγω της ισχυρής 
αντιοξειδωτικής της δράσης (Galli and Socin, 1984), η βιταμίνη Ε ασκεί προστατευτική δράση 
ειδικά επί των ενδοθηλιακών κυττάρων των αγγείων (Keegan et al, 1995; Wigg et al, 2004). 
Με τον τρόπο αυτό- και βάσει των παραπάνω- μπορεί να συμβάλλει στην πρωτογενή 
πρόληψη και αντιμετώπιση των διαφόρων μορφών μικροαγγειοπάθειας (Werbach, 1993) 
αλλά και μακροαγγειοπάθειας (βλ. αντίστοιχη ενότητα), ειδικά αν χορηγηθεί στα πρώτα 
στάδια εξέλιξης του διαβήτη, πριν την εγκατάσταση μόνιμων βλαβών (Wigg et al, 2004). 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι λόγω της πιθανότητας η βιταμίνη Ε να μειώσει 
τις ανάγκες σε ινσουλίνη, οι διαβητικοί ασθενείς, που λαμβάνουν ινσουλίνη, θα πρέπει να 
ξεκινήσουν την αγωγή με 100 ή και λιγότερες διεθνείς μονάδες (IU) βιταμίνης Ε ημερησίως, με 
προοδευτική αύξηση της δόσης παράλληλα με την προσαρμογή της χορηγούμενης δόσης 
ινσουλίνης (Werbach, 1993). 
 
Φωσφορικά άλατα 
 
 Οι ασθενείς που πάσχουν από ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη παρουσιάζουν μεταξύ 
των άλλων και μια διαταραχή στην ικανότητα των ερυθροκυττάρων να απελευθερώνουν 
οξυγόνο στους ιστούς . Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις λοιπές δυσμενείς ρεολογικές 
μεταβολές, που παρατηρούνται στη μικροκυκλοφορία των διαβητικών ασθενών, προδιαθέτει 
στην εμφάνιση μικροαγγειακών αλλοιώσεων (Ditzel, 1976; Ditzel, 1979). Ωστόσο, η χορήγηση 
συμπληρωμάτων φωσφορικών αλάτων σε διαβητικά άτομα φαίνεται να βελτιώνει την 
ικανότητα απελευθέρωσης οξυγόνου των ερυθρών αιμοσφαιρίων τους και άρα και την 
πρόγνωση για την εμφάνιση και την εξέλιξη μικροαγγειοπάθειας, συμπεριλαμβανομένης της 
αμφιβληστροειδοπάθειας (Freyler, 1977; Werbach, 1993). 
 
Μαγνήσιο 
 
 Η ανεπάρκεια μαγνησίου συνιστά την πιο κοινή διαταραχή μεταβολισμού των 
μετάλλων, που παρατηρείται στον οργανισμό των διαβητικών ασθενών, αλλά και, 
αντίστροφα, ο σακχαρώδης διαβήτης είναι το σύνδρομο, στο οποίο παρατηρείται συχνότερα 
δευτερογενής ανεπάρκεια μαγνησίου. Τα ελαττωμένα αυτά επίπεδα μαγνησίου στο πλάσμα 
και στα ερυθροκύτταρα έχουν συσχετισθεί με το σύνολο των επιπλοκών του σακχαρώδους 
διαβήτη, συμπεριλαμβανομένης της αμφιβληστροειδοπάθειας αλλά και άλλων μορφών 
μικροαγγειοπάθειας (νεφρική, νευρολογική) (Durlach and Collery, 1984; Elamin and Tuvemo, 
1990). Επομένως, η διόρθωση της υπομαγνησιαιμίας, μέσα από την πρόσληψη ικανών 
ποσοτήτων του μετάλλου, μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη και επιβράδυνση της εξέλιξης 
των εν λόγω επιπλοκών (Werbach, 1993). Κατά τη χορήγηση θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη πιθανή αύξηση της ανταπόκρισης του ασθενούς στην ινσουλίνη (Paolisso et al, 1989). 
 

2. καταρράκτης 
 
Folia gymnemae 
 
 Πρόκειται για τα αποξηραμένα φύλλα του φυτού Gymnema sylvestre 
(Asclepediaceae). Πέρα από τη χρησιμότητά της ως υπογλυκαιμικού παράγοντα (που 
συζητήθηκε αναλυτικά σε προηγούμενη ενότητα) η δρόγη φαίνεται να ασκεί πρόσθετη και 
ανεξάρτητη προστατευτική δράση στο οφθαλμικό φακό, καθώς αναστέλλει in vitro τις 
επαγόμενες από υψηλές συγκεντρώσεις γλυκόζης εκφυλιστικές ιστικές αλλοιώσεις 
(Moghaddam et al, 2005). 
 



Momordica charantia και Syzygium cumini 
 
 Τέσσερα βότανα της αγιουρβεδικής θεραπευτικής δοκιμάστηκαν (Rathi et al, 2002) σε 
διαβητικά πειραματόζωα έναντι ομάδων ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητά 
τους να προλαμβάνουν το διαβητικής αιτιολογίας καταρράκτη. Από τα αποτελέσματα φαίνεται 
ότι τα δύο από αυτά, η Momordica charantia (οικ. Curcubitaceae) και το Syzygium cumini (= 
Eugenia jambolana, οικ. Myrtaceae), δύνανται να προλαμβάνουν αποτελεσματικά την 
εκδήλωση της νόσου, όταν χορηγούνται από το στόμα υπό μορφή λυοφιλοποιημένου 
υδατικού εκχυλίσματος. Επιπλέον, η ίδια μελέτη επιβεβαίωσε την πρόσθετη ικανότητα των 
παραπάνω δρογών να ελαττώνουν τη γλυκόζη ορού, γεγονός που θα πρέπει να αξιολογείται 
κατά τη ρύθμιση των δόσεων σε σχέση και με την ήδη χορηγούμενη αντιδιαβητική αγωγή. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
λουτεΐνη 

 
 
 Λόγω του αντιοξειδωτικού δυναμικού της, η  λουτεΐνη φαίνεται να ασκεί 
προστατευτική δράση, όταν χορηγείται εξωγενώς, έναντι της εμφάνισης και εξέλιξης του 
διαβητικού καταρράκτη σε πειραματόζωα (Amal et al, 2009). Ως φυσιολογικό συστατικό της 
ωχράς κηλίδας και πληθώρας τροφών, η λουτεΐνη μπορεί να χορηγείται με ασφάλεια στους 
διαβητικούς ασθενείς στη συνήθη δόση των 6-10mg ημερησίως (Seddon et al, 1994). 

Momordica charantia Syzygium cumini 



 
Φλαβονοειδή 
 
 Τα φλαβονεοιδή κερκετίνη και ναρινγκίνη ή ναριγγενίνη (απαντά στους καρπούς των 
εσπεριδοειδών, όπως πορτοκάλια, νεράντζια, κίτρα και λοιπά είδη Citrus της οικογένειας 
Rutaceae (Βερυκοκίδου- Βιτσαροπούλου, 1997) έχουν την ικανότητα να αναστέλλουν το 
ένζυμο «αναγωγάση της γλυκόζης», το οποίο είναι υπεύθυνο για την in vivo μετατροπή της 
γλυκόζης σε σορβιτόλη (Humber, 1987; Varma, 1986). Στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, τα 
αυξημένα επίπεδα κυκλοφορούσας γλυκόζης οδηγούν στην υπερπαραγωγή σορβιτόλης στο 
εσωτερικό των κυττάρων, όπου και συσσωρεύεται. Το γεγονός αυτό προκαλεί διαταραχή της 
κυτταρικής οσμωτικής ισορροπίας, με συνέπεια την αλλοίωση της σύνθεσης του 
κυττοπλάσματος, μέσα από την αυξημένη είσοδο νερού και την προς τα έξω απώλεια 
πολύτιμων συστατικών χαμηλού μοριακού βάρους (Werbach, 1993). Ο μηχανισμός αυτός 
φαίνεται να συνδέεται με την αιτιοπαθογένεια διαφόρων μικροαγγειακών επιπλοκών του 
σακχαρώδους διαβήτη (αμφιβληστροειδοπάθεια, νευροπάθεια) (Cogan et al, 1984). Ειδικά 
όσο αφορά την εμφάνιση διαβητικού καταρράκτη, η από του στόματος χορήγηση κερκετίνης 
σε διαβητικά πειραματόζωα φάνηκε να περιορίζει την άθροιση της σορβιτόλης στον ιστό του 
φακού αλλά και να καθυστερεί την εκδήλωση της επιπλοκής.  
 
