
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Η πανδημία της παχυσαρκίας φαίνεται να είναι ασταμάτητη παρά τις διάφορες 
προσπάθειες που γίνονται διεθνώς για την αντιμετώπισή της. Στις μέρες μας 

πάνω από 300 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως είναι παχύσαρκοι (με BMI ≥30 
Kg/m2). Η ανοδική τάση της παχυσαρκίας συνοδεύεται και από αυξημένη επίπτω-
ση σακχαρώδη διαβήτη ο οποίος αποτελεί μία από τις κύριες απειλές της ανθρώ-
πινης υγείας στον 21ο αιώνα. Σύμφωνα με διεθνή δεδομένα το 2000 περίπου 150 
εκατομ. άτομα διεθνώς εμφάνιζαν Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 ενώ ο δραματικός 
αυτός αριθμός υπολογίζεται να διπλασιαστεί το 2025. Η στενή σχέση μεταξύ παχυ-
σαρκίας και ΣΔ τύπου 2 έχει οδηγήσει πολλούς ερευνητές να αναφέρονται πλέον 
σε μία νέα κοινή νοσολογική οντότητα την «diabesity». 
 Η αλλαγή του τρόπου ζωής παγκοσμίως τις τελευταίες δεκαετίες με την αντι-
κατάσταση των παραδοσιακών διαιτητικών συνηθειών και τροφίμων με τροφές 
πλούσιες σε ενέργεια και όγκο σε συνδυασμό με τη μειωμένη φυσική δραστηρι-
ότητα κατά τη διάρκεια της εργασίας ή/και κατά τον ελεύθερο χρόνο σχετίζονται 
ισχυρά με την εκρηκτική αύξηση της επίπτωσης του ΣΔ τύπου 2 και της παχυσαρ-
κίας. 
 Η ανάπτυξη ΣΔ είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης γενετικών και περιβαλλο-
ντικών παραγόντων. Έχει δεχθεί ότι η αύξηση της περιμέτρου μέσης (έμμεσος δεί-
κτης ενδοκοιλιακού λίπους) αποτελεί καλύτερο προγνωστικό παράγοντα εμφάνι-
σης ΣΔ τύπου 2 σε σχέση με το ΒΜΙ (δείκτης παχυσαρκίας γενικά). Σύμφωνα με τη 
μελέτη παρακολούθησης των επαγγελματιών υγείας (Health Professionals Follow 
Up Study) η αύξηση του βάρους σώματος κατά 1Kg οδηγεί σε αύξηση του κινδύ-
νου ανάπτυξης ΣΔ κατά 7,3%. Η μεγάλη πρόσληψη λίπους και υδατανθράκων με 
τις τροφές αυξάνει την ενεργειακή κατανάλωση και το μεταγευματικό οξειδωτικό 
stress. Η αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση έχει σαν αποτέλεσμα τη συσσώρευση 
ενδοκοιλιακού λίπους το οποίο συνδυάζεται με την ανάπτυξη αντίστασης στην 
ινσουλίνη η οποία μαζί με τη δυσλειτουργία των β-κυττάρων του παγκρέατος απο-
τελούν τους κύριους παθογενετικούς μηχανισμούς του ΣΔ τύπου 2.
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 Οι τροφές που προσλαμβάνουμε είναι οι πρωτεΐνες, τα λίπη, οι υδατάνθρακες, 
τα ανόργανα συστατικά, οι βιταμίνες και το νερό. Η πλήρης διατροφή πρέπει να 
περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω, ωστόσο οι θερμιδικές ανάγκες του οργανισμού 
μας καλύπτονται από τους υδατάνθρακες, τα λίπη και τις πρωτεΐνες. Το λίπος έχει 
υψηλή ενεργειακή πυκνότητα, 1g λίπους αντιστοιχεί σε 9,3 Kcal σε αντίθεση με 
τους υδατάνθρακες και τις πρωτεΐνες που 1g αντιστοιχεί σε 4,1Kcal. Έτσι, ένα γεύμα 
πλούσιο σε υδατάνθρακες συνεπάγεται μικρότερη ενεργειακή πρόσληψη σε σχέ-
ση με ένα γεύμα πλούσιο σε λίπη, παρόμοιου βάρους. 

