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χαιρετισμός 
προεδρου

Ο σκοπός της Ελληνικής Ομοσπονδίας Διαβήτη (ΕΛΟΔΙ) είναι η ενημέρωση και 
υποστήριξη των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη. Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια 
σας είναι μια ακόμη προσπάθεια της ΕΛΟΔΙ και της «Κάρτας προνομίων» διαβήτη 
για ενημέρωση. Και όταν λέμε ενημέρωση εννοούμε να γνωρίζουμε όλοι ανεξαιρέ-
τως τι είναι ο σακχαρώδης διαβήτης και πως αντιμετωπίζεται. Γιατί πολλές φορές οι 
μη σωστές πληροφορίες δημιουργούν και εσφαλμένες εντυπώσεις. 

Για τη σωστή σας λοιπόν ενημέρωση, σας γνωρίζουμε ότι έχετε στη διάθεσή σας:

 X το site της ομοσπονδίας, www.elodi.org

 X το site της «Κάρτας προνομίων» διαβήτη www.kartadiaviti.gr

 X το περιοδικό «Σακχαρώδης Διαβήτης – φροντίδα για όλους»

 X τους συλλόγους μας και

 X τις ενημερωτικές ομιλίες των επιστημόνων που ασχολούνται με τον σακχα-
ρώδη διαβήτη.  

Μια τέτοια ομιλία μπορείτε να παρακολουθήσετε στο metro mall, στον σταθμό 
Αγίου Δημητρίου, στις 25 Ιουνίου 2012 και ώρα: 19.30, με ομιλητές την κ. Αδριανή 
Βαζαίου, Παιδίατρο, διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Παίδων 
«Π & Α Κυριακού» και τον κ. Χάρη Δημοσθενόπουλο, κλινικό διαιτολόγο – βιολόγο, 
προϊστάμενος διαιτολογικού τμήματος ΓΝΑ Λαϊκό. 

Θα ενημερωθείτε και σίγουρα θα διασκεδάσετε με το συγκρότημα των Vegas.

Και επειδή είναι καλοκαίρι σας γνωρίζουμε επίσης ότι:

 X Τα πληρώματα των Blue Star και Superfast Ferries είναι εκπαιδευμένα στο 
να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ανάγκης στα άτομα με 
σακχαρώδη διαβήτη, κάνοντας έτσι το ταξίδι πιο ξέγνοιαστο και ακόμη πιο 
ευχάριστο.

 X Ο Πανελλήνιος Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ανοιχτής Θαλάσσης (Π.Ο.Ι.Α.Θ.) προ-
σφέρει μεγάλες εκπτώσεις στους κατόχους της «Κάρτας Προνομίων» στα 
μαθήματα ιστιοπλοΐας ανοιχτής θαλάσσης.

Μην ξεχνάτε να ενημερώνεστε συνεχώς για την «Κάρτα Προνομίων» διαβήτη και 
για το τι σας προσφέρει ! 

Το να την αποκτήσετε είναι πολύ εύκολο. Χρησιμοποιήστε την.

Ο πρόεδρος της ΕΛΟΔΙ
Δ. Συκιώτης



Σακχαρώδης Διαβήτης: Κάπνισμα & Ναρκωτικά
Τι είναι ο Σακχαρώδης  
Διαβήτης Τύπου 1 (ΣΔΤ1);

Ο ΣΔΤ1 είναι μια πάθηση που οφείλεται στην έλ-
λειψη μιας ορμόνης που λέγεται ινσουλίνη και εμ-
φανίζεται συνήθως στην παιδική ηλικία και σε νέα 
άτομα. Επειδή στην πάθηση αυτή καταστρέφονται 
τα κύτταρα που παράγουν την ινσουλίνη πρέπει η 
ορμόνη να δοθεί υπό τη μορφή ενέσεων. Η ινσουλί-
νη δεν δίνεται από το στόμα υπό τη μορφή δισκίων 
γιατί καταστρέφεται από τα οξέα του στομάχου και 
δεν είναι πλέον αποτελεσματική. 