 

 
 
 
 
 

3. νεφροπάθεια 
 
Νιασίνη 

 
 

Η χορήγηση νιασίνης (νικοτιναμίδιο ή νικοτινικό οξύ) σε διαβητικά πειραματόζωα 
φάνηκε να καθυστερεί την εκδήλωση νεφροπάθειας (Wahlberg et al, 1985). Πιθανώς αυτό να 
οφείλεται στη βελτίωση του συνολικού γλυκαιμικού ελέγχου (Cleary, 1990) των διαβητικών 
ασθενών, δεδομένου ότι η νιασίνη αποτελεί πρόδρομο μόριο για τη βιοσύνθεση του 
παράγοντα ανοχής της γλυκόζης (Glucose Tolerance Factor, GTF) (Mertz, 1975; Werbach, 
1993) και φαίνεται να ασκεί ευνοϊκή δράση στη λειτουργία και επιβίωση των β-νησιδίων του 
παγκρέατος σε άτομα με διαβήτη τύπου Ι (Vague et al, 1987). Ωστόσο, οι ασθενείς με 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ θα πρέπει να λαμβάνουν τη βιταμίνη με προσοχή, καθώς 
ενδέχεται να προκαλέσει επιδείνωση του γλυκαιμικού ελέγχου και αύξηση των επιπέδων 
ουρικού οξέος στο πλάσμα (Garg and Grubdy, 1990). 
 
Momordica charantia και Syzygium cumini 
 
 Κατά τη χορήγηση καθεμίας από τις παραπάνω δρόγες της ινδικής θεραπευτικής, 
υπό τη μορφή ξηρού εκχυλίσματος, σε διαβητικά πειραματόζωα, διαπιστώθηκε μείωση της 
πολυουρίας, περιορισμός της αλβουμινουρίας αλλά και μερική αναστολή της νεφρικής 
υπερτροφίας, έναντι της ομάδας ελέγχου (Grover et al, 2001). Επιπλέον, και τα δύο 
σκευάσματα φάνηκε να ασκούν άμεση υπογλυκαιμική δράση, προκαλώντας μείωση της 

ναριγγενίνη 



γλυκόζης πλάσματος στην ομάδα των διαβητικών ατόμων, στην οποία χορηγήθηκαν. 
Επομένως, τα παραπάνω φυτά χρήζουν περαιτέρω μελέτης. 
 
 
Allium sativum 
 
 Λόγω της αντιοξειδωτικής του δράσης (που θα συζητηθεί πιο αναλυτικά στην ενότητα 
των μακροαγγειακών επιπλοκών), το σκόρδο φαίνεται να ασκεί προστατευτική δράση επί του 
νεφρικού ιστού διαβητικών πειραματόζωων και να αναστρέφει μερικώς την υποκείμενη 
νεφρική βλάβη (Mariee et al, 2009). 
 
Gingko biloba 
 
 Όπως καταδεικνύουν πρόσφατες in vivo πειραματικές μελέτες (Li et al, 2007; Welt et 
al, 2007; Zhu et al, 2005), οι αγγειοπροστατευτικές ιδιότητες του Gingko το καθιστούν 
χρήσιμο στην πρόληψη και αντιμετώπιση και της διαβητικής νεφροπάθειας. Ειδικότερα, η 
χορήγηση του τιτλοδοτημένου εκχυλίσματος του φυτού σε διαβητικά πειραματόζωα οδήγησε 
σε βελτίωση των μετρούμενων εργαστηριακών (αιματολογικών και ουρολογικών) και 
ιστολογικών δεικτών, που αποτυπώνουν με τη νεφρική λειτουργία. 
 

4. περιοδοντική νόσος 
 

Στοματική υγιεινή και αιθέρια έλαια 
 

Σημαντικότερη μέθοδος πρόληψης και επιβράδυνσης της εξέλιξης της περιοδοντικής 
νόσου, που εκδηλώνεται στους διαβητικούς ασθενείς, συνιστά η επιμελής τήρηση των 
κανόνων στοματικής υγιεινής (CDC, 1998). Σε αυτούς περιλαμβάνονται κατά βάση το 
βούρτσισμα των δοντιών και η χρήση οδοντικού νήματος, τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα, 
προς απομάκρυνση της συσσωρευόμενης οδοντικής πλάκας. Προς την κατεύθυνση αυτή 
αλλά και για τη μείωση της περιοδοντικής φλεγμονής, που προκαλείται από την οδοντική 
πλάκα, χρήσιμη μπορεί να είναι η εφαρμογή δύο φορές την ημέρα κάποιου αντισηπτικού 
στοματικού διαλύματος με αιθέρια έλαια, καθώς έχει αποδειχθεί πως αυτό μπορεί να είναι 
τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικό με τη χρήση οδοντικού νήματος (Bauroth et al, 2003). 
Παραδείγματα αιθέριων ελαίων, που έχουν χρησιμοποιηθεί για την αντιμικροβιακή τους 
δράση σε εμπορικά προϊόντα στοματικής υγιεινής, αποτελούν τα αιθέρια έλαια μαστίχας, 
θυμαριού, τεϊόδεντρου, μύρου, μάραθου, περγαμόντου, ευκαλύπτου, δεντρολίβανου και 
μέντας. 

 
Συνένζυμο Q10 (ουμπικινόνη) 

 
 

Η κλινική εικόνα της περιοδοντικής νόσου έχει συνδεθεί με την ανεπάρκεια του 
συνενζύμου Q10 στον ιστό των ούλων οδοντιατρικών ασθενών (Littaru et al, 1971). 
Επιπλέον, τα επίπεδα του συνενζύμου στο αίμα των διαβητικών ασθενών είναι συχνά 
μειωμένα (Hentiksen et al, 1999). Ως εκ τούτου η εξωγενής χορήγησή της ουμπικινόνης, η 
οποία συμβάλλει αποδεδειγμένα στη θεραπευτική αντιμετώπιση της περιοδοντίτιδας 
(Wilkinson et al, 1975), θα μπορούσε να συσταθεί και στους διαβητικούς ασθενείς, που 
πάσχουν από τη συγκεκριμένη επιπλοκή. Άλλωστε, έχει τεκμηριωθεί ότι το συνένζυμο Q10 
μπορεί να χορηγηθεί με ασφάλεια- τουλάχιστον όσον αφορά την πρόκληση υπογλυκαιμίας- 
στην ομάδα των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι (Hentiksen et al, 1999). 
 



5. νευροπάθεια 
 
Έλαιο νυχτολούλουδου (Evening Primrose Oil) 
 

Πρόκειται για το λιπαρό έλαιο, που λαμβάνεται από τους 
σπόρους του φυτού Oenothera biennis (οικ. Onagraceae). Το 
έλαιο νυχτολούλουδου είναι πλούσια πηγή απαραίτητων ω-6 
λιπαρών οξέων, κυρίως γ-λινολενικού (GLA) και του πρόδρομού 
του λινολεϊκού οξέος, ως προς τα οποία γίνεται και η τιτλοποίηση 
του ελαίου (τα συνήθη εμπορικά σκευάσματα, που κυκλοφορούν 
στο εξωτερικό,  περιέχουν 8% GLA και 72% λινολεϊκό οξύ) (Halat 
and Denneby, 2003). 

Αν και τα αποτελέσματα των μέχρι σήμερα κλινικών 
μελετών αναφορικά με την επίδραση της δρόγης στη νευρική 
λειτουργία ασθενών με διαβητική νευροπάθεια είναι 
περιορισμένα (Jamal and Carmichael, 1990; Jamal et al, 1986; 
Jamal et al, 1987; Keen et al, 1993; Purewal et al, 1997), 
εντούτοις υπάρχουν ενδείξεις ότι το έλαιο νυχτολούλουδου 
μπορεί να χορηγηθεί με θετικά αποτελέσματα είτε ως μονοθεραπεία σε ασθενείς με ήπια 
συμπτωματολογία είτε ως συμπληρωματική θεραπεία σε ασθενείς με μικρής έως μέτριας 
βαρύτητας νευροπαθητική νόσο (Barrette et al, 2008; Halat and Denneby, 2003). 

Η ωφέλιμη αυτή δράση της δρόγης συνδέεται καταρχήν με το γεγονός ότι αμφότερα 
τα περιεχόμενα σε αυτή βασικά λιπαρά οξέα είναι συστατικά της μυελίνης και της κυτταρικής 
μεμβράνης των νευρώνων (Halat and Denneby, 2003). Επιπλέον, η εξωγενής χορήγηση του 
γ-λινολενικού οξέος φαίνεται να προάγει την παραγωγή της προσταγλανδίνης Ε1 (που 
διαθέτει αντιφλεγμονώδη, αγγειοδιασταλτική και ανασταλτική επί της συσσώρευσης των 
αιμοπεταλίων δράση) σε βάρος της παραγωγής, μέσω της οδού του αραχιδονικού οξέος, των 
προσταγλανδινών της σειράς 2 (PGE2) και των λευκοτριενίων (LT), που ασκούν αντίθετες 
βιολογικές δράσεις (προαγωγή φλεγμονής και συσσώρευσης των αιμοπεταλίων, 
αγγειοσύσπαση) (Houtsmuller et al, 1980). Η τελευταία αυτή ιδιότητα του γ-λινολενικού οξέος 
αποκτά ιδιαίτερη θεραπευτική αξία στην περίπτωση των διαβητικών ασθενών, καθώς έχει 
διαπιστωθεί ότι σε αυτούς τους ασθενείς η ισορροπία μεταξύ των δύο βιοσυνθετικών οδών 
είναι ήδη διαταραγμένη προς όφελος των προφλεγμονωδών παραγόντων PGE2 και LT 
(Brenner, 1982; Horrobin, 1980; Horrobin, 1988). 

