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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Όπως γνωρίζετε ο σύλλογός μας έχει συμπληρώσει περισσότερα από είκοσι χρόνια
λειτουργίας. Μεταξύ των σημαντικότερων δραστηριοτήτων που έχει να επιδείξει είναι η ενεργή
συμμετοχή στη δημιουργία της ΕΛΟΔΙ (Ελληνική Ομοσπονδία για το Διαβήτη). Η ΕΛΟΔΙ είναι το
πανελλήνιο όργανο το οποίο έχει σαν σκοπό το συντονισμό των δράσεων μεταξύ των συλλόγων
για τις ανάγκες για το σακχαρώδη διαβήτη.
Το Φεβρουάριο που μας πέρασε έγιναν οι καθιερωμένες αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου
συμβουλίου της ομοσπονδίας. Ευχόμαστε συγχαρητήρια στα μέλη που εκλέχθηκαν και καλή
επιτυχία στις προσπάθειες και δράσεις τους. Πιστεύουμε ότι το νέο συμβούλιο θα κινηθεί
δραστήρια και ριζοσπαστικά ώστε να κατορθώσει να συμβάλλει στην ανάδειξη και ενεργή
συμμετοχή των τοπικών συλλόγων με στόχο την επίλυση περισσότερων προβλημάτων.
Ένα από τα θέματα το οποίο απασχολεί την κοινότητα των διαβητικών είναι ο χαρακτηρισμός
της αναπηρίας. Πολλοί πιστεύουν ότι ο διαβητικός δεν είναι και δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται
ανάπηρος. Προσωπικά πιστεύω ότι κανείς δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται ανάπηρος, εκτός και αν
έχει περιορισμένες ικανότητες και αντίληψη στα θέματα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών
ευαισθησιών. Σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι στερούνται πολιτισμού.
Είμαστε άνθρωποι με ιδιαιτερότητες. Άλλος περισσότερες και σοβαρότερες και άλλος πιο
ήπιες. Αν αυτή η λέξη χρησιμοποιείται για να μας διαχωρίσει από τους υγιείς και να τονίσει ότι
πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη ιατρική μεταχείριση, τότε δεν έχω καμία αντίρρηση. Διότι πραγματικά
χρειαζόμαστε τη συμπαράσταση της πολιτείας για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημά μας, όπως
φυσικά και άλλες κατηγορίες ανθρώπων με ιδιαιτερότητες. Αν όμως κάποιοι χρησιμοποιούν αυτή
τη λέξη για να μειώσουν ή υποβιβάσουν, τότε θα τους θέσω το επόμενο ερώτημα:
Αν ο διαβητικός, με τα προβλήματά του, κατορθώνει να ανταπεξέρχεται στον αγώνα της ζωής,
στην εργασία του, στην οικογένειά του, στην προσφορά του στην κοινωνία, εσύ που είσαι υγιής
δεν θα πρέπει να καταφέρεις πολλά περισσότερα; Ποιανού ο αγώνας είναι πιο δύσκολος;
Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή όπου η ευαισθησίες, ο πολιτισμός και οι ανθρωπιστικές αξίες
δεν χαρακτηρίζουν την κοινωνία μας στο βαθμό που πρέπει.
Εύχομαι να μην χρειασθεί κάποιος να αντιμετωπίσει την παρενόχληση, προσβολή ακόμη και
τον εκφοβισμό λόγω της ιδιαιτερότητάς του. Θα πρέπει όμως να είναι έτοιμος, γιατί τέτοιες
καταστάσεις είναι, δυστυχώς, καθημερινές. Πολλοί άνθρωποι βιώνουν τέτοιου είδους
συμπεριφορές αλλά αποφεύγουν να το δημοσιοποιήσουν.
Το ότι φθάνουμε στο σημείο να ασχολούμαστε με αυτό το θέμα αποδεικνύει περίτρανα ότι η
κοινωνία υπολείπεται αξιών. Δεν είμαι σίγουρος για το ποια είναι η καλύτερη αντιμετώπιση του
προβλήματος. Αδιαφορία ή αντίδραση; Πιστεύω ότι εξαρτάται από τις συνθήκες και την
ιδιοσυγκρασία του ατόμου. Το σίγουρο είναι ότι για να φθάσει κάποιος στο σημείο να μας
προκαλεί, ή είναι πραγματικά ανάπηρος (στερείται πολιτισμού) ή ενοχλείται από αυτά που
έχουμε καταφέρει. Και στις δυο περιπτώσεις οι ανάπηροι δεν είμαστε εμείς.
Ε. Κεχαγιάς
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Στοματική υγεία και
διαβήτης
Γιώργος Ν. Παπανικολάου
Χειρ. Οδοντίατρος
Περιοδοντολόγος  Εμφυτευματολόγος
Ειδικευθείς Πανεπιστήμιο Gothenburg,
Σουηδία
Οι ασθενείς με διαβήτη έχουν μεγαλύτερες
πιθανότητες να εμφανίσουν προβλήματα στα
δόντια και τα ούλα τους, σε σχέση με άτομα
χωρίς διαβήτη. Αυτό συμβαίνει επειδή έχουν
ελαττωμένη αντίσταση στη μόλυνσηφλεγμονή
και ικανότητα επούλωσης. Όταν ο διαβήτης
είναι καλά ρυθμισμένος ο κίνδυνος είναι
σχεδόν ίδιος με τους μηδιαβητικούς.
Αν πάσχετε από διαβήτη, πρέπει να δίνετε
ιδιαίτερη προσοχή τόσο στην καλή ρύθμιση
του σακχάρου όσο και στη στοματική σας
υγεία. Είναι σημαντικό να επισκέπτεσθε τον
οδοντίατρό σας συχνά για προληπτικό έλεγχο
και
συμβουλές.
Επίσης,
τα
πρώτα
συμπτώματα
του
διαβήτη
μπορεί
να
εκδηλωθούν στο στόμα. Οπότε, ο έλεγχος της
στοματικής υγείας μπορεί να βοηθήσει και στην
έγκαιρη διάγνωση του διαβήτη.