Οι υδατάνθρακες
Οι υδατάνθρακες ταξινομούνται, ανάλογα με τον αριθμό των απλών σακχάρων 
στο μόριό τους, σε δύο κατηγορίες, στους απλούς και τους σύνθετους. Οι υδατάν-
θρακες που αποτελούνται από ένα ή δύο απλά σάκχαρα όπως η φρουκτόζη και η 
σακχαρόζη ονομάζονται απλοί, ενώ τα αμυλώδη τρόφιμα κατατάσσονται στους 
σύνθετους υδατάνθρακες επειδή το άμυλο αποτελείται από μεγάλες αλυσίδες του 
απλού σακχάρου γλυκόζη. Έχει υποστηριχθεί ότι η κατανάλωση σύνθετων υδαταν-
θράκων προκαλεί μικρότερη αύξηση των τιμών του σακχάρου αίματος συγκριτικά 
με τους απλούς υδατάνθρακες. Η υπόθεση όμως αυτή φαίνεται ότι είναι υπερβολι-
κά απλή μια και η γλυκαιμική απόκριση στους σύνθετους υδατάνθρακες ποικίλλει 
σημαντικά από τρόφιμο σε τρόφιμο και δεν είναι η ίδια σε όλα τα άτομα ακόμη και 
αν καταναλώνουν την ίδια ποσότητα υδατανθράκων.
 Οι υδατάνθρακες των τροφών διαφέρουν μεταξύ τους όσον αφορά στην ικα-
νότητά τους για πέψη και απορρόφηση στο έντερο, εξαρτώμενοι από ποικίλους 
παράγοντες, που έχουν να κάνουν με τους ίδιους τους υδατάνθρακες (πχ φύση 
του αμύλου), τη μέθοδο μαγειρέματος της τροφής, την περιεκτικότητά της σε ίνες, 
λίπος και πρωτεΐνες και άλλους παράγοντες – ενδογενείς ή εξωγενείς του εντέρου- 
που επηρεάζουν τη γαστρεντερική κινητικότητα και λειτουργία. Η λήψη επομένως 
ίσων ποσοτήτων υδατανθράκων, που περιέχονται όμως σε διαφορετικά τρόφιμα, 
θα προκαλέσει διαφορετική γλυκαιμική απάντηση στο αίμα.
 Η έννοια του Γλυκαιμικού Δείκτη (ΓΔ) αναπτύχθηκε για να προσδώσει μια αριθ-
μητική ταξινόμηση των υδατανθράκων των τροφών, προσβλέποντας ότι αυτή η 
ταξινόμηση θα ήταν χρήσιμη σε περιπτώσεις που υπάρχει δυσανεξία στη γλυκόζη 
και εισήχθηκε στη διεθνή βιβλιογραφία για πρώτη φορά το 1981 από τους Jenkins 
και συν. Ο ΓΔ δηλώνει τη μαθηματική έκφραση της αύξησης της γλυκόζης του αί-
ματος που προκύπτει όταν τα υπό εξέταση τρόφιμα συγκριθούν, αναφορικά με 
την υπεργλυκαιμία που προκαλεί η λήψη μιας τροφής αναφοράς σε ποσότητα που 
περιέχει το ίδιο ποσό υδατανθράκων (γλυκόζη ή άσπρο ψωμί). Ως ΓΔ ορίζεται η 
περιοχή κάτω από τη γλυκαιμική καμπύλη (άνωθεν της βασικής τιμής εκκίνησης) 
συνήθως 2 ώρες μετά την κατανάλωση 50g υδατανθράκων της υπό εξέτασης τρο-
φής, διαιρούμενη με την περιοχή κάτω από τη γλυκαιμική καμπύλη μετά την κατα-
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νάλωση 50g υδατανθράκων της τροφής αναφοράς (άσπρο ψωμί με ΓΔ 100). Ένα 
τρόφιμο θεωρείται χαμηλού ΓΔ εάν έχει τιμή ≤55, μετρίου ΓΔ εάν έχει τιμή 56-69 
και υψηλού ΓΔ εάν έχει τιμή ≥70. Γενικά, τα ραφιναρισμένα σιτηρά προϊόντα και οι 
πατάτες έχουν υψηλό ΓΔ, τα όσπρια και τα αμεταποίητα σιτηρά έχουν μέτριο ΓΔ και 
τα μη αμυλούχα λαχανικά έχουν χαμηλό ΓΔ. Όσο πιο υψηλός είναι ο ΓΔ μιας τροφής 
τόσο πιο γρήγορα και πιο πολύ αναμένεται να αυξηθεί η γλυκόζη του αίματος μετά 
την κατανάλωση αυτής. 
 Σύμφωνα με το υποθετικό μοντέλο του Ludwing D, τροφές με υψηλό ΓΔ διε-
γείρουν περισσότερο την έκκριση ινσουλίνης συγκριτικά με τροφές με χαμηλό ΓΔ 
λόγω της σχετικής μεταγευματικής υπεργλυκαιμίας και των αυξημένων επιπέδων 
ινκρετίνης. Αυτό το στάδιο της πρωτοπαθούς υπερινσουλιναιμίας προκαλεί αντί-
σταση στην ινσουλίνη. Οι τροφές με υψηλό ΓΔ μπορούν επίσης να προκαλέσουν 
αντίσταση στην ινσουλίνη μέσω της άμεσης δράσης της υπεργλυκαιμίας (γλυκοτο-
ξικότητα), των αυξημένων μεταγευματικών επιπέδων των ελεύθερων λιπαρών οξέ-
ων (FFA) (λιποτοξικότητα) και της έκκρισης αντιρροπιστικών ορμονών (γλυκαγόνη, 
επινεφρίνη, κορτιζόλη, αυξητική ορμόνη). Η αντίσταση στην ινσουλίνη με τη σειρά 
της οδηγεί σε αντιρροπιστική υπερινσουλιναιμία. Επομένως, η κατανάλωση τρο-
φών με υψηλό ΓΔ προκαλεί ένα φαύλο κύκλο υπεργλυκαιμίας-ινσουλινοαντίστασης 
που έχει σαν αποτέλεσμα το β-κύτταρο του παγκρέατος να βρίσκεται κάτω από 
μακροχρόνια διέγερση. Οι τρεις ανωτέρω καταστάσεις (υπερδιέγερση β-κυττάρου, 
γλυκοτοξικότητα, λιποτοξικότητα) σε συνδυασμό με τον τρόπο ζωής και με γενετι-
κούς παράγοντες πιστεύεται ότι οδηγούν σε ανεπάρκεια του β-κυττάρου του πα-
γκρέατος και στην ανάπτυξη ΣΔ τύπου 2.
 Ο ΓΔ εξαρτάται κυρίως από την ταχύτητα πέψης και απορρόφησης του υδα-
τάνθρακα της τροφής, και εκτιμά ποιοτικά και όχι ποσοτικά τα τρόφιμα, κάτι που 
σημαίνει ότι δεν λαμβάνεται υπ’όψιν η μερίδα του τροφίμου που καταναλώνεται. 
Επειδή η γλυκαιμική και ινσουλινική απάντηση εξαρτάται τόσο από την ποιότη-
τα όσο και από την ποσότητα των υδατανθράκων της καταναλισκόμενης τροφής 
έχει εισαχθεί η έννοια του Γλυκαιμικού Φορτίου (ΓΦ) που προσδιορίζει την ολική 
γλυκαιμική επίδραση του προσλαμβανόμενου τροφίμου. Ως ΓΦ ορίζεται το γινό-
μενο του ΓΔ επί της συνολικής ποσότητας των υδατανθράκων (ανά μερίδα) του 
υπό εξέταση τροφίμου. Κάθε μονάδα ΓΦ αντιπροσωπεύει το ισοδύναμο γλυκαιμι-
κό αποτέλεσμα 1g υδατανθράκων από άσπρο ψωμί, το οποίο χρησιμοποιείται ως 
τρόφιμο αναφοράς. Ένα τρόφιμο θεωρείται χαμηλού γλυκαιμικού φορτίου ένα έχει 
τιμή ≤10, μέτριου γλυκαιμικού φορτίου εάν έχει τιμή 11-19 και υψηλού γλυκαιμι-
κού φορτίου εάν έχει τιμή ≥20. 
 Η έννοια του ΓΦ έχει πιθανότατα μεγαλύτερη βιολογική σημασία από τις μεμο-
νωμένες τιμές ΓΔ των τροφίμων, διότι λαμβάνει υπ’όψιν τόσο την ποιότητα όσο 
και την ποσότητα των υδατανθράκων. Έτσι, τροφές που έχουν χαμηλή ποσότητα 
υδατανθράκων ανά μερίδα θα προκαλέσουν μικρή αύξηση της γλυκόζης στο αίμα, 
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έστω και αν ο ΓΔ είναι μεγάλος, γιατί το ΓΦ θα είναι μικρό. Κλασσικό παράδειγμα 
χρήσης του ΓΦ αποτελεί το καρότο, το οποίο ενώ έχει σχετικά υψηλό ΓΔ (ΓΔ=101), 
εντούτοις η ποσότητα υδατανθράκων που περιέχεται σε ένα καρότο είναι τόσο 
μικρή [8g ανά μερίδα (1/2 φλιτζάνι) άρα ΓΦ=8], που η κατανάλωση ενός καρότου 
έχει πολύ μικρή επίδραση στις συγκεντρώσεις γλυκόζης ή ινσουλίνης του πλάσμα-
τος.
 Τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι δίαιτες χαμηλού ΓΔ προκαλούν 
ελάττωση των τιμών σακχάρου σε διαβητικούς ασθενείς χωρίς όμως το εύρημα 
αυτό να επιβεβαιώνεται σε όλες τις μελέτες. Πρόσφατη μετα-ανάλυση μελετών 
έδειξε ότι σε διαβητικά άτομα δίαιτες χαμηλού ΓΔ προκαλούν μείωση της γλυκο-
ζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης κατά 0,4% συγκριτικά με δίαιτες υψηλού γλυκαιμικού 
δείκτη. Σε διαβητικά άτομα του διατρέφονται με τροφές υψηλού ΓΔ η κατανάλωση 
τροφών με χαμηλό ΓΔ μπορεί να προκαλέσει μέτρια ρύθμιση της μεταγευματικής 
υπεργλυκαιμίας.
 Η μεταβλητότητα όμως τόσο του ΓΔ όσο και του ΓΦ καθώς επίσης και το γεγονός 
ότι δεν υπάρχουν αρκετά αξιόπιστα δεδομένα από μεγάλες μελέτες που να τεκ-
μηριώνουν τη χρησιμότητα των δύο αυτών δεικτών στο σχεδιασμό διατροφικών 
παρεμβάσεων, την πρόβλεψη εμφάνισης του ΣΔ και την αποτελεσματικότητα στην 
κλινική πράξη έχουν οδηγήσει τους περισσότερους διεθνείς επιστημονικούς φο-
ρείς όπως την Αμερικάνικη και την Ευρωπαϊκή Διαβητολογική Εταιρεία να μην συ-
νιστούν τη χρήση των δεικτών αυτών ως μοναδικών και αποκλειστικών κριτηρίων 
για τον καταρτισμό των διαιτολογίων των διαβητικών ασθενών, μπορούν όμως να 
χρησιμοποιηθούν βοηθητικά στο μεμονωμένο υπολογισμό των υδατανθράκων.
 Η περιεκτικότητα της δίαιτας σε υδατάνθρακες σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγί-
ες κυμαίνεται μεταξύ 45% και 65%, ως κατώτερο δε όριο ημερήσιας πρόσληψης 
θεωρούνται τα 130g, λόγω των απολύτων αναγκών του κεντρικού νευρικού συ-
στήματος σε γλυκόζη. Δίαιτες χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες αν και 
προκαλούν πρόσκαιρη μεγαλύτερη μείωση του σωματικού βάρους και ευνοϊκότε-
ρο γλυκαιμικό και λιπιδαιμικό προφίλ σε σχέση με τις συμβατικές, φτωχές σε λίπος, 
υποθερμιδικές δίαιτες δεν φαίνεται να έχουν μακροπρόθεσμα οφέλη. 