Σημειώνεται τέλος ότι για τους ίδιους λόγους η χορήγηση των ω-6 λιπαρών οξέων 
έχει συνδεθεί με επιβράδυνση στην εξέλιξη και άλλων μορφών διαβητικής 
μικροαγγειοπάθειας (Houtsmuller et al, 1980). 

Η συνήθως χορηγούμενη δόση του ελαίου νυχτολούλουδου είναι 8-12 κάψουλες των 
500mg ημερησίως (δηλαδή 360-480mg GLA ημερησίως) για διάστημα τουλάχιστον 6 έως 12 
μηνών (Halat and Denneby, 2003). 

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των μελετών ήταν 
ήπιες και συγκρίσιμες με εκείνες της ομάδας του εικονικού φαρμάκου. Ωστόσο, προσοχή 
απαιτείται κατά τη χορήγηση της δρόγης σε ασθενείς που βρίσκονται υπό αντιπηκτική ή 
αντιαιμοπεταλιακή αγωγή, καθώς και σε ασθενείς με ιστορικό νευρωνικών παροξυσμών (π.χ. 
επιληψία) (Halat and Denneby, 2003) και ασθενείς που λαμβάνουν νευροληπτικά φάρμακα 
(Barrette et al, 2008). Ακόμη, ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε γενική αναισθησία, 
πρέπει να διακόπτουν τη λήψη της δρόγης τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την 
προγραμματισμένη επέμβαση (Barrette et al, 2008). Από την άλλη πλευρά, καμία από τις 
διαθέσιμες μελέτες δεν κατέδειξε επίδραση του ελαίου στο γλυκαιμικό έλεγχο των ασθενών. 
 



α-λιποϊκό οξύ (θειοκτικό οξύ) 

 
 
 Το α-λιποϊκό οξύ είναι ένα θειούχο, ενδογενές συστατικό του ανθρώπινου 
οργανισμού, το οποίο απαντά στα μιτοχόνδρια. Ο κύριος φυσιολογικός ρόλος του είναι η 
αντιοξειδωτική προστασία του οργανισμού, την οποία ασκεί τόσο άμεσα (δρώντας το ίδιο ως 
εκκαθαριστής ελευθέρων ριζών) όσο και έμμεσα, καθώς έχει την ικανότητα να αναγεννά άλλα 
φυσικά αντιοξειδωτικά, όπως οι βιταμίνες C και Ε, και να δεσμεύει υπό μορφή χηλικών 
συμπλόκων μέταλλα μεταπτώσεως, όπως ο σίδηρος και ο χαλκός. Χορηγούμενο εξωγενώς, 
το λιποϊκό οξύ ασκεί την αντιοξειδωτική του δράση σε όλη την έκταση του οργανισμού, καθώς 
το λιποφιλικό του προφίλ του επιτρέπει να κατανέμεται με ευκολία τόσο στα υδρόφιλα όσο και 
στα λιπόφιλα διαμερίσματα του σώματος (Packer et al, 1995). 
 Το α-λιποϊκό οξύ έχει λάβει έγκριση για χρήση στην αντιμετώπιση της διαβητικής 
νευροπάθειας στη Γερμανία (Halat and Denneby, 2003). Η ένδειξη αυτή έχει μέχρι στιγμής 
επιβεβαιωθεί μεταξύ των άλλων (π.χ. Hahm et al, 1999) και από 8 ανεξάρτητες 
τυχαιοποιημένες και ελεγχόμενες έναντι εικονικού φαρμάκου κλινικές μελέτες (ALADIN I-III, 
DEKAN, OPRIL, SYDNEY, NATHAN II, SYDNEY II) (Ametov et al, 2003; Reljanovic et al, 
1999; Ziegler, 2004; Ziegler et al, 1995; Ziegler et al, 1999; Ziegler et al, 2006), καθώς και 
από τη μετα- ανάλυση (Ziegler et al, 2004) των τεσσάρων από αυτές (ALADIN I, ALADIN III, 
SYDNEY I, NATHAN II), οι οποίες υιοθετούσαν παρόμοιο σχεδιασμό, πληρούσαν 
συγκεκριμένα επιστημονικά κριτήρια (τυχαιοποιημένες, διπλές- τυφλές και ελεγχόμενες έναντι 
εικονικού φαρμάκου μελέτες) και αφορούσαν συνολικό δείγμα 1258 διαβητικών ασθενών.  Το 
σημαντικότερα συμπέρασμα των παραπάνω μελετών είναι η ταχύτατη βελτίωση των κύριων 
νευρολογικών συμπτωμάτων, η οποία είναι ανιχνεύσιμη ήδη από την πρώτη ή δεύτερη 
εβδομάδα της θεραπείας (Ziegler et al, 2006) αλλά και οι ενδείξεις ότι η ουσία πιθανώς να 
συμβάλλει στην ανάταξη της υποκείμενης βλάβης (Ziegler, 2004). 
 Ο μηχανισμός δράσης του α-λιποϊκού οξέος επί της διαβητικής νευροπάθειας 
εικάζεται πως έχει τη βάση του στις αντιοξειδωτικές ιδιότητες του μορίου, οι οποίες 
συμβάλλουν  στην αποκατάσταση της λειτουργικότητας των ενδοθηλιακών κυττάρων και των 
ελεγχόμενων από αυτά μηχανισμών αγγειοδιαστολής, πήξης του αίματος και φλεγμονής. Το 
τελικό αποτέλεσμα είναι ανάταξη της διαταραγμένης αιμάτωσης των νευρικών ιστών του 
διαβητικού ασθενή (Halat and Denneby, 2003; Ziegler et al, 2006). 
 Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες κλινικές μελέτες (Ziegler et al, 2006) το α-λιποϊκό 
οξύ είναι αποτελεσματικό για τη θεραπεία της διαβητικής νευροπάθειας όταν χορηγείται από 
το στόμα σε δόση 600mg  ημερησίως για διάστημα 5 εβδομάδων. Η χορήγηση της ίδιας 
δόσης ενδοφλεβίως έχει δείξει παράταση του θετικού αποτελέσματος μέχρι και για 7 μήνες 
από την έναρξη της θεραπείας. Υπό εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πολυκεντρική μελέτη, που θα 
εξετάσει τα αποτελέσματα της μακροχρόνιας από του στόματος χορήγησης του φαρμάκου 
(NATHAN I) (Ziegler, 2004). 
 Οι ανεπιθύμητες ενέργειες της από του στόματος αγωγής είναι ήπιες και αφορούν 
κυρίως γαστρεντερικές διαταραχές, οι οποίες είναι δοσοεξαρτώμενες και περιορίζονται στο 
ελάχιστο στη συνήθη δόση (Ziegler et al, 2006). Λόγω της ικανότητας του μορίου να 
σχηματίζει σύμπλοκα με τα μεταλλικά ιόντα, θα πρέπει να δίνεται προσοχή κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας στο ενδεχόμενο πρόκλησης ανεπάρκειας σε αυτά τα συστατικά και κυρίως 
σιδηροπενίας. Αντίστροφα, τροφές και φάρμακα (π.χ. αντιόξινα) που περιέχουν μεταλλικά 
ιόντα δε θα πρέπει να συγχορηγούνται με το α-λιποϊκό οξύ, καθώς ενδέχεται να περιορίσουν 
τη βιοδιαθεσιμότητά του (Halat and Denneby, 2003). Ακόμα, επειδή υπάρχει πιθανότητα το 
συστατικό να βελτιώνει τη διαμεσολαβούμενη από την ινσουλίνη χρησιμοποίηση της 
γλυκόζης από τα κύτταρα, θα πρέπει οι ασθενείς να πραγματοποιούν σχολαστικό έλεγχο της  
γλυκόζης ορού κατά την έναρξη της θεραπείας, προς αποφυγή ανεπιθύμητης υπογλυκαιμίας. 
Τέλος, ασθενείς με ανεπάρκεια βιταμίνης Β1 (θειαμίνης) (π.χ. αλκοολικοί) θα πρέπει να 
λαμβάνουν κάποιο συμπλήρωμα βιταμίνης Β (Halat and Denneby, 2003), καθώς το α-λιποϊκό 
οξύ ενδεχομένως να ανταγωνίζεται τη θειαμίνη για τη μεταφορά διαμέσου των κυτταρικών 
μεμβρανών (Singh and Jialal, 2008). 
 