Πως αντιμετωπίζεται ο ΣΔΤ1;
Η αντιμετώπιση του ΣΔΤ1 είναι σύνθετη γιατί εκτός 

από τις καθημερινές ενέσεις ινσουλίνης, απαιτείται 
συνδυασμός πολλαπλών άλλων παραγόντων όπως 
η σωστή διατροφή, η οποία στην πραγματικότητα 
είναι η διατροφή που θα έπρεπε να  ακολουθούμε 
όλοι μας, η άσκηση και η ψυχολογική υποστήριξη 
του ατόμου και της οικογένειάς του. Στην πραγμα-
τικότητα το άτομο με ΣΔΤ1 πασχίζει σε όλη του τη 
ζωή να διατηρεί τα επίπεδα του σακχάρου όσο το 
δυνατόν πιο κοντά στα φυσιολογικά όρια, αποφεύ-
γοντας τόσο την υπογλυκαιμία, όσο και την υπεργλυ-
καιμία/κετοξέωση. Για να πετύχει αυτήν την λεπτή 
ισορροπία απαιτούνται συχνές μετρήσεις σακχάρου 
αίματος και προσαρμογή της δόσης της ινσουλίνης 
ανάλογα με το φαγητό, τα επίπεδα σακχάρου αί-
ματος και το βαθμό σωματικής άσκησης.  Η ιδανική 
ισορροπία είναι αυτή που εξασφαλίζει τον άριστο 
γλυκαιμικό έλεγχο και προστατεύει το άτομο από τις 
χρόνιες επιπλοκές της νόσου, που είναι η μικροαγ-
γειοπάθεια (νεφροπάθεια, αμφιβληστροειδοπάθεια 
και νευροπάθεια) και η μακροαγγειοπάθεια (στε-
φανιαία νόσος, εγκεφαλικά επεισόδια, περιφερική 
αρτηριακή νόσος). Ωστόσο, δεν παρουσιάζουν όλα 
τα άτομα με ΣΔΤ1 επιπλοκές. Η εμφάνισή τους έχει 
άμεση σχέση με τη ρύθμιση του σακχάρου αίματος. 

Για αυτό, είναι επιτακτικός στόχος η διατήρηση των 
επιπέδων του σακχάρου αίματος όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στο φυσιολογικό για όλο το υπόλοιπο 
της ζωής τους. Στην περίπτωση αυτή μειώνεται ση-
μαντικά ο κίνδυνος των επιπλοκών.   

Κάπνισμα και Σακχαρώδης Διαβήτης
Το κάπνισμα αποτελεί τη μεγαλύτερη επιδημία του 

αιώνα, η οποία προκαλεί περισσότερους θανάτους 
από όσους έχει προκαλέσει η πανούκλα και το AIDS 
μαζί. Κάθε δεύτερος καπνιστής πεθαίνει από πάθη-
ση που σχετίζεται με το κάπνισμα όπως καρκίνο των 
πνευμόνων, του στόματος, του οισοφάγου, της ου-
ροδόχου κύστεως κλπ χρόνια πνευμονοπάθεια του 
τύπου βρογχίτιδας/βρογχεκτασίας, και καρδιαγγεια-
κή νόσο (έμφραγμα, αγγειακό εγκεφαλικό επεισό-
διο). Οι γυναίκες που παντρεύονται καπνιστή άνδρα 
έχουν κίνδυνο να εμφανίσουν καρδιαγγειακή νόσο 
91% ακόμα και εάν δεν καπνίζουν οι ίδιες, είναι δη-
λαδή παθητικές καπνίστριες.