Οι φυτικές ίνες
Αρκετές μελέτες έδειξαν ότι τα επίπεδα γλυκόζης είναι χαμηλότερα μετά από γεύ-
ματα πλούσια σε φυτικές ίνες. Υπάρχουν δύο ειδών φυτικές ίνες: α) οι διαλυτές 
(πηκτίνες, κόμμεα, ορισμένες κυτταρίνες) οι οποίες βρίσκονται στα όσπρια και στα 
λαχανικά και β) οι αδιάλυτες (κυτταρίνη, ημικυτταρίνες), οι οποίες βρίσκονται στα 
δημητριακά.
 Οι διαλυτές φυτικές ίνες επιδρούν στο γλυκαιμικό έλεγχο με άμεσο και έμμεσο 
τρόπο. Άμεσα, επιβραδύνουν τη διαδικασία της πέψης, δυσχεραίνουν την πρόσβα-
ση στα πεπτικά ένζυμα και επιβραδύνουν την απορρόφηση. Έμμεσα, μειώνουν 
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την απορρόφηση του διατροφικού λίπους, δεσμεύουν τα χολικά οξέα, ρυθμίζουν 
την όρεξη και αυξάνουν το αίσθημα του κορεσμού. Οι διαλυτές φυτικές ίνες εί-
ναι ωφέλιμες για τα άτομα που πάσχουν από ΣΔ γιατί μειώνουν τη μεταγευματική 
υπεργλυκαιμία, την υπερινσουλιναιμία και δρουν ευνοϊκά στα λιπίδια του αίματος 
ελαττώνοντας την ολική και τη LDL-χοληστερόλη. Οι αδιάλυτες φυτικές ίνες, πα-
ρότι έχουν μικρότερη επίδραση στη γλυκόζη του αίματος, εξακολουθούν να είναι 
σημαντικές μέσα στη δίαιτα. Τα γαστρεντερολογικά ενοχλήματα που μπορεί να 
προκαλέσουν και η γευστικότητα, θεωρούνται εμπόδια για την αύξηση της πρό-
σληψής τους. Η συνιστώμενη ημερησία πρόσληψη φυτικών ινών σύμφωνα με την 
Αμερικάνικη Διαβητολογική Εταιρεία είναι 20-30g ημερησίως και δεν διαφέρει από 
εκείνη του γενικού πληθυσμού. 

