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Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ (ΣΔ)
 21ος αιώνας: ο ΣΔ αντιπροσωπεύει μία από τις

μεγαλύτερες απειλές της υγείας του ανθρώπου
 422εκ. άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από ΣΔ
(WHO,2014) έναντι 108εκ. ανθρώπων το 1980
 2016: 1,6εκ. θάνατοι προκλήθηκαν άμεσα από τον ΣΔ

(WHO)

 Η αύξηση του επιπολασμού παγκοσμίως οφείλεται

στις τεράστιες αλλαγές του τρόπου ζωής που
παρατηρούνται στις σύγχρονες κοινωνίες

Υιοθέτηση διατροφικών προτύπων
«Δυτικού τύπου» (Κατανάλωση
τροφών υψηλής ενεργειακής
πυκνότητας (>225-275kcal/100g),υψηλό
ποσοστό ενεργειακής κάλυψης από
λίπη (κορεσμένα), απλά σάκχαρα &
επεξεργασμένους υδατάνθρακες,
πρωτεΐνες ζωικής προέλευσης)

Αυξημένα ποσοστά
παχυσαρκίας και
μεταβολικού συνδρόμου

Χαμηλή φυσική
δραστηριότητα

Αύξηση
επίπτωσης ΣΔ
παγκοσμίως
Sleiman et al. (2015) Effect of Mediterranean diet in diabetes control and cardiovascular risk modification: a systematic review.
Front. Public Health 3:69 doi: 10.3389/fpubh.2015.00069

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΔΙΑΙΤΑΣ - ΝΟΣΟΥ

Μεμονωμένα θρ.
συστατικά –
Μεμονωμένα τρόφιμα
????

Hu1: πρότεινε την ανάλυση
διατροφικών προτύπων ως την
πλέον ρεαλιστική προσέγγιση για
την εξέταση δυνητικών
συσχετίσεων μεταξύ δίαιτας και
νόσου, σε αντίθεση με τη μελέτη
μεμονωμένων διατροφικών
συστατικών

1Hu

FB, Curr.Opin.Lipidol. 2002;13:3–9

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η συνεργιστική ή/και ανταγωνιστική δράση των
μεμονωμένων συστατικών των τροφών που
περιλαμβάνονται στα σύνθετα γεύματα, οδήγησε την
διατροφική επιδημιολογική έρευνα να στραφεί σε ολιστική
αποτίμηση της διατροφής μέσω των διατροφικών προτύπων.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΜΕΘΟΔΟΙ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ
 Τα διατροφικά πρότυπα εξετάζουν τη διατροφή

περισσότερο ως συμπεριφορά και αναφέρονται
στο συνδυασμό των τροφών αντί σε μεμονωμένα
τρόφιμα
 Μέθοδοι ανάλυσης:
✓ Εκ των προτέρων (a-priori) ανάλυση
✓ Εκ των υστέρων (a-posteriori) ανάλυση

a-priori ανάλυση
Τα διατροφικά πρότυπα προϋπάρχουν και έχουν
αναδειχθεί μέσα από επιδημιολογικές μελέτες

Για την ποσοτικοποίηση της ποιότητας της διατροφής
χρησιμοποιούνται οι διατροφικοί δείκτες

Κάθε δείκτης περιλαμβάνει συνιστώσες που αφορούν στις
διατροφικές συνήθειες και οι οποίες βαθμονομούνται και
τελικά προκύπτει ένα συνολικό σκορ

a-posteriori ανάλυση
Τα διατροφικά πρότυπα
ταυτοποιούνται από τα
διατροφικά δεδομένα που
συλλέγονται
Τα διατροφικά πρότυπα
διαμορφώνονται με την
εφαρμογή μεθόδων
πολυμεταβλητής στατιστικής
Αυτά τα διατροφικά πρότυπα
δεν βασίζονται σε διατροφικές
συστάσεις αλλά συνεισφέρουν
στη δημιουργία τους

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Ο όρος προτάθηκε για πρώτη φορά στην έρευνα των 7 χωρών
(Seven Countries Study,1986) , όπου οι ιδιαίτερες διατροφικές
συνήθειες των λαών της Μεσογείου (Ελλάδας και Ιταλίας)
φάνηκε να αποτελούν την αιτία για τα χαμηλότερα ποσοστά
εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων και νεοπλασιών, σε
σχέση με τους υπόλοιπους πληθυσμούς.

