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ςυσχέτιση επιπέδων τεστοστερόνης με παράμετρους μεταβολισμού γλυκόζης και λιπιδίων σε άνδρες
ηλικίας άνω των 65 χρόνων
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η συσχέτιση του δείκτη μάζας σώματος με τη γνωστική ικανότητα σε πληθυσμό ηλικιωμένων ατόμων
με προδιαβήτη και διαβήτη
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Προφίλ ψυχιατρικών διαβητικών ασθενών σε νοσηλεία σε Παθολογική κλινική
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Ένα διαβητολογικό ιατρείο – δύο διαφορετικοί πληθυσμοί; διαβήτης και ψυχική νόσος
π. ΒασιλειαΔησ, γ. ΜαυριΔησ, Θ. ΧατζηΚωΝσταΝτιΝoυ, Χ. φρυΔα,
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Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής ασθενών με διαβήτη τύπου 2:
η περίπτωση του νομού ςερρών
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η υπέρταση του διαβήτη
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ανθρωπομετρία του διαβήτη
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Πρώιμη Παν του ςδ2 (4): Χαμηλότερος ςΒδ των διαβητικών
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Πρώιμη Παν του ςδ2 (3): Το ρεογράφημα των σκελών, λίγα χρόνια πριν
Ν.α. ΔηΜητσιΚoγλoυ, ι.Ν. ΔηΜητσιΚoγλoυ
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Πρώιμη Παν του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (2): o ςΒδ λίγα χρόνια πριν
ι.Ν. ΔηΜητσιΚoγλoυ, Ν.α. ΔηΜητσιΚoγλoυ

155
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Η μεταβολική χειρουργική (γαστρικό bypass) στη θεραπεία του ΣΔ τύπου 2. Η εμπειρία της κλινικής μας
Χ. μπΑρκoλΙΑσ, Ι. μπΑρμπΑλΙΑ, Ε. μπoυμπΑ, Δ. μΑΝΑτΑκησ, λ. πΑλΑΙoΔημoσ,
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Ι. ζωγρΑφoυ, Α. ρΕκλoυ, Ε. γΕωργΙΑΝoυ, Ε. σπΕΝτζoυ, Ε. πΑπΑΔoπoυλoυ,
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B. ΑΝτωΝoπoυλoυ, Ξ. τσΕκμΕκΙΔoυ, Ε. ρΑπτη, μ. γρΑμμΑτΙκη, Α. μoυσΙωλησ,
σ. κΑρρΑσ, μ. γΙΑβρoπoυλoυ, π. ζΕμπΕκΑκησ, κ. κωτσΑ
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ατόμων με προδιαβήτη και διαβήτη
κ. κΑλΕσησ, κ. κΑζΑκoσ, Ξ. τσΕκμΕκΙΔoυ, Α. τΑγΙΑ, σ. μπΑτoσ, σπ. κΑρρΑσ,
π. πΑππΑσ, κ. κωτσΑ
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O επιπολασμός της ανεπάρκειας βιταμίνης Β12 σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και
χρόνια νεφρική νόσο. O ρόλος της λήψης μετφορμίνης
Ε. πΑσΧoυ, E. γΑβρΙηλΑκη, Α. κΑλΑΪτζoγλoυ, Ε. ΑμπλΑ, Ε. πΑππΑσ, Ν. σΑμπΑΝησ
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Αποτελεσματικότητα της χορήγησης βιταμίνης Β12 per os σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2
υπό θεραπεία με μετφορμίνη για μια τετραετία το ελάχιστον