Τα λίπη
Τόσο το είδος όσο και η ποιότητα του λίπους των τροφών επηρεάζουν την ανοχή 
στη γλυκόζη και την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Παρουσία μεγάλου ποσού λίπους 
έχει σαν αποτέλεσμα τη διαταραχή στην ανοχή της γλυκόζης μέσω πολλαπλών 
μηχανισμών όπως την ελάττωση της σύνδεσης της ινσουλίνης με τους υποδοχείς 
της, τη διαταραχή της μεταφοράς της γλυκόζης, τη μειωμένη σύνθεση γλυκογό-
νου και την αύξηση της αποθήκευσης τριγλυκεριδίων στους σκελετικούς μύες. 
Επιπλέον, το είδος των λιπαρών οξέων της τροφής επηρεάζει τη σύσταση των φω-
σφολιπιδίων των ιστών και έμμεσα τη δράση της ινσουλίνης μέσω τροποποίησης 
της σταθερότητας της κυτταρικής μεμβράνης και της μετάδοσης του σήματος της 
ινσουλίνης.
 Μελέτες σε πειραματόζωα έχουν δείξει ότι δίαιτες πλούσιες σε λίπος οδηγούν 
σε αντίσταση στην ινσουλίνη συγκριτικά με δίαιτες πλούσιες σε υδατάνθρακες. Τα 
ευρήματα όμως από επιδημιολογικές και μελέτες παρέμβασης σε ανθρώπους εί-
ναι λιγότερο ξεκάθαρα. Έχει δεχθεί ότι αυξημένη κατανάλωση λίπους σχετίζεται με 
αυξημένη ινσουλίνη νηστείας και χαμηλό δείκτη ευαισθησίας στην ινσουλίνη και 
ότι μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχή ανοχής γλυκόζης ή σε ΣΔ τύπου 2. Υπάρχουν 
όμως και αρκετές μελέτες στις οποίες δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ του ποσού 
του λίπους και του κινδύνου ανάπτυξης ΣΔ.
 Το είδος και όχι η ποσότητα του λίπους που καταναλώνεται φαίνεται ότι σχετί-
ζεται περισσότερο με τον κίνδυνο ανάπτυξης ΣΔ τύπου 2. Αντικατάσταση του κε-
κορεσμένου λίπους με ακόρεστο αυξάνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη σε υγιή, 
υπέρβαρα και διαβητικά άτομα. Αυξημένη πρόσληψη φυτικού (ακόρεστου) ή πο-
λυακόρεστου λίπους σχετίζεται με χαμηλές τιμές γλυκόζης τόσο νηστείας όσο και 
μεταγευματικές καθώς και με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης ΣΔ. Όσον αφορά την 
αντικατάσταση κεκορεσμένου λίπους με μονοακόρεστο έχει δεχθεί ότι βελτιώνει 
την ευαισθησία στην ινσουλίνη ενώ η ευεργετική αυτή δράση χάνεται όταν κατα-
ναλώνεται λίπος σε ποσοστό μεγαλύτερο από 37% του συνολικού ποσού διαιτητι-
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κής πρόσληψης. Οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες προτείνουν για τους ασθενείς 
με ΣΔ δίαιτα με χαμηλή περιεκτικότητα σε λίπη (<30-35%), τα κεκορεσμένα λιπαρά 
οξέα δεν πρέπει να ξεπερνούν το 10% και τα πολυακόρεστα περίπου 10% της συ-
νολικής ημερήσιας πρόσληψης θερμίδων. 
 Τα trans- λιπαρά οξέα συγκρινόμενα με τα cis- ακόρεστα λιπαρά οξέα αυξάνουν 
τη μεταγευματική απάντηση της ινσουλίνης, τα επίπεδα της LDL-χοληστερόλης, 
των τριγλυκεριδίων ενώ μειώνουν τη HDL-χοληστερόλη. Υψηλή πρόσληψη trans-
λιπαρών οξέων σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης ΣΔ τύπου 2. Σε διαβη-
τικούς ασθενείς τα trans- καθώς και τα κεκορεσμένα λίπη θα πρέπει να αντικαθί-
στανται με μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λίπη.
 Η αυξημένη πρόσληψη ω-3 λιπαρών οξέων συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο καρ-
διαγγειακών επεισοδίων στο γενικό πληθυσμό, ωστόσο, υπάρχει συζήτηση όσον 
αφορά τη δράση των ω-3 λιπαρών οξέων στους ασθενείς με ΣΔ. Τα ω-3 λιπαρά 
οξέα φαίνεται να ευνοούν στη μείωση των επιπέδων των τριγλυκεριδίων στους 
ασθενείς με ΣΔ οι οποίοι εμφανίζουν υπερτριγλυκεριδαιμία. Αν και η συνοδός μι-
κρή αύξηση της LDL- χοληστερόλης θα μπορούσε να προκαλέσει ανησυχία, αυτό 
αντισταθμίζεται από μια αύξηση της HDL-χοληστερόλης. Τα επίπεδα όμως της γλυ-
κόζης αίματος δεν φαίνεται να επηρεάζονται.