UNESCO (11/2010): Κατέταξε τη Μεσογειακή
Διατροφή στη λίστα Άυλης Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Περιγράφεται ως το διατροφικό πρότυπο που
υιοθετήθηκε στις ελαιοπαραγωγές περιοχές της
Μεσογείου κατά τα τέλη της δεκαετίας του ΄50 και
αρχές του ΄60.
Δεν υπάρχει μία και μοναδική Μεσογειακή διατροφή
στη λεκάνη της Μεσογείου, αλλά, από αυτούς τους
πληθυσμούς ακολουθείται, ευρέως, η Μεσογειακού
τύπου δίαιτα, που χαρακτηρίζεται από:

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Υψηλή κατανάλωση:
ελαιολάδου,
λαχανικών, οσπρίων,
δημητριακών ολικής
άλεσης, φρούτων και
ξηρών καρπών

Μέτρια κατανάλωση:
πουλερικών και
ψαριών

Χαμηλή προς μέτρια
πρόσληψη: αλκοόλ
(κρασιού)

Χαμηλή κατανάλωση:
πλήρων σε λιπαρά
γαλακτοκομικών και
κόκκινου κρέατος

Αξιολόγηση βαθμού υιοθέτησης προτύπου
Μεσογειακής Διατροφής
 Κυρίως με τη χρήση a-priori δεικτών όπως:
 Mediterranean Diet Score (MDS) (Trichopoulou et al.,BMJ

1995;311:1457- 60): εύρος τιμών από 0 έως 9. Για τη
δημιουργία του χρησιμοποιήθηκαν 9 κριτήρια. Σε
καθένα από αυτά τα κριτήρια αποδόθηκαν οι βαθμοί 0
και 1, χρησιμοποιώντας ως διαχωριστικό σημείο τη
διάμεση κατανάλωση των τροφίμων ανάλογα με το
φύλο των συμμετεχόντων

Αξιολόγηση βαθμού υιοθέτησης προτύπου
Μεσογειακής Διατροφής
 MedDietScore (Panagiotakos et al., Nutr Metab Cardiovasc Dis

2006;16(8):559-568): εύρος τιμών από 0 έως 55. Για τη
δημιουργία του χρησιμοποιήθηκαν 11 κριτήρια. Σε
καθένα από αυτά τα κριτήρια (ανάλογα με τη θέση
τους στην πυραμίδα της ΜΔ) αποδόθηκαν οι βαθμοί 0
έως 5 ανάλογα με τη συχνότητα κατανάλωσης τους (0
σε σπάνια ή μηδενική κατανάλωση, 5 σε καθημερινή
κατανάλωση για τροφές που συνάδουν με το πρότυπο
και αντίστροφη βαθμονόμηση για τροφές που δεν
συνάδουν)

Συστάσεις ADA (American Diabetes Association)
για τη διαχείριση διαβητικού ασθενούς
 Δεν συστήνει συγκεκριμένο

πρότυπο διατροφής αλλά
προτρέπει την υιοθέτηση των
συστάσεων του USDA (U.S.

Department of Health and Human Services and U.S.
Department of Agriculture. 2015–2020 Dietary
Guidelines for Americans. 8th Edition. December
2015. Available at
http://health.gov/dietaryguidelines/2015/guidelines

έτσι ώστε το ποσοστό
προσλαμβανόμενου λίπους να
κυμαίνεται μεταξύ 20-35%
των ημερήσιων
προσλαμβανόμενων θερμίδων
για τους ενήλικες και τα
κορεσμένα λιπαρά οξέα να μην
ξεπερνούν το 10%
/)

 Συστήνει ως μέσο, για τη

βελτίωση του γλυκαιμικού
και λιπιδαιμικού ελέγχου
σε άτομα με ΣΔ2 και για
την απώλεια βάρους σε
διαβητικούς, την
υιοθέτηση δίαιτας
Μεσογειακού τύπου,
πλούσιας σε
πολυακόρεστα και
μονοακόρεστα λιπαρά
οξέα (American Diabetes Association. 5.
Lifestyle management: Standards of Medical
Care in Diabetesd2019. Diabetes Care
2019;42(Suppl. 1):S46–S60)

Επίδραση της Μεσογειακής
διατροφής στην πρόληψη εμφάνισης
ΣΔ
Οι επικίνδυνες επιπλοκές του ΣΔ,
που μπορούν να διαταράξουν
σημαντικά την ποιότητα ζωής των
ασθενών, οδηγούν στην
αναγκαιότητα διερεύνησης
διατροφικών προτύπων που
μπορούν να συνεισφέρουν στην
πρόληψη εμφάνισης του.