 Το κάπνισμα προκαλεί εθισμό. Αν και πουλιέται 
ελεύθερα στη χώρα μας είναι στην πραγματικότητα 
ένα «νόμιμο» ναρκωτικό. Κάθε 14 χρονος που αρ-
χίζει κάπνισμα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως 
κάποιος που έχει φυματίωση και μπορεί να μολύνει 
τους γύρω του. Δυστυχώς, το κάπνισμα είναι πολύ δι-
αδεδομένο στη χώρα μας. Υπάρχουν έφηβοι που το 
ξεκινούν πολύ νωρίς ακόμα και από τα 12-13 χρόνια 
με ολέθριες επιπτώσεις στην υγεία τους. Εκτός από 
τους παραπάνω κινδύνους το κάπνισμα μειώνει την 
απόδοση στον αθλητισμό. 

Το κάπνισμα επηρεάζει το έμβρυο. Οι γυναίκες 
που καπνίζουν έχουν κίνδυνο να γεννήσουν παιδιά 
λιποβαρή για την ηλικία κύησης τα οποία όταν με-
γαλώσουν θα έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφα-
νίσουν υπέρταση και σακχαρώδη διαβήτη. Οι κύριες 
βλαπτικές ουσίες του τσιγάρου είναι η νικοτίνη και 
το μονοξείδιο του άνθρακα.
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Τα παιδιά απορροφούν την νικοτίνη με διπλάσιο 
ρυθμό από τους ενήλικες μέσω του παθητικού καπνί-
σματος. Τα μικρά παιδιά είναι ακόμα πιο ευαίσθητα. 
Τα παιδιά καπνιστών έχουν αυξημένα επίπεδα μολύ-
βδου και καδμίου στο αίμα τους.

Οι έφηβοι με ΣΔΤ1 οι οποίοι καπνίζουν, έχουν πέρα 
από τους υπόλοιπους κινδύνους που αναφέρθηκαν 
παραπάνω και μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν  
επιπλοκές της νόσου του τύπου της μικροαγγειοπά-
θειας ή μακροαγγειοπάθειας και διπλάσιο κίνδυνο 
θανάτου από τους μη καπνιστές με ΣΔΤ1. Έχει απο-
δειχθεί ότι η διακοπή του καπνίσματος βελτιώνει το 
γλυκαιμικό έλεγχο και μειώνει τον κίνδυνο θανάτου.

Η διακοπή του καπνίσματος αποτελεί το μεγαλύ-
τερο δώρο που μπορεί να κάνει  κάποιος στον εαυτό 
του. Ο ευκολότερος βέβαια τρόπος είναι να μη ξεκι-
νήσει κανείς το κάπνισμα. Για να διακόψει ένα άτομο 
το κάπνισμα, χρειάζεται πρώτα να συμφιλιωθεί με 
την ιδέα της διακοπής αυτού  και να προετοιμασθεί 
ψυχολογικά. Για όσους έχουν εθισθεί και επιθυμούν 
να διακόψουν το κάπνισμα, καλύτερο είναι να συμ-
βουλευθούν τον ιατρό τους ώστε να ενισχυθεί η προ-
σπάθειά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Εθιστικές ουσίες και  
Σακχαρώδης Διαβήτης