σ. τσoτoυλΙΔησ, ζ. κoΝτoΝΙΝΑσ, μ. μπoυλμπoυ, Χ. μΑργΑρΙτΙΔησ,
Ι. κΕλΕγκoυρησ, κ. τζΙoμΑλoσ, τ. ΔΙΔΑγγΕλoσ
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τ. ΔΙΔΑγγΕλoσ, κ. τζΙoμΑλoσ, Α. μoυρoυγλΑκησ, Ε. κΑρλΑφτη, Δ. στoγΙΑΝΝoυ,
σ. ΑλκΑγΙΕτ, Α. σoφoγΙΑΝΝη, Α.Ι. ΧΑτζητoλΙoσ
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Α.Δ. ΑΝΑστΑσΙλΑκησ, σ.Α. πoλυζoσ, Ε.Χ. σκoυβΑκλΙΔoυ, γ. κυΝηγoπoυλoσ,
ζ.γ. σΑρΙΔΑκησ, Α. Απoστoλoυ, Θ. κΑρΑγκΙoζoγλoυ-λΑμπoυΔη, Χ.σ. μΑΝτζωρoσ
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In vitro παραγωγή ινσουλίνης από ανάπτυξη μονοκυττάρων του περιφερικού αίματος μετά
από τη χορήγηση ή μη αυξητικών παραγόντων και λιραγλουτίδης
Α. κυβΕΝτΙΔησ, τ. ΔΙΔΑγγΕλoσ, γ. τζημΑγΙωργησ, Α.Ι. ΧΑτζητoλΙoσ
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Η επίδραση της καρβεδιλόλης στον μεταβολικό έλεγχο σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και
ανθεκτική υπέρταση
Ι. ζωγρΑφoυ, β. ΝΙκoλΑΪΔoυ, Ε. γΕωργΙΑΝoυ, Θ. γρΙβΑ, Α. βΑσΙλΕΙoυ, Ε. σΑμπΑΝη,
μ. ΔoυμΑσ, Χ. σΑμπΑΝησ
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Μετατρέποντας το κέντρο Υγείας σε Μονάδα Προληπτικού ελέγχου διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας:
η εμπειρία μας από την εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος διαγνωστικού ελέγχου διαβητικής
αμφιβληστροειδοπάθειας σε μονάδα πρωτοβάθμιας υγείας
α. Μητσιoσ, γ. ευΘυΜιαΔη, τ. γιαγΚoυλησ, φ. Βασιλειoυ, ε. ζτριΒα,
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ε. ΚαΝια, ι. σαΚελλαριoυ
η συμβολή ενός ιατρείου λιπιδίων και διαβήτη δευτεροβάθμιου Γενικού νοσοκομείου στη δευτερογενή
πρόληψη ισχαιμικών μη - εμβολικών αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων (αεε) σε διαβητικούς ασθενείς
σ. παπαΔατoσ, Χ. ΝταλαΜπiρα, α. ΜπoυρΔαΚησ
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ι. Κυριαζησ, Κ. σγoυρoσ, Δ. στεφαΝη, π. Κoυτσoυρησ, α. ΜαρΚετoσ, ε. πoυλιoυ,
π. γεωργαΚoπoυλoσ, Κ. ΒαλλιαΝoυ, α. Δρoσoσ, Κ. Κυρε, ι. τσαΜησ, Μ. λελεΚησ
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Μεσογειακή διατροφή σε σχέση με τα επίπεδα του ουρικού οξέος σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη
M. σταΜατελατoυ, Κ. ΚoΝτoλαιΜαΚη, Μ. ριζoυλη, Μ. ΔασεΝαΚη, α. ΜαρΚαΚη
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κατανάλωση καφέ σε σχέση με τα επίπεδα του ουρικού οξέος σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη
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ςυμμόρφωση διαβητικών ασθενών με τις οδηγίες αντιγριπικού και αντιπνευμονιοκοκκικού εμβολιασμού
και η συσχέτισή τους με την ανάγκη νοσηλείας και με την έκβασή της
α. ΚoυτσoΒασιλησ, Μ. παππα, Δ. παπαΔαΚη, α. ΧριστoΔoυλoπoυλoυ,
Δ. ΚραΝιoυ, π. σταΜαταΚη, η. ταΜΒαΚoσ, α. σωτηρoπoυλoσ