κατάσταση

Διαβήτης και προβλήματα των ούλων
(ουλίτιδα και περιοδοντίτιδα)
Η ουλίτιδα, και η πιο σοβαρή μορφή της η
περιοδοντίτιδα, είναι χρόνια φλεγμονή που
καταστρέφει τα ούλα και το οστό που στηρίζει
τα δόντια. Είναι μια συχνή νόσος και οφείλεται
στην ελαττωμένη άμυνα του οργανισμού
απέναντι στη μικροβιακή πλάκα, κάτι το οποίο
συμβαίνει στον σακχαρώδη διαβήτη. Η νόσος
συνήθως προχωράει αθόρυβα, χωρίς πόνο ή
σημαντικά συμπτώματα, και συχνά δεν
καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει (δυστυχώς). Αν δε
διαγνωσθεί έγκαιρα, τα δόντια αρχίζουν
σταδιακά να κουνιούνται έως και να χαθούν. Οι
κύριες αιτίες περιοδοντίτιδας, όπως έχουν
βρεθεί μέχρι στιγμής, είναι: η μικροβιακή
πλάκα, το κάπνισμα και ο αρρύθμιστος
διαβήτης.
Η περιοδοντίτιδα θεωρείται πλέον η 6η
επιπλοκή του διαβήτη.

Οι διαβητικοί ασθενείς έχουν 34 φορές
μεγαλύτερη
πιθανότητα
να
εμφανίσουν
περιοδοντίτιδα, Αυτό συμβαίνει επειδή έχουν
χαμηλότερη αντίσταση στη μόλυνση από τη
μικροβιακή πλάκα και ελαττωμένη ικανότητα
Οι πιο συχνές εκδηλώσεις του διαβήτη στο επούλωσης. Ασθενείς με καλή ρύθμιση του
στόμα είναι:
σακχάρου ανταποκρίνονται καλά, όπως και ο
• Φλεγμονή των ούλων: ουλίτιδα και
υπόλοιπος πληθυσμός
περιοδοντίτιδα
• Ξηρό στόμα (ξηροστομία) και συνεπακόλουθα
διαταραχές της γεύσης, πληγές στο στόμα και
καυσαλγία (αίσθημα ότι καίει το στόμα)
• Τερηδόνα των δοντιών
• Μυκητίαση
• Λοιχήνας (μια φλεγμονώδης, αυτοάνοση