Στην κορυφή των εθιστικών ουσιών είναι η  ηρωϊ-
νη και η μορφίνη οι οποίες χρησιμοποποιούνται ως 
αναλγητικά φάρμακα σε περιπτώσεις μεγάλου πόνου. 
Κύριες παρενέργειες είναι ο εθισμός και η χρόνια δυ-
σκοιλιότητα. Η ηρωϊνη είναι κατασταλτική ουσία, 
προκαλεί αποπροσανατολισμό, ντελίριουμ, σύγχιση 
και εμφανίζει συνέργεια με το αλκοόλ και τις βενζο-
διαζεπίνες. Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η ενδοφλέβια 
χορήγηση της ουσίας αυτής. Η ηρωϊνη είναι φονιάς. Η 
χρήση της συνοδεύεται από μεγάλο αριθμό θανάτων. 
Τα άτομα που κάνουν χρήση ενδοφλέβιας χορήγησης 
ηρωϊνης κινδυνεύουν, επίσης, από ΑΙDS, ηπατίτιδα Β, 
ή C, αποστήματα, βακτηριδιακή ή μυκητιασική ενδο-
καρδίτιδα και τοξική λευκοεγκεφαλοπάθεια.  Η ανο-
χή στην ουσία μπορεί να οδηγήσει σε μοιραία υπερ-
δοσολογία. Η ηρωίνη προκαλεί ναυτία και εμέτους για 
αυτό και κάποιοι θάνατοι από την ουσία οφείλονται 
σε  εισρόφηση. Η ουσία αυτή είναι ιδιαίτερα επικίνδυ-
νη για όλα τα άτομα, ιδίως για άτομα με σακχαρώδη 
διαβήτη αφού, εκτός των άλλων, αυξάνει τον κίνδυνο 
υπογλυκαιμίας και την εσφαλμένη εκτίμηση ως προς 
τη ρύθμιση των σακχάρων αίματος.

Μια άλλη κατηγορία εθιστικών ουσιών είναι αυτά 
που «ανεβάζουν» το άτομο όπως οι αμφεταμίνες, 
μεθαμφεταμίνες, το έκσταση και τα διεγερτικά, ου-
σίες που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στα κλάμπ, και 
τα ρέϊβ πάρτυ.  Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αφυδά-
τωσης με το χορό. Τα φάρμακα αυτά καταστέλλουν 
την όρεξη και αυξάνουν τον κίνδυνο υπογλυκαιμί-

ας. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για άτομα με ΣΔΤ1 
αλλά και για όλους τους νέους που τα δοκιμάζουν. 
Το έκσταση έχει κατηγορηθεί ότι προκαλεί δυσκο-
λία στη συγκέντρωση, τρίξιμο δοντιών ιδίως κατά τη 
διάρκεια του ύπνου, ξηροστομία και δίψα. Μετά τη 
χρήση του ακολουθεί περίοδος κατά τη διάρκεια της 
οποίας το άτομο αισθάνεται ιδιαίτερα «πεσμένο».  

Η κοκαϊνη είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και εθιστική 
ουσία, ιδίως η μορφή που ονομάζεται κράκ. Η κοκα-
ϊνη προκαλεί ευφορία, μεγάλη αυτοπεποίθηση, απώ-
λεια όρεξης, αϋπνία ακόμα και παράνοια. Μετά το αρ-
χικό αποτέλεσμα που μπορεί να κρατήσει 15 λεπτά, το 
άτομο αισθάνεται κατεσταλμένο και «πεσμένο». Μια 
από τις παρενέργειες της ουσίας είναι η παραισθησια-
κή παρασίτωση κατά τη διάρκεια της οποίας τα άτομα 
έχουν την παραίσθηση ότι έχουν παράσιτα κάτω από 
το δέρμα τους και ξύνονται μέχρι να το ματώσουν. Ο 
θάνατος μπορεί να προέλθει από καταστολή της ανα-
πνοής ή αρρυθμία.  

Μια άλλη κατηγορία φαρμάκων είναι οι βενζοδια-
ζεπίνες. Οι βενζοδιαζετπίνες είναι φάρμακα που χο-
ρηγούνται σε άτομα που έχουν δυσκολίες στον ύπνο 
ή άγχος. Τα άτομα που παίρνουν τέτοιες ουσίες είναι 
ομιλητικά, εμφανίζουν διέγερση, και επιθετικότητα. 
Η χρήση βενζοδιαζεπινών από άτομα με σακχαρώδη 
διαβήτη μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένες εκτιμή-
σεις ως προς την αξιολόγηση του σακχάρου ή ακόμα 
και σε παράλειψη της δόσης.