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Τα υψηλότερα επίπεδα αδιπονεκτίνης που παρατηρήθηκαν στα παιδιά και τους εφήβους με σακχαρώδη
διαβήτη τύπου 1 μπορεί να συνεισφέρουν στη χαμηλότερη οστική μάζα των ασθενών αυτών,
μέσω διαφορετικής ενεργειακής σηματοδότησης των οστικών κυττάρων
Χ. τσεΝτιΔησ, Δ. γoυργιωτησ, λ. ΚoσσυΒα, α. ΔoυλγεραΚη,
α. ΜαρΜαριΝoσ, Κ. ΚαραΒαΝαΚη
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ςδ και λιπώδης διήθηση του ήπατος ως αιτία αυξημένης φερριτίνης πλάσματος
ε. πετρατoυ, σ. γιoΒαΝησ, Ν. ΝιΚoλαoυ
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ανίχνευση λευκωματουρίας σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με ςδ τύπου 2
Δ. αΝυφαΝταΚησ, α. αΝυφαΝταΚησ, α. Χατζηπετρoυ, σ. ΚασταΝαΚησ
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αντιαιμοπεταλιακή αγωγή και σακχαρώδης διαβήτης
M. σταΜατελατoυ, Κ. ΚoΝτoλαιΜαΚη, Μ. ΔασεΝαΚη
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ςυσχέτιση των τιμών γλυκόζης κατά τη νοσηλεία με τη μακροπρόθεσμη έκβαση μετά από ισχαιμικό
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
α. σωτηρoπoυλoσ, α. ΚoυτσoΒασιλησ, ε. σΚληρoσ, Μ. παππα, Χ. ταΜΒαΚoσ,
Δ. παπαΔαΚη, o. απoστoλoυ, σ. ΜπoυσΜπoυλασ
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η λιποπρωτεΐνη α ως ανεξάρτητος παράγοντας εμφάνισης χρόνιας νεφρικής νόσου
σε διαβητικούς ασθενείς
ι. ΜατσoυΚησ, α. γαΝωτoπoυλoυ, Χ. τριαΝταφυλλoπoυλoυ, Δ. ΚλωΝoσ,
λ. σΚoρΔα, α. σιαΝΝη
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αποφρακτική οξεία πυελονεφρίτιδα σε διαβητικούς και μη ασθενείς
Χ. παΝoυ, Μ. ΜπριστιαΝoυ, Κ. λιασΚωΝη, σ. ΚoΜπoυ, λ. λαΝαρασ
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oξεία πυελονεφρίτιδα και σακχαρώδης διαβήτης
Μ. ΜπριστιαΝoυ, Χ. παΝoυ, σ. ΚoΜπoυ, Κ. λιασΚωΝη, λ. λαΝαρασ
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Μεταβολές σωματομετρικών δεικτών, γλυκόζης πλάσματος νηστείας και κριτηρίων μεταβολικού
συνδρόμου σε νοσογόνα παχύσαρκες ελληνίδες μετά την απώλεια βάρους με επεμβατικές μεθόδους
Χ. γαλαΝαΚησ, Μ. ΔασΚαλαΚησ, ι. Μελισσασ
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ςυσχέτιση μεταξύ διατροφής, συνηθειών τρόπου ζωής και της καρδιαγγειακής νόσου μεταξύ
των κατοίκων στον κλειστό πληθυσμό ενός ελληνικού νησιού – Μελέτη PERSEAS
ι. Κυριαζησ, ι. ιωαΝΝιΔησ, Χ. ΔηΜoσΘεΝoπoυλoσ, Χ. Καπελιoσ, Κ. σγoυρoσ,
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ςυσχέτιση μιας νέας ινσουλίνης μακράς δράσης με τη γλυκαιμική ρύθμιση και την ποιότητα ζωής
αδύναμων οικονομικά ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2
α. ΚoυτσoΒασιλησ, α. σωτηρoπoυλoσ, Δ. γoυγoυρελασ, ι. ΜoυζαΚιτησ,
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