Καψαϊκίνη 

 
 
 Η καψαϊκίνη είναι το δραστικό συστατικό του 
πιπεριού Capsicum frutescens (οικ. Solanaceae) (εμπορική 
ονομασία: πιπέρι καγιέν ή πιπέρι τσίλι ή αφρικανικό τσίλι) 
(Halat and Denneby, 2003; Werbach and Murray, 1994). 
 Χρησιμοποιείται εξωτερικά, υπό μορφή 
σκευασμάτων τοπικής χρήσης, ως αναλγητικό για την 
αντιμετώπιση του πόνου ποικίλης αιτιοπαθολογίας, 
περιλαμβανομένου του πόνου της διαβητικής περιφερικής 
νευροπάθειας. Για την ένδειξη αυτή έχει λάβει άλλωστε 
έγκριση ως μη συνταγογραφούμενο φάρμακο (Over-The-Counter, OTC) από τον Οργανισμό 
Τροφίμων και Φαρμάκων (Food and Drug Administration, FDA) στις Η.Π.Α (14). Στην Ελλάδα 
κυκλοφορούν με έγκριση από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.). 5 
ιδιοσκευάσματα καψαϊκίνης τοπικής εφαρμογής, τα 4 με περιεκτικότητα 0,075% σε δραστικό 
συστατικό και το ένα με περιεκτικότητα 0,025% (Ε.Ο.Φ., 2009). Οι κλινικές μελέτες που 
υποστηρίζουν έστω και μερικώς τη χρησιμότητα της καψαϊκίνης είναι πολυάριθμες (Halat and 
Denneby, 2003; Werbach and Murray, 1994) και αρκετές από αυτές (Chad et al, 1190; Low et 
al, 1995; Scheffler et al, 1991; Tandan et al, 1992; The Capsaicin Study Group, 1991) 
τυχαιοποιημένες, διπλές- τυφλές και ελεγχόμενες έναντι εικονικού φαρμάκου. Ωστόσο, παρά 
τα ενθαρρυντικά τους αποτελέσματα, η περαιτέρω τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας του 
συστατικού με ακόμα καλύτερα δομημένες μελέτες θα ήταν επιθυμητή (Halat and Denneby, 
2003). 
  Κατά την εφαρμογή και απορρόφησή της, η καψαϊκίνη συνδέεται με ειδικούς για 
αυτήν υποδοχείς στη μεμβράνη μίας ομάδας μικρών, βραδείας αγωγής νευρικών ινών τύπου 
C, τις οποίες διεγείρει και στη συνέχεια αποκλείει, λόγω εξάντλησης των ενδογενών 
αποθεμάτων νευροδιαβιβαστών του πόνου, όπως η ουσία P, το αγγειοδραστικό εντερικό 
πεπτίδιο, η χολοκυστοκινίνη και η σωματοστατίνη . Με τον τρόπο αυτό, ενώ κατά τις πρώτες 
εβδομάδες της θεραπείας  (2 έως 14 ημέρες (Halat and Denneby, 2003)) μπορεί να 
δημιουργείται τοπικά το αίσθημα καύσου, ακολούθως επέρχεται αποκλεισμός των 
κεντρομόλων αλγογόνων αισθητικών ώσεων και βελτίωση των συμπτωμάτων (Robbins, 
2000; Markovits and Gilhar, 1997). Ταυτόχρονα, η αισθητικότητα που σχετίζεται με την αφή, 
την αντίληψη της θερμοκρασίας και της δόνησης, καθώς και ο αυτόνομος αγγειοκινητικός 
έλεγχος παραμένουν ακέραιοι (Forst et al, 2002; Tandan et al, 1992). 
 Προκειμένου να επιτευχθεί ικανό θεραπευτικό αποτέλεσμα, η καψαϊκίνη θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις πάσχουσες περιοχές υπό μορφή σκευάσματος τοπικής χρήσης, σε  
περιεκτικότητα 0,075%, 4 φορές την ημέρα και για συνεχόμενο διάστημα τουλάχιστον 4 έως 6 
εβδομάδων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ασθενούς προς το παραπάνω σχήμα, είναι 
πιθανό η θεραπεία να αποδειχθεί αναποτελεσματική. 

Η εφαρμογή θα πρέπει να  αποφεύγεται σε περιοχές, όπου υπάρχουν πληγές και 
γενικά λύση της συνέχειας του δέρματος, ενώ οι ασθενείς θα πρέπει να αποφεύγουν την 
επαφή με τα μάτια και άλλους βλεννογόνους και να πλένουν καλά τα χέρια τους μετά τη 
χρήση του σκευάσματος. 
 
 
Βιταμίνη Β1 (θειαμίνη) και βενφοθειαμίνη 
 
 Υπάρχουν κλινικά δεδομένα, τα οποία συνδέουν τη χορήγηση της βιταμίνης Β1 σε 
δόση 100mg ημερησίως για διάστημα 2 εβδομάδων (Werbach, 1993) με τη βελτίωση των 
συμπτωμάτων αισθητικής νευροπάθειας σε διαβητικούς ασθενείς (Mirsky, 1981). 
 Ωστόσο, ακόμα πιο ενθαρρυντικά για τους ασθενείς με διαβητική νευροπάθεια είναι 
τα αποτελέσματα από τη μελέτη της δράσης της βενφοθειαμίνης,  ενός λιποδιαλυτού, υψηλής 
βιοδιαθεσιμότητας παραγώγου (προφαρμάκου) της βιταμίνης Β1. Πράγματι, η χορήγηση του 
παραγώγου κατόρθωσε να βελτιώσει την πλειονότητα των μετρούμενων σημείων και 
συμπτωμάτων της περιφερικής πολυνευροπάθειας και κυρίως να μειώσει το αίσθημα του 
πόνου (Haupt et al, 2005; Stracke et al, 1996; Winkler et al, 1999). Επιπλέον, οι θεραπευτικές 



δράσεις της βενφοθειαμίνης φαίνεται να είναι δοσοεξαρτώμενες (στο εύρος 150-320mg 
ημερησίως) και δε συνοδεύονται από την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών. Με βάση τα 
παραπάνω, η χορήγηση βενφοθειαμίνης- μόνη της ή σε συνδυασμό με άλλες βιταμίνες του 
συμπλέγματος Β- προτείνεται ως σημείο εκκίνησης για την αντιμετώπιση της διαβητικής 
πολυνευροπάθειας (Stracke et al, 1996). 
 
 
 

 
 
 
 

Ακετυλο-L-καρνιτίνη 

 
 
 Η ακετυλο-L-καρνιτίνη είναι ένα ενδογενές συστατικό του ανθρώπινου οργανισμού, το 
οποίο συμμετέχει στον καταβολισμό των λιπαρών οξέων μακριάς αλυσίδας, καθώς 
διευκολύνει τη μεταφορά τους από το κυτταρόπλασμα των κυττάρων προς το εσωτερικό των 
μιτοχονδρίων, προκειμένου να οξειδωθούν προς παραγωγή ενέργειας. Αν και υπάρχουν 
συγκεκριμένες πειραματικές και κλινικές ενδείξεις ότι η χορήγηση του ακετυλιωμένου αυτού 
αμινοξέος μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της διαβητικής νευροπάθειας (Lowitt et al, 
1995; Merry et al, 1994; Quatraro et al, 1995; Stevens et al, 1994; ), η ύπαρξη δεδομένων 
προς την αντίθετη κατεύθυνση (Abbott et al, 1997) καθιστούν αναγκαία την περαιτέρω 
διερεύνηση, πριν την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων (Halat and Denneby, 2003). 
 
Βιταμίνη Β6 (πυριδοξίνη) 

 
 
 Η διαβητική νευροπάθεια έχει συνδεθεί επιδημιολογικά με χαμηλά επίπεδα ή ακόμα 
και ανεπάρκεια βιταμίνης Β6 (Hollenbeck et al, 1983; Rao et al, 1980; McCann and Davis, 
1978). Ωστόσο, η μέχρι σήμερα πειραματική χορήγηση πυριδοξίνης σε διαβητικούς ασθενείς 
έχει αποδώσει αντιφατικά και μάλλον αρνητικά αποτελέσματα ως προς τη χρησιμότητά της 
βιταμίνης στην ανάταξη των σχετικών νευρολογικών διαταραχών (Cohen et al, 1984; Jones 
and Gonzalez, 1978; Levin et al, 1981). 
 

θειαμίνη βενφοθειαμίνη 



Βιταμίνη Β12 

 
 
 Αν και η απορρόφηση της βιταμίνης Β12 από το γαστρεντερικό σωλήνα διαβητικών 
ασθενών είναι φυσιολογική (Fossati et al, 1972), εντούτοις έχει διαπιστωθεί ότι τα επίπεδα της 
βιταμίνης στο πλάσμα μπορεί να είναι χαμηλά (Bedi et al, 1973; Khan et al, 1969). 
Επιπρόσθετα, υπάρχουν ενδείξεις ότι ακόμα και όταν οι συγκεντρώσεις των κοβαλαμινών 
στην κυκλοφορία εμφανίζονται φυσιολογικές ή ακόμα και αυξημένες, ο σακχαρώδης διαβήτης 
ελαττώνει στην ικανότητα των ιστών να τις προσλαμβάνουν και να τις χρησιμοποιούν. Το 
γεγονός αυτό θα μπορούσε με τη σειρά του να συνδέεται με την αιτιοπαθογένεση των 
νευροπαθητικών επιπλοκών της νόσου (Bhatt et al, 1983). Ως εκ τούτου, η παρεντερική 
χορήγηση βιταμίνης  θα μπορούσε να είναι ωφέλιμη στην αντιμετώπιση της διαβητικής 
περιφερικής νευροπάθειας (Davidson, 1954; Ide et al, 1987; Sancetta et al, 1951; Werbach, 
1993; Yagihashi et al, 1982). Παρόλα αυτά, από τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα πειραματικά 
δεδομένα προκύπτει ότι η αποτελεσματικότητα της βιταμίνης  Β12 συνδέεται περισσότερο με 
τη συμπτωματική ανακούφιση των σωματικών και αυτόνομων συμπτωμάτων- 
συμπεριλαμβανομένων του άλγους και της παραισθησίας- και λιγότερο με την αιτιολογική 
θεραπεία της διαβητικής νευροπάθειας (Sun et al, 2005; Yakub et al, 1992). 
 