Diabetes Mellitus
Obesity
2009

Metabolic Syndrome
Dietary patterns

Primary prevention
Cardiovascular disease

Mediterranean diet
Risk factors

Kastorini et Panagiotakos (2009) Dietary patterns and prevention of type 2 diabetes: from research to clinical practice; a
systematic review. Curr Diabetes Rev 5(4):221-227
Babio et al. (2009) Adherence to the Mediterranean diet and risk of metabolic syndrome and its components. Nutr Metab
Cardiovasc Dis 19(8):563-570

2010

Esposito et al. (2010) Prevention and control of type 2 diabetes by Mediterranean diet: a systematic review. Diabetes Res
Clin Pract 89(2):97-102

2012

Lazarou et al. (2012) The role of diet in prevention and management of type 2 diabetes: implications for public health. Crit
Rev Food Sci Nutr. 52(5):382-389

2014

Garcia-Fernandez et al. (2014) Mediterranean diet and cardiodiabesity: a review. Nutrients 6(9):3474-3500
Georgoulis et al. (2014) Mediterranean diet and Diabetes: Prevention and Treatment. Nutrients 6(4):1406-1423
Esposito et Giugliano (2014) Mediterranean diet and type 2 diabetes. Diabetes Metab Res Rev Suppl 1:34-40

2018

Vitale et al. (2018) Impact of a Mediterranean dietary pattern and its components on Cardiovascular risk factors, glucose
control, and body weight in people with type 2 diabetes: a real-life study. Nutrients 10(8):pii: E1067

Επίδραση της Μεσογειακής διατροφής στην
πρόληψη εμφάνισης ΣΔ2
Μετα-ανάλυση 10 προοπτικών μελετών, 136.846 συμμετέχοντες

Koloverou et al., Metabolism Clinical and Experimental 2014;63:903–911

Επίδραση της Μεσογειακής
διατροφής στη διαχείριση του ΣΔ
Η Μεσογειακού τύπου δίαιτα
συστήνεται σε άτομα με ΣΔ2, ως
εναλλακτική της low-fat δίαιτας,
λόγω των αποδεδειγμένα
ευεργετικών της επιδράσεων στο
γλυκαιμικό έλεγχο και στους
CVD παράγοντες κινδύνου.

Σακχαρώδης διαβήτης και Μεσογειακή
Διατροφή
 Πολλές τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες σε άτομα

με ΣΔ2 κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η υιοθέτηση
του Μεσογειακού προτύπου διατροφής (πλούσιου
σε πολυακόρεστα και μονοακόρεστα λιπαρά οξέα)
μπορεί να βελτιώσει το γλυκαιμικό και τον
λιπιδαιμικό τους έλεγχο.
 Ως προς τους μεταβολικούς στόχους και τον
καρδιαγγειακό κίνδυνο είναι σημαντικότερο το
είδος παρά η ποσότητα του προσλαμβανόμενου
διαιτητικού λίπους.
American Diabetes Association. 5. Lifestyle management: Standards of Medical Care in Diabetesd2019. Diabetes Care
2019;42(Suppl. 1):S46–S60

ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ
ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ
Μετα-ανάλυση 20 RCTs (3073 διαβητικοί)

The Mediterranean diet was more effective in achieving weight loss that control diets were with a WMD in
weight loss of -1.84 kg (95% CI: 2.54,-1.15 kg; P ˂0.00001). The Mediterranean diet significantly reduced
triglycerides (WMD: -0.21 mmol/L;95% CI: -0.29, -0.14 mmol/L; P ˂0.00001) and increased HDL
(WMD: +0.04 mmol/L; 95% CI: 0.01, 0.07 mmol/L; P =0.004).
Ajala et al., Am J Clin Nutr 2013;97:505–516

Συμπεράσματα: Η Μεσογειακή διατροφή σχετίζεται με καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο και
βελτίωση των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου, έναντι των διαιτών ελέγχου,
συμπεριλαμβανομένης της low-fat δίαιτας και συστήνεται ως κατάλληλη για τη συνολική
διαχείριση του ΣΔ2.
Esposito et al., BMJ Open 2015;5:e008222