Μια άλλη εθιστική ουσία είναι η κάνναβις ή αλλιώς 
μαριχουάνα ή χόρτο που βρίσκεται στα ξεραμένα φύλ-
λα του αντίστοιχου φυτού. Διάφορες μελέτες έχουν 
δείξει ότι η κάνναβις είναι επικίνδυνη τόσο για τη σω-
ματική όσο και την ψυχική υγεία. Αυξάνει τις σφύξεις 
και μειώνει την αρτηριακή πίεση. Τα ξεραμένα φύλλα  
της μαριχουάνας περιέχουν ουσίες που μπορούν να 
προκαλέσουν βλάβη του DNA και να αυξήσουν τον 
κίνδυνο του καρκίνου όσο και το τσιγάρο. Περιέχουν  
καρκινογόνες ουσίες σε ποσοστό 50% περισσότερες 
από το τσιγάρο. Έχει αποδειχθεί ότι κάπνισμα 3-4 τσι-
γάρων μαριχουάνας καθημερινά προκαλεί τέτοια βλά-
βη των ιστών όσο 20 τσιγάρα καπνού την ημέρα. Είναι 
ιδιαίτερα επικίνδυνη όταν συνδυάζεται με το αλκοόλ. 
Προκαλεί πείνα και επομένως μπορεί να αυξήσει τα 
επίπεδα του σακχάρου στα άτομα με ΣΔΤ1. 

Τα παραισθησιογόνα όπως το LSD μπορούν να 
«ταξιδεύσουν το άτομο» για μεγάλο διάστημα όπως 
7-12 ώρες. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για άτομα με 
σακχαρώδη διαβήτη γιατί μπορεί κάποιος να χάσει 
τον έλεγχο με σοβαρές συνέπειες για την υγεία του, 
όπως επικίνδυνη υπογλυκαιμία.

Η κεταμίνη η οποία είναι αναισθητικό που χρησι-
μοποιείται κυρίως από τους κτηνιάτρους είναι ιδι-
αίτερα επικίνδυνη όταν συνδυάζεται με το αλκοόλ. 
Προκαλεί αδυναμία κίνησης και παραισθήσεις. Είναι 
γνωστό ως φάρμακο που χρησιμοποιείται για βιασμό 
γιατί επηρεάζει την μνήμη. y

Σακχαρώδης Διαβήτης    x    12
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Η διαιτητική θεραπεία του διαβήτη, αποτελεί ένα βασικό, ίσως το σημαντικότερο, τμή-
μα της συνολικής θεραπευτικής παρέμβασης στον σακχαρώδη διαβήτη. Αυτό ισχύει, 
λόγω της άμεσης σχέσης που υπάρχει μεταξύ της συνολικής δίαιτας και της θεραπευ-
τικής διαχείρισης της νόσου, η οποία πρέπει να παρέχεται από εξειδικευμένο επιστη-

μονικό προσωπικό (γιατρό-διαβητολόγο και κλινικό διαιτολόγο), σε σωστές συν-
θήκες και με διάθεση του απαιτούμενου χρόνου, ώστε να εξατομικεύεται.  

Τις τελευταίες δεκαετίες οι συστάσεις για τη δίαιτα στο ΣΔ τροποποιήθη-
καν σε μεγάλο βαθμό, διαμορφώνοντας πλέον ένα πιο «ελεύθερο» 

διαιτολόγιο, με σαφείς κανόνες και οδηγίες, αλλά ταυτόχρονα με 
λιγότερες απαγορεύσεις και με περισσότερες επιλογές. Κάποια 

από τα νεώτερα δεδομένα σχετικά με τη δίαιτα στο Σακχαρώ-
δη Διαβήτη δίνονται παρακάτω:

    Τι νέο υπάρχει  
 στη διατροφική αντιμετώπιση  
του σακχαρώδους διαβήτη;