Βιοτίνη 

 
 

Η παρεντερική χορήγηση υψηλών δόσεων της βιταμίνης αυτής του συμπλέγματος Β 
συνδέεται με βελτίωση σε κλινικές και εργαστηριακές παραμέτρους διαβητικών ασθενών με 
περιφερική νευροπάθεια (Koutsikos et al, 1990). Όπως και στην περίπτωση της βιταμίνης 



Β12, τα αποτελέσματα συσχετίζονται με ενδεχόμενη ανεπάρκεια ή μειωμένη ικανότητα χρήσης 
της βιοτίνης από τους υπό εξέταση ασθενείς. Σημειώνεται ότι η βιοτίνη μπορεί να συμβάλλει 
στη μείωση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα, συνεργικά ή όχι με την ινσουλίνη (Coggeshall 
et al, 1985). 
 
Ινοσιτόλη 

 
 
 Υπάρχουν πειραματικά δεδομένα που υποστηρίζουν ότι η εκφύλιση των περιφερικών 
νεύρων, που λαμβάνει χώρα υπό συνθήκες παρατεινόμενης υπεργλυκαιμίας, συνδέεται σε 
κυτταρικό επίπεδο- μεταξύ των άλλων- και με την ελάττωση της περιεχόμενης στους 
περιφερικούς νευρώνες μυοϊνοσιτόλης (επικρατές ισομερές της ινοσιτόλης στους ζωικούς 
ιστούς) (Finegold et al, 1983; Greene et al, 1988). Ωστόσο, η κλινική χρησιμότητα της 
ινοσιτόλης στην αντιμετώπιση της διαβητικής νευροπάθειας είναι αμφιλεγόμενη, καθώς τόσο 
τα επιδημιολογικά δεδομένα αναφορικά με την εικαζόμενη ανεπάρκειά της στο νευρικό ιστό 
διαβητικών ασθενών (Dyck et al, 1988; Greene et al, 1987; Mayhew et al, 1983) όσο και τα 
κλινικά αποτελέσματα από την πειραματική χορήγησή της σε αυτούς (Arendrup, 1989; 
Clements et al, 1979; Gregersen et al, 1983; Salway, 1978) είναι αντικρουόμενα. 
 
Βιταμίνη Ε1 
 

Η χορήγηση βιταμίνης Ε σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ και ήπιας έως 
μέτριας βαρύτητας νευροπάθεια, σε δόση 900IU ημερησίως για έξι μήνες, μέσα στο πλαίσιο 
τυχαιοποιημένης, διπλής- τυφλής, ελεγχόμενης έναντι εικονικού φαρμάκου κλινικής μελέτης, 
έδειξε βελτίωση στους καταγραφόμενους νευρολογικούς δείκτες, χωρίς επίδραση στη 
γλυκαιμία (Tutuncu et al, 1998). 
 
Χρώμιο και χαλκός 
 
 Η ανεπάρκεια σε κάποιο από τα δύο στοιχεία έχει συνδεθεί άμεσα ή έμμεσα με την 
εμφάνιση ή επιδείνωση περιφερικής νευροπάθειας σε διαβητικούς ασθενείς, Μάλιστα η 
δράση αυτή φαίνεται να είναι ανεξάρτητη από τη θετική επίδραση των ίδιων αυτών στοιχείων 
στην ικανότητα του οργανισμού να χρησιμοποιεί την ινσουλίνη ή/ και τη γλυκόζη (Werbach, 
1993). 
 
Herba hyperici 
 
 Πρόκειται για το αποξηραμένο υπέργειο τμήμα του φυτού 
Hypericum perforatum (οικ. Hypericaceae) (κοιν. ονομασία: 
βαλσαμόχορτο, κοιν. ξενική ονομασία: St. John’s wart). Με αφετηρία τις 
αντικαταθλιπτικές ιδιότητες της δρόγης και κατά αντιστοιχία προς την 
χρήση των τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών στην κλινική αντιμετώπιση 
του νευροπαθητικού πόνου, δοκιμάστηκε η χορήγηση του 
βαλσαμόχορτου σε διαβητικούς ασθενείς με νευροπάθεια. Τα 
αποτελέσματα ήταν μερικώς θετικά, καθώς το φυτό φάνηκε να ελαττώνει 
στατιστικά σημαντικά μόνο μία από τις πέντε μετρούμενες παραμέτρους 
του πόνου (Riad et al, 2008). 
 

                                                
1  για αναλυτική συζήτηση αναφορικά με το μηχανισμό δράσης της βιταμίνης Ε στις επιπλοκές 
του διαβήτη, βλ. μικροαγγειοπάθειες 



λυκοπένιο 
 

 
 
 Η από του στόματος χορήγηση λυκοπενίου σε διαβητικά πειραματόζωα συνοδεύθηκε 
από τη μείωση της ευαισθησίας σε αλγογόνα ερεθίσματα, πιθανώς μέσω της αναστολής 
απελευθέρωσης μονοξειδίου του αζώτου (NO) και του παράγοντα νέκρωσης των όγκων-α 
(Tumor Necrosis Factor-a, TNF-a) (Kuhad et al, 2007). Ως εκ τούτου, η χρησιμότητα του 
μορίου στη διαχείριση της διαβητικής νευροπάθειας αρμόζει περαιτέρω διερεύνησης. 
 
Momordica charantia και Syzygium cumini 
 
 Η ημερήσια από του στόματος χορήγηση καθεμίας από τις παραπάνω δρόγες σε 
διαβητικά πειραματόζωα, συνοδεύτηκε από βελτίωση των μετρούμενων παραμέτρων 
νευρολογικής εκφύλισης παράλληλα με τη σημαντική ελάττωση στη συγκέντρωση της 
γλυκόζης πλάσματος (Grover et al, 2002). 
 
Cannabis sativa (eCBD) 
 
 Κατά τη χορήγηση ενός ελεγχόμενου τιτλοδοτημένου 
εκχυλίσματος κάνναβης (eCBD) σε διαβητικά πειραματόζωα 
διαπιστώθηκε βελτίωση στους μετρούμενους δείκτες άλγους, 
ταυτόχρονα με την αύξηση των ηπατικών αποθεμάτων σε 
γλουταθειόνη και την αποκατάσταση του περιεχόμενου στο νευρικό 
ιστό παράγοντα αύξησης των νεύρων (nerve growth factor) 
(Comelli et al, 2009). Με βάση τα παραπάνω, εικάζεται ότι η θετική 
επίδραση του εκχυλίσματος επί του διαβητικού νευροπαθητικού 
πόνου σχετίζεται πιθανώς με μία ισχυρή έμμεση αντιοξειδωτική 
δράση σε συνδυασμό με μία εξειδικευμένη νευροπροστατευτική 
(μέσω νευροτροφίνης) δράση. 
 

 
6. στυτική δυσλειτουργία 
 
 Η διαβητική στυτική δυσλειτουργία αποτελεί συγκεκριμένη επιμέρους νοσολογική 
οντότητα, η οποία επιβαρύνει την ποιότητα ζωής των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη. 
Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατη επιδημιολογική μελέτη σε διαβητικούς ασθενείς (Kamenov et 
al, 2007), δύο μικροαγγειακές εκφυλιστικές επιπλοκές, η νευροπάθεια και δευτερευόντως η 
αμφιβληστροειδοπάθεια, αναδεικνύονται ως σημαντικότεροι παράγοντες κινδύνου (ή 
πρόγνωσης) για την εμφάνιση διαταραχών στη στυτική λειτουργία, σε σύγκριση με τη 
διαβητική μακροαγγειοπάθεια. Ως εκ τούτου συνάγεται ότι όσα φυσικά μέσα έχουν μέχρι 
στιγμής συζητηθεί για την ωφέλιμη δράση τους επί των μικροαγγειακών επιπλοκών του 
σακχαρώδους διαβήτη, μπορούν πιθανώς να χρησιμοποιηθούν και για την πρόληψη της 
διαβητικής στυτικής δυσλειτουργίας. 
 Από την άλλη πλευρά, για την αντιμετώπιση της εγκατεστημένης διαταραχής χρήσιμο 
αποδεικνύεται (Adimoelja and Adaikan, 1997) το τυποποιημένο εκχύλισμα του φυτού Tribulus 
terrestris (οικ. Zygophyllaceae) (Lobilov). Ειδικότερα, η από του στόματος χορήγηση του 
εκχυλίσματος σε ημερήσια δόση 750mg (3x250mg) και για διάστημα 3 εβδομάδων 
συνοδεύτηκε από αύξηση της συχνότητας των επιτυχημένων σεξουαλικών επαφών στο 60% 
των διαβητικών ασθενών. Η δράση της δρόγης αποδίδεται στην περιεχόμενη σε αυτή 
πρωτοδιοσκίνη, η οποία φαίνεται να αυξάνει τα κυκλοφορούντα επίπεδα θειικής 
δεϋδροεπιανδροστερόνης- ορμόνης, η οποία εμφανίζεται ελαττωμένη σε άτομα με 
σακχαρώδη διαβήτη και της οποίας η ανεπάρκεια έχει συσχετισθεί με μείωση της σεξουαλικής 
επιθυμίας ή και ανικανότητα. Ταυτόχρονα, το εκχύλισμα φαίνεται να μην επηρεάζει τα 
επίπεδα των υπόλοιπων γοναδοτροπινών, της χοληστερόλης, των τριγλυκεριδίων και της 
αιμοσφαιρίνης αλλά ούτε και την ηπατική και νεφρική λειτουργία. 