The Mediterranean diet was more effective in
reducing fasting glucose compared to a LF- (MD: 0.61 mmol/l, 95% - 1.03, - 0.20) and LGI/GL diet (MD:
- 0.59 mmol/l, 95% - 1.13, - 0.04)

ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ
ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΤΥΠΟΣ /
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΕΙΓΜΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Esposito et al.,
Ann.Intern.Med
2009;151:306-314

RCT / 4
έτη

215 υπέρβαροι
πρόσφατα
διαγνωσμένοι με
ΣΔ2 χωρίς λήψη
φαρμακευτικής
αγωγής

ΜΔ χαμηλή σε CHO
(LCMD) ή low-fat δίαιτα
(LFD) σύμφωνα με τις
2000 AHA οδηγίες

Μετά από 4 έτη μόλις το 44%
των ατόμων της ομάδας
LCMD έχριζε φαρμακευτικής
αγωγής, έναντι 70% της LFD
(p<0.001)

Shai et al., N Engl J
Med 2008;359:229241

RCT / 2
έτη

322 υπέρβαροι (36
διαβητικοί)

Υποθερμιδική low-fat ή
υποθερμιδική ΜΔ ή
χαμηλή σε CHO

Στους διαβητικούς μείωση
της γλυκόζης νηστείας στην
ΜΔ έναντι baseline κατά
-32,8mg/dl και αύξηση στην
low-fat κατά 12,1mg/dl από τη
baseline

Estruch et al.,
Ann.Intern.Med
2006;145:1-11

RCT / 3
μήνες

772 άτομα με
υψηλό CVD κίνδυνο
εκ των οποίων 421
με ΣΔ2

ΜΔ με συμπλήρωμα
extra παρθένο
ελαιόλαδο (1 L/week) ή
ΜΔ με συμπλήρωμα
mixed ξηρούς καρπούς
(30g/day) ή low-fat
δίαιτα (LFD) σύμφωνα
με τις 2000 AHA
οδηγίες

Μετά από 3 μήνες άτομα των
ομάδων ΜΔ (+ελαιόλαδο) και
ΜΔ (+ξηρ.καρποί) εμφάνισαν
χαμηλότερα επίπεδα
γλυκόζης (p=0.017 και
p=0.039), ινσουλίνης (p=0.001
και p<0.001) και HOMA-IR
(p<0.001) σε σύγκριση με τα
άτομα της LFD ομάδας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Η Μεσογειακή δίαιτα οδηγεί σε μεγαλύτερη μείωση της HbA1c (-0.30%),
της γλυκόζης νηστείας (-0,72mmol/l), της ινσουλίνης νηστείας (0,55μU/ml), του ΒΜΙ (-0,29kg/m2), του σωματικού βάρους (-0,29kg), της
ολικής χοληστερόλης (-0,14mmol/l), των τριγλυκεριδίων (-0,29mmol/l),
της συστολικής πίεσης (-1,45mm Hg), της διαστολικής πίεσης (-1,41mm
Hg) και σε αύξηση της HDL (0,06 mmol/l) έναντι των διαιτών ελέγχου.

PREDIMED Study (Prevención con
Dieta Mediterránea)
 Η PREDIMED study είχε ως στόχο την αξιολόγηση της

μακροχρόνιας υιοθέτησης της ΜΔ στην επίπτωση της
καρδιαγγειακής νόσου σε άνδρες και γυναίκες υψηλού
κινδύνου. Διεξήχθη στην Ισπανία από το 2003 έως το 2011.

Estruch et al. (2018) Primary prevention of cardiovascular disease with a Mediterranean Diet supplemented with extravirgin olive oil or nuts. N Engl J Med 378:e34

PREDIMED Study (Prevención con
Dieta Mediterránea)

Αποτελέσματα:
Μείωση του κινδύνου ανάπτυξης ΣΔ κατά 40% στην
ομάδα MeDiet+EVOO (0.60 (95% ΔΕ: 0.43, 0.85)) και κατά 18%
στην ομάδα MeDiet+nuts (0.82 (95% ΔΕ: 0.61,1.10)) έναντι
της ομάδας ελέγχου μετά από 4,8 έτη.