Σακχαρώδης Διαβήτης    x    14

1) Η ιδανική αναλογία των 
βασικώνθρεπτικών συστατικών

Στα σύγχρονα διαιτολόγια για τον διαβήτη, οι 
υδατάνθρακες δεν απαγορεύονται και έχουν τη 
θέση τους σε ποσοστό 40-55%. Απλά, συστήνο-
νται πλέον τρόφιμα υψηλά σε ίνες και με χαμη-
λό γλυκαιμικό δείκτη. Τρόφιμα όπως η πατάτα, 
το ψωμί και τα ζυμαρικά ενσωματώνονται στο 
συνολικό διαιτολόγιο, χωρίς να θεωρούνται «δι-
ατροφικό λάθος». Ακόμη και τα απλά σάκχαρα 
συστήνονται σε ποσοστό έως 10%. 

2) Με ποια δίαιτα μπορούμε να επιτύχουμε 
την ιδανική απώλεια βάρους;

Η απώλεια βάρους είναι ίσως η πρώτη σύσταση 
που δίνεται πάντα στα άτομα με διαβήτη τύπου 2 
κυρίως, για να μειωθεί η αντίσταση της ινσουλί-
νης. Αν και παλιότερα για αυτή την απώλεια συ-
στήνονταν μόνο συμβατικές υποθερμιδικές και 
χαμηλές σε λίπος δίαιτες, με κατώτερη πρόσλη-
ψη υδατανθράκων τα 130 γραμμάρια ανά ημέρα, 
σήμερα οι μεγάλοι οργανισμοί όπως ο ADA, συ-
στήνουν ακόμα και διαιτολόγια χαμηλών υδα-
τανθράκων (low-cab), έως και για έναν χρόνο.



3) Άσκηση & σωματική δραστηριότητα 
Πόσο σημαντική είναι;

Πλέον, παράλληλα με τις διατροφικές αλλα-
γές, συστήνεται και η αλλαγή του συνολικού 
τρόπου ζωής, με απώλεια βάρους (7-10%) και 
συστηματική φυσική δραστηριότητα (στόχος 
για τουλάχιστον 150 λεπτά/εβδομάδα). Τα άτο-
μα με διαβήτη ωθούνται στο να γίνουν πιο δρα-
στήρια στην καθημερινότητά τους, δεδομένου 
ότι η κίνηση-άσκηση έχει θετικότατες επιπτώ-
σεις στο συνολικό γλυκαιμικό έλεγχο, αλλά και 
στην προστασία του καρδιαγγειακού συστήμα-
τος, ενώ δε συστήνεται μόνο η αερόβια άσκη-
ση, αλλά και η αναερόβια με την άσκηση με 
αντιστάσεις.

4) Αλκοόλ
Η πρόσληψη αλκοόλης δεν απαγορεύεται 

συνολικά για τα άτομα με ΣΔ. Ο κανόνας που 
ισχύει για τη λήψη οινοπνεύματος, από άτομα 
με ΣΔ, αφορά την κατανάλωση της με μέτρο, 
όχι όμως από υπέρβαρα ή υπερτασικά άτομα, 
άτομα με ιστορικό νευροπάθεια, ηπατοπάθειας 
ή παγκρετατίτιδας και πάντα μετά από ή παράλ-
ληλα με τη λήψη. Συγκεκριμένα, οι ισχύουσες 
συστάσεις δίνουν μέχρι 1 μονάδα αλκοόλης για 
τις γυναίκες και μέχρι 2 για τους άντρες ημερη-
σίως (μια μονάδα αλκοόλης (unit) = με 355 ml 
μπύρας, 150 ml κρασιού, 45 ml λικέρ και περιέ-
χει 15 γραμμάρια αλκοόλης).