Τέλος, όσοι ασθενείς το επιθυμούν μπορούν να καταφύγουν- σε συνεννόηση πάντα 
με το θεράποντα ιατρό τους- και στη συμβατική φαρμακοθεραπεία (αναστολείς της 5-
φωσφοδιεστεράσης), η οποία έχει αποδειχθεί πλέον ασφαλής και αποτελεσματική για τη 
συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών (Rendell et al, 1999; Goldstein et al, 2003; Saenz de 
Tejada et al, 2003).  

 
  
 

7. διαβητικό πόδι 
 
 Το «διαβητικό πόδι» είναι μία επιπλοκή, που εκδηλώνεται ως αθροιστική συνέπεια 
μίας σειράς νοσηρών παραγόντων, οι οποίοι συνυπάρχουν στον ασθενή με σακχαρώδη 
διαβήτη και οποίοι αλληλοσυντηρούνται και αλληλοτροφοδοτούνται, όπως η περιφερική 
αγγειοπάθεια, η περιφερική νευροπάθεια, η μειωμένη ανοσολογική ανταπόκριση και η 
βραδεία επούλωση των πληγών (CDC, 1998). 
 Δεδομένης λοιπόν της προδιάθεσης των διαβητικών ατόμων για την εμφάνιση 
βλαβών και αλλοιώσεων στους άκρους πόδες και μέσα στο πλαίσιο της πρόληψης και της 
αυτοδιάγνωσης- πέρα από την τακτική παρακολούθηση από τους ειδικούς επιστήμονες- οι 
ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη θα πρέπει (CDC, 1998): 
α. να πλένουν και να σκουπίζουν καλά τα πόδια τους- με προσοχή και ανάμεσα στα δάκτυλα- 
σε καθημερινή βάση 
β. να εξετάζουν- αν χρειάζεται και με τη βοήθεια καθρέφτη- τα πόδια τους καθημερινά 
γ. να διατηρούν επαρκώς ενυδατωμένα τα πόδια τους με τη χρήση κατάλληλων ενυδατικών 
προϊόντων. Τέτοια προϊόντα είναι συνήθως κρέμες ή γαλακτώματα λάδι σε νερό (O/W), που 
περιέχουν  ενυδατικούς παράγοντες, όπως ουρία (συνιστώμενο ποσοστό για διαβητικό πόδι: 
10%) και φυτικά έλαια, πλούσια σε ακόρεστα λιπαρά οξέα (π.χ. έλαιο αβοκάντο). 
δ. να κόβουν τακτικά και σωστά τα νύχια των ποδιών τους (το ελεύθερο άκρο των νυχιών 
πρέπει να είναι πάντα επίπεδο) 
ε. να μην κόβουν ποτέ τους κάλους ή τις σκληρύνσεις τους αλλά ούτε και να χρησιμοποιούν 
διαβρωτικά διαλύματα 
στ. να αποφεύγουν τις ακραίες θερμοκρασίες (π.χ. να μη βάζουν τα πόδια τους σε 
θερμοφόρες ή κοντά σε θερμαντικά σώματα και να δοκιμάζουν πάντα το νερό στο οποίο 
πρόκειται να πλύνουν τα πόδια τους με τον αγκώνα ή το χέρι τους) 
ζ. να μην περπατούν ποτέ ξυπόλητοι 
η. να φορούν μόνο κατάλληλα- σε ανάγκη ειδικής κατασκευής- παπούτσια 
θ. να ελέγχουν καθημερινά το εσωτερικό των παπουτσιών τους, πριν τα φορέσουν 
ι. να αναζητούν άμεσα ιατρική συνδρομή για κάθε δερματική αλλοίωση, που τυχόν 
παρατηρήσουν 
 

Ειδικά για την αυτοπαρακολούθηση του επιπέδου ενυδάτωσης των ποδιών τους, ως 
ένδειξης για το επίπεδο λειτουργίας των αυτόνομων περιφερικών νεύρων, οι διαβητικοί 
ασθενείς μπορούν να χρησιμοποιούν σχετικό κιτ αυτοδιάγνωσης, που διατίθεται στο εμπόριο 
(Neuropad® test) υπό μορφή αυτοκόλλητων επιθεμάτων. Η χρήση του συστήματος είναι 
απλούστατη και συνιστάται να γίνεται δύο φορές το χρόνο για την έγκαιρη ανίχνευση 
πρόδρομων σημείων νευροπάθειας. 

Tribulus terrestris 



Επίσης, τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη θα ήταν ωφέλιμο να προμηθευτούν και να 
χρησιμοποιούν ειδικές για την πάθηση τους κάλτσες (διαβητικές κάλτσες), οι οποίες 
συμβάλλουν στην πρόληψη εμφάνισης «διαβητικού ποδιού». Πιο συγκεκριμένα, οι διαβητικές 
κάλτσες είναι ειδικά σχεδιασμένες, ώστε να ρυθμίζουν την υγρασία του ποδιού σε επιθυμητά 
επίπεδα (αποφυγή υπερβολικής ξηρότητας, που προδιαθέτει σε λύση της συνέχειας του 
δέρματος, αλλά και υπερβολικής υγρασίας, η οποία ευνοεί την ανάπτυξη μυκήτων), είναι 
κατασκευασμένες από αντιμικροβιακά υλικά και στερούνται ραφών, ώστε να ελαχιστοποιείται 
η πίεση και ο κίνδυνος δημιουργίας φουσκάλων ή σκληρύνσεων. Τέλος, το άνω άκρο τους 
είναι ελεύθερο, δηλαδή χωρίς λάστιχο, ώστε να μην παρεμποδίζεται η αιματική ροή από και 
προς τους άκρους πόδες. 
 Αν παρόλα αυτά εμφανιστεί στα πόδια κάποιου ασθενή λύση της συνέχειας του 
δέρματος (έλκος), τότε για την αντιμετώπιση της εγκατεστημένης πλέον βλάβης και την 
επιτάχυνση της αποκατάστασής της, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μία σειρά φυσικών 
παραγόντων, οι οποίοι και θα εξεταστούν εν συντομία στη συνέχεια. 
 
Πρόπολη 
 
 Η παραδοσιακή χρήση της πρόπολης (συστατικού 
συλλεγόμενου από της κυψέλες των μελισσών) ως εξωτερικού 
επουλωτικού παράγοντα είναι σχεδόν καθολικά γνωστή. Πρόσφατα η 
δράση αυτή της δρόγης επιβεβαιώθηκε πειραματικά και μάλιστα σε 
ένα in vivo μοντέλο διαβητικής ελκοπάθειας (McLennan et al, 2008). 
Πράγματι μία μόνο εξωτερική εφαρμογή της πρόπολης στις πληγές 
διαβητικών πειραματοζώων αποκατέστησε σε φυσιολογικές τιμές το 
σύνολο των μετρούμενων ανοσολογικών (κυτταρολογικών και 
μεταβολικών) παραμέτρων, που ανιχνεύθηκαν ως παθολογικές στην 
ομάδα ελέγχου (διαβητικά πειραματόζωα στα οποία δε χορηγήθηκε πρόπολη). Το τελικό 
αποτέλεσμα ήταν η επιτάχυνση της διαδικασίας επούλωσης του διαβητικού έλκους. 
 
Αλόη 
 
 Η επουλωτική ικανότητα της γέλης της Aloe 
vera, η οποία αποδίδεται στην αντιφλεγμονώδη, 
ενυδατική, λιπαντική και αντιμικροβιακή της δράση, έχει 
τεκμηριωθεί από αρκετές πειραματικές μελέτες (Grindlay 
and Reynolds, 1986; Heggers et al, 1993; Klein and 
Penneys, 1988; Shelton, 1991; el Zawahry et al, 1973; 
Yeh et al, 2003). Ως εκ τούτου η δρόγη μπορεί να είναι 
χρήσιμη και στην περιποίηση των διαβητικών ελκών 
(Werbach and Murray, 1994). 
 