PREDIMED Study (Prevención con
Dieta Mediterránea)
Incidence of cardiovascular disease by intervention group in the PREDIMED

Διατροφικές συστάσεις και βαθμός υιοθέτησης
προτύπου Μεσογειακής διατροφής
Ιταλία,
2568
διαβητικοί
σε 57
κλινικές
(50-75
ετών
άνδρες και
γυναίκες
με
HbA1c:7.09.0%)

Vitale et al. (2018) Impact of a Mediterranean dietary pattern and its components on cardiovascular risk factors, glucose control, and
body weight in people with type 2 diabetes: a real-life study. Nutrients 10(8):pii: E1067

Προστατευτικοί μηχανισμοί της ΜΔ
έναντι του ΣΔ
Η συσχέτιση Μεσογειακής
Δίαιτας (ΜΔ) και Σακχαρώδη
Διαβήτη (ΣΔ) εντοπίζεται μέσω
άμεσων και έμμεσων
επιδράσεων της ΜΔ έναντι της
νόσου.

Το πρότυπο της ΜΔ μπορεί να ευνοήσει τη δημιουργία ενός αντιφλεγμονώδους
περιβάλλοντος, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να βελτιώσει την ευαισθησία στην
ινσουλίνη στους περιφερικούς ιστούς και την ενδοθηλιακή λειτουργία σε αγγειακό
επίπεδο, ενεργώντας τελικά ως φραγμός στο μεταβολικό σύνδρομο, τον σακχαρώδη
διαβήτη τύπου 2 και την ανάπτυξη της αθηροσκλήρωσης

Esposito et al. (2016) Mediterranean diet for type 2 diabetes: cardiometabolic benefits. Endocrine doi: 10.1007/sl2020-016-1018-2

Αντιφλεγμονώδης και αντιοξειδωτική
ιδιότητα της ΜΔ
Υιοθέτηση του προτύπου σχετίζεται με
μειωμένα επίπεδα βιοδεικτών φλεγμονής
(CRP, IL-6) και αυξημένα επίπεδα
αντιπονεκτίνης, η οποία συσχετίζεται
αντίστροφα με τον κίνδυνο για ΣΔ2.

Το αντιοξειδωτικό προφίλ της ΜΔ (υψηλή
πρόσληψη φρούτων και λαχανικών)
αναστέλλει τις επιδράσεις του οξειδωτικού
στρες, που επάγεται από την
μεταγευματική υπεργλυκαιμία, και οδηγεί
σε καταστροφή των β-κυττάρων.
Sleiman et al. (2015) Effect of Mediterranean diet in diabetes control and cardiovascular risk modification: a systematic review. Front.
Public Health 3:69 doi: 10.3389/fpubh.2015.00069

Βελτίωση καρδιομεταβολικού ελέγχου μέσω ΜΔ λόγω της υψηλής
περιεκτικότητας της σε βιοενεργά συστατικά και φυτοχημικά, τα οποία δρουν
συνεργιστικά στα μεταβολικά μονοπάτια

From: Protective Effects of the Mediterranean Diet on Type 2 Diabetes and Metabolic Syndrome
J Nutr. 2016;146(4):920S-927S. doi:10.3945/jn.115.218487
J Nutr | © 2016 American Society for Nutrition

Προστατευτικοί μηχανισμοί της ΜΔ
έναντι του ΣΔ2
Διαιτητικές
ίνες
Αύξηση κορεσμού και
αντιφλεγμονώδεις
ιδιότητες

Μείωση μεταγευματικής
γλυκαιμικής απόκρισης
και
υποχοληστερολαιμική
δράση

Λιπαρά
(PUFA, MUFA)

Ενεργειακή
πυκνότητα

Αύξηση στην οξείδωση των
λιπών λόγω υψηλής
αναλογίας
ακόρεστων/κορεσμένων

ΜΔ: 5,23kJ/g (άνδρες),
4,63kJ/g (γυναίκες)

Το ελαϊκό οξύ προάγει την
μεταγευματική οξείδωση των
λιπών, την αύξηση των
επιπέδων της αντιπονεκτίνης
και τη θερμογένεση

Δυτικού τύπου : 7,98kJ/g
(άνδρες), 7,48kJ/g
(γυναίκες)

Georgoulis et al. (2014) Mediterranean Diet and Diabetes : Prevention and Treatment. Nutrients 6:1406-1423 doi: 10.3390/nu6041406

Αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες ελαιολάδου

Σκουαλένιο, Βιταμίνη Ε,
φαινολικές ενώσεις

Υψηλή συγκέντρωση
ΜΛΟ

Προστατευτική δράση έναντι καρδιαγγειακών
συμβαμάτων, μείωση επιπέδων
προφλεγμονωδών κυτταροκινών
Casas, R.; Castro-Barquero, S.; Estruch, R.; Sacanella, E. Nutrition and Cardiovascular Health. Int. J. Mol. Sci.2018, 19, 3988