5) Πρωτεΐνη
Η σύσταση για την πρόσληψη συνολικών πρω-

τεϊνών είναι 15-20% της συνολικής προσλαμβα-
νομένης ενέργειας. Γνωρίζοντας ότι η διαιτη-
τική πρωτεΐνη μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση 
της ινσουλινικής αντίδρασης, χωρίς ταυτόχρονη 
αύξηση των επιπέδων γλυκόζης του αίματος, οι 
ισχύουσες συστάσεις αναφέρουν ότι δεν θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται για την αντιμετώπι-
ση της οξείας ή την πρόληψη της βραδινής υπο-
γλυκαιμίας. Τα άτομα με ΣΔ θα πρέπει να απο-
φεύγουν να ακολουθούν για μεγάλος διάστη-
μα, διαιτολόγια υψηλά σε πρωτεΐνη, ως μέσο 
για την απώλεια του σωματικού βάρους, όσο 
οι μελέτες πάνω στις μακροχρόνιες επιπτώσεις 
πρωτεϊνικής πρόσληψης μεγαλύτερης του 20% 
δεν έχουν δώσει ακόμα ξεκάθαρα αποτελέσμα-
τα, κυρίως για τη νεφρική λειτουργία.

6) Ξηροί καρποί
Οι ξηροί καρποί είναι πλούσιοι σε μονοα-

κόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και  
ωμέγα 3, αποτελούν καλές πηγές φυτικών πρω-
τεϊνών και είναι πλούσιοι σε φυτικές ίνες, βι-
ταμίνες και πολλά μέταλλα (ασβέστιο, σίδηρο, 
μαγνήσιο), ενώ έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δεί-
κτη. Μελέτες πάνω στη σχέση της κατανάλωσης 
ξηρών καρπών, με το μεταβολικό σύνδρομο και 
τον σακχαρώδη διαβήτη, έδειξαν ότι πέρα από 
τη βελτίωση του προφίλ των λιπιδίων και τη μεί-
ωση του κινδύνου εμφάνισης στεφανιαίας νό-
σου, υπάρχουν θετικές επιπτώσεις στην υγεία 
και στο συνολικό έλεγχο των διακυμάνσεων της 
μεταγευματικής γλυκαιμίας, με την κατάλληλη 
προσθήκη τους πριν ή μαζί με τα υδατανθρα-
κούχα γεύματα ή σνακ. 

7) Ξύδι & κανέλα
Τα τελευταία χρόνια, μέσα από την επιστημο-

νική μελέτη και στη χώρα μας, έχει φανεί πως 
διατροφικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα η 
κανέλα και το ξύδι, που για πολλά χρόνια δεν 
συμπεριλαμβάνονταν στη δίαιτα των ατόμων με 
ΣΔ, μπορούν να παίξουν θετικό ρόλο στη ρύθ-
μιση του ζαχάρου. Συγκεκριμένα, αποδείχθηκε 
ότι η κανέλα περιέχει μια ουσία που μιμείται 
την ινσουλίνη, ενεργοποιεί τους κυτταρικούς 
υποδοχείς της και δρα εντός των κυττάρων σε 
συνέργεια με την ινσουλίνη. 

8) Πρόληψη διαβήτη τύπου 2 &  
Σωματικό βάρος:

Δεδομένου ότι η μέτρια απώλεια βάρους μει-
ώνει την αντίσταση στη δράση της ινσουλίνης, 
συστήνεται πλέον σε όλα τα υπέρβαρα και πα-
χύσαρκα άτομα υψηλού κινδύνου για εφάνιση 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (με τιμή σακχάρου 
νηστείας > 100 mg/dl ή με 2-ωρες μεταγευμα-
τικές τιμές σακχάρου άνω του 140 mg/dl) και 
τιμές γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) 
5,7-6,4%. Για τα άτομα αυτά, ακόμη και μια 
μέτρια απώλεια βάρους, που δεν ξεπερνά το 
7-10% του αρχικού βάρους είναι αποδοτική, πά-
ντα βέβαια σε συνδυασμό με φυσική δραστη-
ριότητα, 150 λεπτά/εβδομάδα π.χ. καθημερινό 
περπάτημα. y

Σακχαρώδης Διαβήτης    x    16