Centella asiatica 
 
 Η δρόγη αποτελείται από ολόκληρο το φυτό 
Centella asiatica (οικ. Apiaceae) και έχει 
χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά από την κινεζική και 
ινδική θεραπευτική. Στις πλειοψηφία των πειραματικών 
μελετών αντί της ακατέργαστης δρόγης έχει προτιμηθεί 
η χρήση του ολικού τριτερπενικού κλάσματός της, το 
οποίο αποτελείται από 3 επιμέρους φαρμακομόρια: το 
ασιατικό οξύ (30%), το μαντεκασικό οξύ (30%) και τον 
ασιατικοσίδη (40%) (Werbach and Murray, 1994). 
 Τόσο οι in vitro όσο και οι in vivo από του 
στόματος και τοπικής εφαρμογής μελέτες (σε 
πειραματόζωα αλλά και σε ασθενείς) έχουν επιβεβαιώσει στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
την παραδοσιακή χρήση του φυτού ως επουλωτικού παράγοντα, και δη σε δερματικά έλκη και 
έλκη των κάτω άκρων (Bosse et al, 1979; Delaunay, 1977; Hadida et al, 1970; Huriez, 1972; 
Kartnig, 1988; Kiesswetter, 1964; Maquart et al, 1990; Mayall, 1963; Mayall et al, 1975; Tenni 
et al, 1988). Αِπό την άλλη πλευρά, όμως, η συστηματική (από του στόματος) χορήγηση της 
δρόγης έχει συνδεθεί με αύξηση της συγκέντρωσης γλυκόζης στο αίμα φυσιολογικών ατόμων, 



ιδιότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει απορύθμιση στο γλυκαιμικό έλεγχο διαβητικών 
ασθενών (Φέσκου, 2007). Ωστόσο, πρόσφατη ανασκόπηση (Incandela et al, 2001) επί των 
μελετών, που εξετάζουν την επίδραση του ολικού τριτερπενικού κλάσματος του φυτού σε 
μικροαγγειοπάθειες, συμπεριλαμβανομένης της διαβητικής, χαρακτηρίζει το εκχύλισμα 
“ασφαλές και καλά ανεκτό”, ενώ ούτε η αντίστοιχη μονογραφία του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας (Chakrabarty and Deshmukh, 1999) αναφέρεται σε σχετική ανεπιθύμητη ενέργεια της 
δρόγης. Σε κάθε περίπτωση πάντως η εξωτερική, τοπική εφαρμογή της δρόγης μπορεί να 
συσταθεί με ασφάλεια στην περίπτωση βλαβών του διαβητικού ποδιού. Προσοχή χρειάζεται 
για το ενδεχόμενο πρόκλησης φωτοαευαισθησίας (Duke, 2000). Τέλος, η χρήση της δρόγης 
αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, λόγω εκτρωτικής δράσης, ενώ θα πρέπει 
να χορηγείται με προσοχή κατά τη διάρκεια του θηλασμού, λόγω ανεπάρκειας δεδομένων, 
που να υποστηρίζουν την ασφάλειά της (Φέσκου, 2007). 
 
Cortex Querci (QRB7) 
 
 Ένα εξωτερικής χρήσης (κρέμα) ιδιοσκεύασμα (Bensal HP®), που περιέχει 
τιτλοποιημένο εκχύλισμα (QRB7) του φλοιού της δρυός (Quercus spp.) πλούσιο σε κερκετίνη, 
προτάθηκε ως συμπληρωματική τοπική θεραπεία σε διαβητικούς ασθενείς με έλκη άκρου 
πόδα (Jacobs and Tomczak, 2008). Στο τέλος της μελέτης, η επουλωτική 
αποτελεσματικότητα του ιδιοσκευάσματος αποδείχθηκε ανώτερη της συμπληρωματικής 
τοπικής θεραπείας με αργυρική σουλφαδιαζίνη. 

 
 
 
 
 
Βιταμίνη Ε 
 
 Υπάρχουν ενδείξεις από κλινική παρατήρηση ότι η χορήγηση βιταμίνης Ε σε ελάχιστη 
ημερήσια δόση 400IU μπορεί να συμβάλει- παράλληλα με αντιβιοτική θεραπεία, στις 
περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο- στην επούλωση των διαβητικών ελκών (Ayres 
and Mihan, 1975; Block, 1953; Werbach, 1993) και στην θεραπεία της γάγγραινας (Block, 
1953). 
 

Quercus spp. 



Λουτεΐνη 

 
 
 Σύμφωνα με in vitro και in vivo πειραματικά δεδομένα, η λουτεΐνη δύναται να 
αποκαταστήσει τη λειτουργικότητα των λεμφοκυττάρων διαβητικών πειραματόζωων, μέσα 
από τη μείωση του υφιστάμενου από αυτά οξειδωτικού στρες. Με τον τρόπο αυτό, ενδέχεται 
να μπορεί να μειώνει την ευπάθεια των ασθενών με διαβήτη στις λοιμώξεις (Muriach et al, 
2008) και- κατά επέκταση- να συνεπικουρεί στην πρόληψη και επούλωση των διαβητικών 
ελκών. 
 
Radix Rehmaniae 
 
 Η δρόγη συνίσταται στη ρίζα του φυτού Rehmania glutinosa (οικ. 
Scrophulariaceae) και αποτελεί συχνά απαντώμενο συστατικό σε 
συνταγές που χρησιμοποιούνται από την παραδοσιακή κινεζική ιατρική για 
τη θεραπεία ελκών του διαβητικού ποδιού. Η δράση αυτή της δρόγης 
επιβεβαιώθηκε in vivo σε ένα πειραματικό μοντέλο διαβητικού έλκους 
ποδιού, όπου η από του στόματος χορήγηση της δρόγης συσχετίσθηκε με 
ωφέλιμη επίδραση στις διαδικασίες αναγέννησης των ιστών, 
νεοαγγειογένεσης και περιορισμού της φλεγμονής αλλά όχι με επίδραση 
στο γλυκαιμικό έλεγχο (Lau et al, 2009b). Η αποτελεσματικότητα της 
δρόγης επιβεβαιώνεται και από άλλες in vitro (Lau et al, 2009a) και in vivo 
(Lau et al, 2008) μελέτες. 



Β. Μακροαγγειοπάθεια 
 
 Οι αιτιοπαθογενετικοί μηχανισμοί προσβολής των μεγαλύτερων αγγείων- αρτηριών 
και φλεβών, συμπεριλαμβανομένων των στεφανιαιών- στους ασθενείς με σακχαρώδη 
διαβήτη είναι ανάλογοι με εκείνους που αναφέρθηκαν κατά την εξέταση των διαφόρων τύπων 
μικροαγγειοπάθειας (αυξημένο οξειδωτικό στρες, μη ενζυματική γλυκοζυλίωση πρωτεϊνών και 
άλλων βιομορίων, ενεργοποίηση της μεταβολικής οδού των πολυολών και ενδοκυττάρια 
συσσώρευση σορβιτόλης, λειτουργικές βλάβες του αγγειακού ενδοθηλίου, ελάττωση της 
μέγιστης αγγειοδιασταλτικής ικανότητας, αύξηση της συσσωρευσιμότητας των αιμοπεταλίων). 
Το γεγονός αυτό καθιστά πολλά από τα θεραπευτικά μέσα που συζητήθηκαν σε 
προηγούμενες ενότητες του παρόντος κεφαλαίου καταρχήν υποψήφια για χρήση στο πλαίσιο 
διαχείρισης και των μακροαγγειακών επιπλοκών του διαβήτη. 

Επιπλέον, όπως είναι γνωστό, οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη παρουσιάζουν 
εκτός από υπεργλυκαιμία και άλλες συνοδές μεταβολικές διαταραχές (παχυσαρκία, 
υπερχοληστεριναιμία, υπερτριγλυκεριδαιμία) αλλά και πρόσθετους παράγοντες κινδύνου, 
όπως υπέρταση , κάπνισμα και μειωμένη δραστηριότητα. Καθένας από τους παράγοντες 
αυτούς επιβαρύνει επιπλέον τη συνολική καρδιαγγειακή υγεία των διαβητικών ατόμων και τα 
προδιαθέτει στην εμφάνιση αθηροσκλήρυνσης και στην εκδήλωση αγγειακού επεισοδίου 
(CDC, 1998). Επομένως, φυσικά θεραπευτικά μέσα, τα οποία κατορθώνουν να επηρεάσουν 
ευμενώς περισσότερους του ενός από τους παραπάνω μηχανισμούς ή/ και παράγοντες ή 
αποδεικνύονται  αποκτούν προτεραιότητα κατά την αναζήτηση συμπληρωματικών μέσων 
αντιμετώπισης της διαβητικής μακροαγγειοπάθειας. 
 
