ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ
ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ
ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Αναστάσιος Κουτσοβασίλης, Μαρία Παππά, Αλέξης
Σωτηρόπουλος, Ισίδωρος Μπινίκος, Άννα Γκρόζου,
Παρασκευή Βεργίδου, Ηλίας Ταμβάκος, Σταύρος
Μπούσμπουλας
Γ΄ Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, ΓΝ
Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»,

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
• Η Μεσογειακή διατροφή αποτελεί ένα
διατροφικό πρότυπο το οποίο έχει
συσχετιστεί σε πολλές μελέτες με τη μείωση
της επίπτωσης της καρδιαγγειακής νόσου.
• Η Μεσογειακή διατροφή καθώς και η
άσκηση αποτελούν παράγοντες οι οποίοι
συμβάλουν σημαντικά στο επίπεδο
ρύθμισης του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2
(ΣΔτ2).

Διαιτητικές οδηγίες για το ΣΔ

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη
Διαχείριση του Διαβητικού Ασθενούς
2013

Έχει μεγάλη σημασία η συστηματική
παρακολούθηση και η διάρκεια των
συναντήσεων με συχνούς
επανελέγχους για το σχεδιασμό του
διαιτολογίου και τη συνολική
διατροφή
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Αναλογία μακροθρεπτικών συστατικών: ανατροπή
 Στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπάρχει ιδανικό ποσοστό
των θερμίδων από υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και
λίπος για όλα τα άτομα με διαβήτη

 Η κατανομή των μακροθρεπτικών συστατικών πρέπει
να καθορίζεται με βάση την εξατομικευμένη
αξιολόγηση των διατροφικών συνηθειών, των
προτιμήσεων και των μεταβολικών στόχων.
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Διατροφικό Πρότυπο για το ΣΔ
Οι σύγχρονες συστάσεις προτείνουν
μια ποικιλία διατροφικών
προτύπων (συνδυασμοί
διαφορετικών τροφίμων ή ομάδες
τροφίμων) είναι αποδεκτή για την
διαχείριση του διαβήτη
(Μεσογειακό, χαμηλό σε λίπος,
χαμηλό σε υδατάνθρακες (όχι όμως
VLCD), DASH).
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Διατροφικό Πρότυπο για το ΣΔ
Μεσογειακή Δίαιτα

Πλούσια σε υδατάνθρακες και
ακόρεστα λιπαρά οξέα

Χορτοφαγικές Δίαιτες

Πλούσια σε υδατάνθρακες και
ακόρεστα λιπαρά οξέα.

Δίαιτες Χαμηλές σε Λιπαρά

Δίαιτες Χαμηλές σε Υδατάνθρακες
DASH (Dietary Approaches to Stop
Hypertension)

Πλούσια σε υδατάνθρακες και
πρωτεΐνες χαμηλές σε λιπαρά.

Πλούσια σε πρωτεΐνες και λίπος
Δίαιτα για ρύθμιση πίεσης-σύνθετοι
υδατάνθρακες και γαλακτοκομικά
χαμηλά σε λιπαρά.
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Οι υδατάνθρακες στη ρύθμιση του διαβήτη
 Σύμφωνα με τον ADA η πρόσληψη όλων των τύπων των
υδατανθράκων επιδρά θετικά στα επίπεδα γλυκόζης αίματος.
 Μεγαλύτερη σημασία στην ποσότητα των υδατανθράκων
Τάση μείωσης υδατανθράκων (ADA)

Οι οδηγίες του 2004
από ADA & EASD/DNSG
έδιναν συγκεκριμένα ποσοστά για
υδατάνθρακες που έφταναν
ακόμα και το 60-65%

2002

60-70% ΥΔΤ & MUFA

2004

60-70% ΥΔΤ & MUFA

2008

>130 γραμμάρια Υδατάνθρακες

2014

ΔΕΝ υπάρχει ιδανική ποσότητα
Ποικίλες δυνατότητες / Έμφαση στα
low carb/high protein διαιτολόγια

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ενδεικτικό Διαιτολόγιο:

Πρωινό:
1 γιαούρτι 2%λιπαρά και 30γρ.δημητριακών ή 3 παξιμαδάκια με 30γρ. τυρί χαμηλών λιπαρών ή 3 φρυγανιές χωρίς
ζάχαρη με 30γρ. τυρί χαμηλών λιπαρών
Πρόγευμα: 1 φρούτο
Μεσημεριανό:
120γρ ψάρι φούρνου/ατμού/ψητό όχι μικρά ψάρια με 3 μικρές πατάτες βραστές/ψητές με 4φλ. ωμών λαχανικών ή
2 φλιτζάνια βρασμένων λαχανικών * και 4 παξιμαδάκια ή 2 λεπτές φέτες ψωμί ή
120γρ κοτόπουλου φούρνου/ατμό με 4φλ.ωμών λαχανικών ή 2 φλιτζάνια βρασμένων λαχανικών*, 3 μικρές πατάτες
βραστές ή 1φλ.ρύζι και 4 παξιμαδάκια ή 2 λεπτές φέτες ψωμί ή
120γρ.κοτόπουλο με σάλτσα ντομάτας – κρεμμύδι (προσοχή στο ελαιόλαδο – σύμφωνα με τις συστάσεις) με 1 και
2/3φλ. ζυμαρικά , 4φλ.ωμών λαχανικών ή 2 φλ. βρασμένων λαχανικών* ή
1μιση φλ. όσπρια μαγειρεμένα σε σούπα ωμε 4φλ. ωμών λαχανικών ή 2 φλ.βρασμένων λαχανικών* και 4 παξιμαδάκια
ή 2 φέτες ψωμί μαζί με 30γρ.τυρί χαμηλών λιπαρών
Αντί για πατάτες/ρύζι/ζυμαρικά θα μπορούσε να μαγειρευτεί 1 ½ φλ. μπάμιες – φασολάκια , με προσοχή στο
ελαιόλαδο που θα χρησιμοποιηθεί.
Απόγευμα:
1 φρούτο & 2 ισοδύναμα ξηρών καρπών (4 καρύδια,12 κάσιους, 2κ.σ. πασατέμπο/ηλιόσποροι, 20φυστίκια)  όχι
αμύγδαλα
Βραδινό:
1 σαλάτα με 3 φλ.ωμών λαχανικών* με 30γρ.κοτόπουλο/τόνος, 30 γρ. τυρί χαμηλών λιπαρών και 1φλ. καλομπόκι ή 1
μέτρια αραβική πίτα με γαλοπούλα τυρί και λαχανικά με 1 σαλάτα με 3φλ.ωμών λαχανικών ή 1 ½ φλ.βρασμένων
λαχανικών* ή 3φλ.ωμών λαχανικών ή 1 ½ φλ.βρασμένων λαχανικών * με 1 τοστ με γαλοπούλα και τυρί ή 4 παξιμαδάκια
ή 2 φέτες λεπτές ψωμί, 1 αβγό, 30γρ. τυρί χαμηλών λιπαρών και Σαλάτα με 3φλ.ωμών λαχανικών ή 1 ½ φλ. βρασμένων
λαχανικών* ή Λαχανικά με 1φλ.ρύζι (πχ λαχανόρυζο) με 60γρ.τυρί χαμηλών λιπαρών ή Ομελέτα με 2 ασπράδια αβγών
και λαχανικά με Σαλάτα με 3φλ.ωμών λαχανικών ή 1 ½ βρασμένων λαχανικών* και 4 παξιμαδάκια ή 2 λεπτές φέτες
ψωμί

ΣΚΟΠΟΣ
• Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η
διερεύνηση και ο καθορισμός των
παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την
συμμόρφωση σε πρόγραμμμα Μεσογειακής
διατροφή καθώς και στο επίπεδο άσκησης
σε ηλικιωμένα άτομα με ΣΔτ2.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
• Εντάχθηκαν στη μελέτη 322 άτομα (άνδρες) τρίτης
και τέταρτης ηλικίας με ΣΔτ2.
• Έγινε καταγραφή των σωματομετρικών
παραγόντων, των κοινωνικο-οικονομικών
παραγόντων, της διάρκειας του ΣΔτ2, της τρέχουσας
φαρμακευτικής αγωγής καθώς και των συνοδών
νοσημάτων.
• Ο βαθμός συμμόρφωσης με την Μεσογειακή
διατροφή εκτιμήθηκε με το MedDiet Score ενώ αυτός
της άσκησης με ένα σταθμισμένο ερωτηματολόγιο 7
ερώτησεων (International Physical Activity
Questionnaire).

Πίνακας 1. Πίνακας συμμόρφωσης με την Μεσογειακή Διατροφή (MedDiet Score)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
• O δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) των ατόμων
της μελέτης ήταν 30.09±4.58 kg/m2 και η
διάρκεια του ΣΔτ2 18.4±8.9 έτη.
• Το MedDiet Score ήταν 33.79±3.75 με τις
γυναίκες να παρουσιάζουν υψηλότερες
τιμές από τους άνδρες (p=0.046) , ενώ αυτό
της άσκησης ήταν με τις γυναίκες και πάλι να
παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές (p=0.041).

• Αρνητική συσχέτιση με το MedDiet Score
διαπιστώθηκε με την ηλικία (p=0.044),το
οικονομικό επίπεδο (p=0.033), και την
οικογενειακή κατάσταση (p=0.028).
• Οι παράγοντες οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι
σχετίζονται αρνητικά με το επίπεδο της
άσκησης ήταν συνοδά καρδιαγγειακά
νοσήματα (p=0.033), η οικογενειακή κατάσταση
(p=0.026) και η παχυσαρκία (p=0.042).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Το επίπεδο συμμόρφωσης με τις οδηγίες
Μεσογειακής διατροφής και άσκησης σε
ηλικιωμένα άτομα επηρεάζονται σημαντικά
από πλειάδα κοινωνικο-οικονομικών
παραγόντων οι οποίοι χρήζουν περαιτέρω
κοινωνικής μέριμνας.
• Η διαχείριση τους θα συμβάλλει στο επίπεδο
ρύθμισης και στην αποφυγή επιπλοκών.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