Μεταβολικές επιδράσεις διαιτών
χαμηλού ΓΔ

Radulian et al., Nutrition Journal 2009; 8:5

Πολυφαινόλες και ΣΔ

Ισχυρά
αντιοξειδωτικά
Πλειοτροπικές
δράσεις

Guasch-Ferré, M., Merino, J., Sun, Q., Fitó, M., & Salas-Salvadó, J. (2017). Dietary Polyphenols, Mediterranean Diet, Prediabetes,
and Type 2 Diabetes: A Narrative Review of the Evidence. Oxidative medicine and cellular longevity, 2017, 6723931.

ΜΔ και τρόφιμα πλούσια σε Mg
Πράσινα φυλλώδη
λαχανικά, ολικής άλεσης
δημητριακά, όσπρια και
ξηροί καρποί είναι
πλούσιες πηγές Mg,
έλλειψη του οποίου
σχετίζεται με την
παθογένεση του ΣΔ2

Υπομαγνησιαιμία ευνοεί
την υψηλή συγκέντρωση
Ca ενδοκυτταρικά
διαταραχή
σηματοδοτικών
μονοπατιών ινσουλίνης

Χαμηλές ενδοκυττάριες
συγκεντρώσεις Mg οδηγούν
σε χαμηλή δραστικότητα
ενζύμων στα οποία είναι
συμπαράγοντας (ελλειπής
δραστικότητα τυροσίνηςκινάσης του υποδοχέα
ινσουλίνης), ευνοώντας την
ινσουλινοαντίσταση
Hruby et al. (2017) Magnesium Intake, Quality of Carbohydrates, and Risk of Type 2 Diabetes: Results From Three U.S. Cohorts.
Diabetes Care 40 (12) 1695-1702; DOI: 10.2337/dc17-1143

Μέτρια κατανάλωση αλκοόλ
Οι φαινολικές ενώσεις του κρασιού μειώνουν την οξείδωση της
LDL-c και το οξειδωτικό στρες βελτιώνοντας την ενδοθηλιακή
λειτουργία. Επίσης, η αιθανόλη αυξάνει τα επίπεδα HDL-c και
εμποδίζει τη συσσωμάτωση των αιμοπεταλίων, προάγει την
ινωδόλυση και μειώνει τη συστηματική φλεγμονή

Οδηγεί σε αύξηση ινσουλινοευαισθησίας συνοδευόμενη από
αύξηση των επιπέδων αντιπονεκτίνης

H. Schroder Journal of Nutritional Biochemistry 2007;18:149–160
Casas, R.; Castro-Barquero, S.; Estruch, R.; Sacanella, E. Nutrition and Cardiovascular Health. Int. J. Mol. Sci.2018, 19, 3988

Προστατευτικοί μηχανισμοί της ΜΔ έναντι του ΣΔ2 μέσω
διαχείρισης σωματικού βάρους

H. Schroder Journal of Nutritional Biochemistry 2007;18:149–160

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΔ
 Αύξηση του σωματικού βάρους κατά 1kg σχετίζεται

με αύξηση του κινδύνου ΣΔ κατά 7,3% (Health
Professionals Follow-Up Study1)
 Ο λιπώδης ιστός είναι μεταβολικά και ανοσολογικά

ενεργός απελευθερώνοντας FFA (αναστέλλουν τον
μεταβολισμό της γλυκόζης στον σκελετικό μυ και
ενεργοποιούν την ηπατική γλυκονεογένεση) και
αντιποκίνες (επιδρούν αρνητικά στα ινσουλινοδιεγειρόμενα σηματοδοτικά μονοπάτια)
1Koh-Banerjee

et al.,2004 Am J
Epidemiol 159(12):1150-1159

Η Μεσογειακή Διατροφή δεν είναι πανάκεια αλλά μπορεί να
αποτελέσει μία ευεργετική διατροφική επιλογή για τη διαχείριση
του ΣΔ και την πρόληψη εμφάνισης των επιπλοκών του
Casas, R.; Castro-Barquero, S.; Estruch, R.; Sacanella, E. Nutrition and Cardiovascular Health. Int. J. Mol. Sci.2018, 19, 3988
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