Allium sativum 
 
 Πρόσφατες in vitro μελέτες κατέδειξαν ότι το σκόρδο 
(Allium sativum, οικ. Liliaceae) έχει την ικανότητα να 
αδρανοποιεί τα τελικά προϊόντα της προχωρημένης (όψιμης) 
γλυκοζυλίωσης (Avanced Glycation End Products, AGEPs), 
διακόπτοντας έτσι μία από τις κύριες βιοχημικές οδούς, που 
ευθύνονται για την εμφάνιση των χρόνιων επιπλοκών του 
σακχαρώδους διαβήτη (Ahmad and Ahmed, 2006). Επιπλέον, 
επιμέρους θειούχα οργανικά συστατικά της δρόγης (διαλλυλο-
σουλφιδιο, S-αιθυλοκυστεΐνη, S-αλλυλοκυστεΐνη και Ν-
ακετυλοκυστεΐνη) ασκούν προστατευτική δράση επί της LDL  
χοληστερίνης, προλαμβάνοντας την οξείδωση και τη 
γλυκοζυλίωσή της (Ou et al, 2003). Τέλος, ο ευεργετικός ρόλος 
του σκόρδου στην πρόληψη της διαβητικής αθηροσκλήρυνσης 
(ESCOP, 2003) συμπληρώνεται από την πιθανή ικανότητά του 
να συμβάλλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και των 
κυκλοφορούντων επιπέδων χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων 
αλλά και να δρα κατασταλτικά επί της συσσώρευσης των 
αιμοπεταλίων (Ashraf  et al, 2005; Banerjee and Maulik, 2002; 
ESCOP, 2003; Werbach and Murray, 1994; Yeh et al, 2003). 

Σημειώνεται ότι κατά τη χορήγηση της δρόγης σε διαβητικούς ασθενείς, θα πρέπει να 
συνυπολογίζεται η πιθανότητα πρόκλησης υπογλυκαιμίας, καθώς υπάρχουν μη οριστικά 
δεδομένα, που υποστηρίζουν την ικανότητα του σκόρδου να ελαττώνει τη γλυκόζη ορού 
(Werbach and Murray, 1994). 
 
Gingko biloba 
 
 Πέρα από τη χρησιμότητά τους στην αντιμετώπιση της διαβητικής 
μικροαγγειοπάθειας, που συζητήθηκε προηγουμένως, τα φύλλα του Gingko ενδείκνυνται- 
σύμφωνα με τoν Ευρωπαϊκό Επιστημονικό Συνεταιρισμό για τη Φυτοθεραπεία (European 
Scientific Cooperative on Phytotherapy, ESCOP)- για τη συμπτωματική θεραπεία της 
διαλείπουσας χωλότητας (ESCOP, 2003), μίας μορφής μακροαγγειοπάθειας, η οποία 
προσβάλλει συχνά και τους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη (wikipedia.org (a)). Ειδικότερα 
και σύμφωνα με τις σχετικές κλινικές μελέτες (Bauer, 1984; Blume et al, 1996; Blume et al, 
1998; Peters et al, 1998; Saudreau et al, 1989), η ημερήσια από του στόματος λήψη 120-



160mg τυποποιημένου εκχυλίσματος συμβάλλει στη αύξηση της μέγιστης πεζή διανυόμενης 
διαδρομής καθώς και της μέγιστης ανώδυνης πεζή διανυόμενης διαδρομής. 
 
Λυκοπένιο 
 
 Πρόσφατες κλινικές μελέτες (Neyestani et al, 2007a; Neyestani et al, 2007b), που 
εξέτασαν την επίδραση της από του στόματος χορήγησης λυκοπενίου σε ασθενείς με 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ, κατέδειξαν ότι το συστατικό μπορεί να επιφέρει σημαντική 
αύξηση στη συνολική αντιοξειδωτική ικανότητα του οργανισμού, να προλαμβάνει την 
οξείδωση των λιπιδίων, να καταστέλλει την πρόσληψη της οξειδωμένης LDL από τα 
μακροφάγα και να εμποδίζει τη μετέπειτα μετάπτωσή τους σε αφρώδη κύτταρα, καθώς και να 
αποκλείει προ- αθηρωματικές διεργασίες, που σχετίζονται με τη χυμική ανοσολογική 
ανταπόκριση. 
 
Λινολεΐκό οξύ 

 
 
 Όπως προκύπτει από την πειραματική χορήγηση λινολεϊκού οξέος σε ασθενείς με 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ, το ω-6 αυτό λιπαρό οξύ συνδέεται με βελτίωση του 
λιποπρωτεϊνικού προφίλ των ασθενών (μείωση της LDL χοληστερόλης, Heine et al, 1989) 
καθώς και με μειωμένη πιθανότητα να εμφανίσουν μακροπρόθεσμα (βάθος 5ετίας) καρδιακή 
ισχαιμία ή έμφραγμα του μυοκαρδίου (Cameron et al, 1991). 
 
ω-3 λιπαρά οξέα 
 
 Η κατανάλωση από διαβητικούς ασθενείς, σε καθημερινή βάση, ιχθυελαίου (γάδου ή 
σαρδέλας) ή κεκαθαρμένων ω-3 λιπαρών οξέων (σε δόση 2-3g ημερησίως) έχει συνδεθεί με 
βελτίωση διαφόρων αθηρωματικών παραγόντων (Friday et al, 1987; Jensen et al, 1989) και 
κυρίως με τη μείωση των επιπέδων τριγλυκεριδίων και ομοκυστεΐνης (Pooya et al, 2009; 
Sirtori et al, 1997), παρότι η επίδρασή τους στο συνολικό λιποπρωτεϊνικό προφίλ των 
ασθενών παραμένει αμφιλεγόμενη (Friday et al, 1987; Hartweq et al, 2009; Jensen et al, 
1989; Shidfar et al, 2008; Sirtori et al, 1998). Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι τα ω-3 λιπαρά 
οξέα μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της παραμορφωτικής ικανότητας των ερυθρών 
αιμοσφαιρίων (Kamada et al, 1986), λόγω αύξησης της ρευστότητας της ερυθροκυτταρικής 
μεμβράνης, γεγονός που θα μπορούσε να βελτιώσει συμπτώματα μακροαγγειοπάθειας, 
όπως η διαλείπουσα χωλότητα (Werbach, 1993). 
 Από την άλλη πλευρά, η χορήγηση των ω-3 λιπαρών οξέων έχει κατηγορηθεί για τη 
διαταραχή της γλυκαιμικής ρύθμισης σε ασθενείς με διαβήτη τύπου ΙΙ (Friday et al, 1987; 
Glauber et al, 1988; Hendra et al, 1990), ενώ υπάρχει η άποψη ότι η αυξημένη πρόσληψη 
των υπό συζήτηση συστατικών θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση της 
ημερήσιας πρόσληψης βιταμίνης Ε προς αποφυγή της επιτάχυνσης της υπεροξείδωσης των 
μεμβρανικών  λιπαρών οξέων και της συνακόλουθης κυτταρικής βλάβης (Laganiere and 
Fernandes, 1987). Ωστόσο, αμφότεροι οι παραπάνω ισχυρισμοί δεν επιβεβαιώνονται από 
πρόσφατες κλινικές μελέτες (Hartweq et al, 2009; Pooya et al, 2009; Shidfar et al, 2008; 
Sirtori et al, 1997; Sirtori et al, 1998). 
 
Βιταμίνη Ε 
 Οι ευεργετικές επιδράσεις της βιταμίνης Ε αλλά στο αγγειακό ενδοθήλιο και κατά 
επέκταση στην αιματική κυκλοφορία, όπως αυτές έχουν ήδη περιγραφεί σε προηγούμενες 
ενότητες, συνεπάγονται οφέλη από τη λήψη της βιταμίνης και σε μακροαγγειακό επίπεδο, με 
τελικό αποτέλεσμα τη συμβολή στην πρόληψη της πρόωρης αθηροσκλήρυνσης (Werbach, 
1993). 
 
Μαγνήσιο 
 Εφόσον διαπιστωθεί ανεπάρκεια του μετάλλου στον οργανισμό των διαβητικών 
ασθενών, η αναπλήρωσή του στο πλάσμα και στους ιστούς ασκεί προστατευτική δράση και 
έναντι της καρδιαγγειακής νόσου (Werbach, 1993). 
 



Αντί επιλόγου 
 
 Με την ολοκλήρωση της σύντομης αυτής παρουσίασης των φυσικών μέσων, που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαχείριση των χρόνιων επιπλοκών του σακχαρώδους 
διαβήτη, είναι σκόπιμο να σημειωθεί καταρχήν ότι η παραπάνω ανασκόπηση δεν είναι σε 
καμία περίπτωση εξαντλητική ή οριστική και ως εκ τούτου οποιαδήποτε πρόταση για το 
μελλοντικό εμπλουτισμό της είναι περισσότερο από ευπρόσδεκτη. Επιπλέον, ο αναγνώστης 
παρακαλείται να ανατρέξει στις αναφερόμενες βιβλιογραφικές και αρθρογραφικές πηγές αλλά 
και σε δικά του μέσα, προκειμένου να αποκτήσει μία πληρέστερη εικόνα για τις πιθανές 
αντενδείξεις, αλληλεπιδράσεις και ανεπιθύμητες ενέργειες των επιμέρους δρογών ή φυτικών 
συστατικών, καθώς η αναλυτική ανάπτυξή τους θα απόκλινε από τους σκοπούς του 
παρόντος πονήματος. 
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