Οι πρωτεΐνες
Η διαιτητική πρόσληψη πρωτεΐνης σε διαβητικά άτομα είναι παρόμοια με εκείνη 
των υγιών ατόμων και συνήθως δεν υπερβαίνει το 20% της ημερήσιας διαιτητικής 
θερμιδικής πρόσληψης. Έχει δειχθεί σε μελέτες τόσο σε διαβητικά όσο και σε φυ-
σιολογικά άτομα ότι η χορήγηση πρωτεΐνης ενώ δεν αυξάνει τη γλυκόζη του πλά-
σματος προκαλεί αύξηση της ινσουλίνης. Για το λόγο αυτό η χορήγηση πρωτεΐνης 
δεν ενδείκνυται για την αντιμετώπιση της οξείας υπογλυκαιμίας ή για την πρόληψη 
της νυχτερινής υπογλυκαιμίας.
 Μικρές βραχυχρόνιες μελέτες σε διαβητικούς ασθενείς έχουν δείξει ότι δίαιτες 
με υψηλό ποσοστό πρωτεΐνης (>20% της συνολικής ενέργειας) προκαλούν ελάτ-
τωση των συγκεντρώσεων της γλυκόζης και της ινσουλίνης, μείωση της όρεξης 
και αύξηση του αισθήματος κορεσμού. Παρόλα αυτά, οι μακροχρόνιες συνέπειες 
των διαιτών υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη δεν είναι γνωστές και οι δίαιτες 
αυτού του τύπου δεν συνιστούνται προς το παρόν για την απώλεια βάρους σε 
φυσιολογικά και κυρίως σε διαβητικά άτομα. 

Το αλκοόλ
Έχει δειχθεί σε πολλές μελέτες ότι η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ (1-3 ποτά ημερη-
σίως) σχετίζεται με ελαττωμένη επίπτωση ΣΔ τύπου 2 συγκριτικά με τη μη ή την 
περιστασιακή κατανάλωση αλκοόλ. Στη μελέτη των νοσηλευτριών (Nurses’ Health 
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Study) βρέθηκε ότι γυναίκες που κατανάλωναν αλκοόλ είχαν μικρότερα ποσοστά 
ΣΔ. Υπάρχει ισχυρή αντίστροφη σχέση μεταξύ της κατανάλωσης αλκοόλ και του 
σωματικού βάρους γεγονός που μπορεί να ερμηνεύσει την προστατευτική δράση 
του αλκοόλ. Μεταξύ 20.000 ανδρών, οι οποίοι κατανάλωναν περισσότερο από 2-4 
ποτά την εβδομάδα σε διάστημα 12 ετών παρατηρήθηκε μικτότερη συχνότητα ΣΔ 
συγκριτικά με τους μη πότες, εύρημα το οποίο παρέμεινε και μετά τη διόρθωση ως 
προς το ΒΜΙ και τους άλλους παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη ΣΔ. 
 Η αντίστροφη σχέση μεταξύ της μέτριας κατανάλωσης αλκοόλ (1-2 ποτά ημερη-
σίως, 15-30g) και του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου έχει διαπιστωθεί 
σε πολλές προοπτικές μελέτες σε διαβητικούς ασθενείς και φαίνεται ότι η σχέση 
αυτή είναι ισχυρότερη στους διαβητικούς συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό. Η 
μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου δεν φαίνεται να οφείλεται στην αύξηση της 
HDL-χοληστερόλης και δεν σχετίζεται και με τον τύπο του αλκοόλ που καταναλώ-
νεται.

Τα ιχνοστοιχεία 
Ο αρρύθμιστος ΣΔ συχνά συνδέεται με ανεπάρκεια ιχνοστοιχείων (Μg++, K+, 
Chromium). Ο ΣΔ θεωρείται επίσης μία κατάσταση αυξημένου οξειδωτικού στρες. 
Αν και οι ημερήσιες ανάγκες καλύπτονται επαρκώς με τις τροφές στα πλαίσια μιας 
ισορροπημένης διατροφής, η λήψη ιχνοστοιχείων, ανόργανων συστατικών και βι-
ταμινών (βιταμίνη C και Ε ως αντιοξειδωτικά) ως συμπλήρωμα διατροφής θα μπο-
ρούσε να θεωρηθεί ωφέλιμη. Ωστόσο, δεν υπάρχουν μακροχρόνιες μελέτες που 
να τεκμηριώνουν τα πλεονεκτήματα, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια 
από τη συμπληρωματική χορήγησή τους. Η λήψη πολυβιταμινών μπορεί να είναι 
απαραίτητη μόνο σε επιλεγμένες πληθυσμιακές ομάδες όπως ηλικιωμένοι, έγκυες 
ή θηλάζουσες γυναίκες, χορτοφάγους, σε σύνδρομα δυσαπορρόφησης, ή σε άτο-
μα που υποβάλλονται σε δίαιτες πολύ χαμηλών θερμίδων. 

Η μεσογειακή δίαιτα
Η μεσογειακή δίαιτα συνίσταται σε αυξημένη κατανάλωση λαχανικών, φρούτων, 
οσπρίων, ξηρών καρπών, ψαριών, δημητριακών και ελαιόλαδου καθώς και σε μέ-
τρια κατανάλωση αλκοόλ (κυρίως κρασιού). Με την εφαρμογή της επιτυγχάνεται 
αυξημένη πρόσληψη διαιτητικών ινών, αντιοξειδωτικών, μαγνησίου και ακόρε-
στων λιπαρών οξέων. Επιπλέον, η μεσογειακή δίαιτα χαρακτηρίζεται γενικά από 
χαμηλή ενεργειακή πρόσληψη, γεγονός σημαντικό για την πρόληψη της αύξησης 
του σωματικού βάρους.
 Μελέτη σε δείγμα ελληνικού πληθυσμού (ATTΙCA Study) έδειξε ότι η τήρηση της 
μεσογειακής δίαιτας προλαμβάνει την ανάπτυξη ΣΔ τύπου 2, μέσω βελτίωσης της 
ευαισθησίας στην ινσουλίνη. Δεδομένα επίσης από τη Nurses’ Health Study, έδει-
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ξαν ότι τα άτομα που ακολουθούσαν διατροφή παρόμοια με τη μεσογειακή, είχαν 
υψηλές συγκεντρώσεις αδιπονεκτίνης, η οποία έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες 
και είναι δείκτης ινσουλινοευαισθησίας. Επιπλέον, η εφαρμογή μεσογειακής δίαι-
τας σχετίζεται με χαμηλές συγκεντρώσεις δεικτών φλεγμονής όπως intercellular 
adhesion molecule-1 (ICAM-1), και vascular adhesion molecule-1 (VCAM-1). Επο-
μένως, η δίαιτα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας αντιφλεγμονώδης διαι-
τητικός παράγοντας ο οποίος μπορεί να προστατεύσει ή ενδεχομένως ακόμα και 
να θεραπεύσει καταστάσεις που σχετίζονται με χρόνια φλεγμονή όπως η κοιλιακή 
παχυσαρκία, το μεταβολικό σύνδρομο και ο ΣΔ τύπου 2. 
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1. Σε ένα τρόφιμο με το γλυκαιμικό δείκτη εκτιμούμε:
 α) την ποιότητα του υδατάνθρακα
 β) την ποσότητα του υδατάνθρακα
 γ) το α και το β
 δ) κανένα από τα ανωτέρω

2. Με το γλυκαιμικό φορτίο εκτιμούμε:
 α) την ποιότητα του υδατάνθρακα
 β) την ποσότητα του υδατάνθρακα
 γ) το α και το β 
 δ) κανένα από τα ανωτέρω

3. Οι διαλυτές φυτικές ίνες σε άτομα με ΣΔ:
 α) μειώνουν τη μεταγευματική υπεργλυκαιμία
 β) αυξάνουν την υπερινσουλιναιμία
 γ) ελαττώνουν τη LDL-χοληστρερόλη
 δ) το α και το γ
 ε) κανένα από τα ανωτέρω

4. Ο κίνδυνος ανάπτυξης ΣΔ τύπου 2 σχετίζεται:
 α) με την ποσότητα του λίπους που καταναλώνεται
 β) με το είδος του λίπους που καταναλώνεται
 γ) το α και το β
 δ) κανένα από τα ανωτέρω

5. Τα trans-λιπαρά οξέα:
 α) αυξάνουν τη LDL- και τη HDL-χοληστρερόλη 
 β) μειώνουν τη μεταγευματική απάντηση της ινσουλίνης
 γ) μειώνουν τη HDL-χοληστρερόλη και αυξάνουν τα τριγλυκαιρίδια
 δ) όλα τα ανωτέρω 
 ε) κανένα από τα ανωτέρω

6. Στα άτομα που ακολουθούν τη δίαιτα Μεσογειακού τύπου παρατηρείται:
 α) αυξημένη συγκέντρωση αδιπονεκτίνης
 β) μειωμένη συγκέντρωση αδιπονεκτίνης
 γ) μειωμένη συγκέντρωση ICAM-1 και VCAM-1
 δ) το α και το γ
 ε) το β και το γ 
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7.  Η μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου που παρατηρείται με τη μέτρια κατανά-
λωση αλκοόλ οφείλεται:

 α) σε μείωση της ολικής και της LDL-χοληστερόλης
 β) σε αύξηση της HDL-χοληστερόλης
 γ) σχετίζεται με τον τύπο του αλκοόλ που καταναλώνεται
 δ) τα α και το β
 ε) κανένα από τα ανωτέρω

Σωστές απαντήσεις κατά σειρά
α,γ,δ,β,ε,δ,ε