Ο οδοντίατρος μπορεί σε έναν σύντομο
έλεγχο
να
διαγνώσει
έγκαιρα
την
περιοδοντίτιδα. Τότε η θεραπεία είναι πιο
εύκολη και πιο αποτελεσματική. Αν εξελιχθεί, η
αντιμετώπισή της απαιτεί πιο εξειδικευμένη και
σύνθετη θεραπεία και η πρόγνωση δεν είναι
πάντα καλή, με συνέπεια έως και απώλεια
δοντιών.
Η σχέση του ΣΔ με τη φλεγμονή των
ούλων είναι αμφίδρομη.
Είναι γνωστό ότι μια φλεγμονή στο σώμα
ανεβάζει το σάκχαρο, τόσο στους διαβητικούς
ασθενείς όσο και σε μηδιαβητικούς. Έρευνες
έχουν δείξει βελτίωση των επιπέδων γλυκόζης
μετά από θεραπεία της εστίας φλεγμονής. Είναι
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πολύ σημαντικό να προσέχουμε τη στοματική
μας υγεία και τη ρύθμιση του σακχάρου, όχι
μόνο για να προφυλαχτούμε από προβλήματα
των ούλων, αλλά και να ρυθμίζουμε
ευκολότερα τον διαβήτη.
Οι Ευρωπαϊκές οδηγίες συστήνουν για
ασθενείς με προχωρημένη περιοδοντίτιδα να
ζητούμε και έλεγχο σακχάρου για πιθανό
αδιάγνωστο δαβήτη, ενώ στους διαβητικούς
ασθενείς πρέπει να συστήνεται από τον
παθολόγο
τους
ετήσιος
προληπτικός
οδοντιατρικός έλεγχος.

προκαλεί καταστροφή του δοντιού, με
αποτέλεσμα να χρειαζόμαστε επείγουσες
θεραπείες, ανάγκη αποκαταστάσεων έως και
απώλεια δοντιών.
Όταν η γλυκόζη είναι αυξημένη στο αίμα,
συχνά είναι αυξημένη και στο σάλιο. Συχνά
συνυπάρχει και ξηροστομία που επιβαρύνει
τον κίνδυνο.

Η πρόληψη της τερηδόνας γίνεται κυρίως με
καλή στοματική υγιεινή. Βουρτσίζουμε 2 φορές
τη μέρα με φθοριούχο οδοντόκρεμα και μέτρια
ή μαλακή οδοντόβουρτσα. Δεν παίζει μεγάλο
Συμπτώματα της περιοδοντίτιδας
ρόλο αν είναι ηλεκτρική ή όχι. Πολύ σημαντικά
είναι τα μεσοδόντια βουρτσάκια ή το νήμα για
Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας αν
καθαρισμό ανάμεσα στα δόντια, εκεί που
παρατηρήσετε κάποια από τα συμπτώματα
εμφανίζεται κυρίως η τερηδόνα και η
περιοδοντίτιδας ή ουλίτιδας:
περιοδοντίτιδα. Ο οδοντίατρός σας θα σας
• Κόκκινα και ευαίσθητα ούλα που ματώνουν
δώσει τις οδηγίες που χρειάζονται ατομικά σε
• Πύον, ένα κιτρινωπό υγρό που εξέρχεται από
σας και τις ανάγκες σας.
τα ούλα
• Ούλα μαλακά, που έχουν αποκολληθεί από το
δόντι
• Δόντια που αρχίζουν να κουνιούνται
• Δυσάρεστη αναπνοή ή γεύση
• Έχουν μεγαλώσει τα κενά ανάμεσα στα δόντια ή
αισθάνεστε ότι έχει αλλάξει ο τρόπος που
δαγκώνετε ή οι οδοντοστοιχίες σας εφαρμόζουν
κάπως διαφορετικά

Ξηροστομία
Οι διαβητικοί ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν
λιγότερο σάλιο και αίσθημα ξηρού στόματος
(ξηροστομία).
Το
σάλιο
είναι
γενικά
προστατευτικό και η έλλειψή του επιτρέπει στα
μικρόβια του στόματος να γίνουν πιο επιθετικά,
με αποτέλεσμα να χαλάνε πιο εύκολα τα δόντια
(τερηδονισμός). Επίσης, η ξηροστομία μπορεί
να προκαλέσει δυσκολία στη μάσηση,
ερεθισμό του βλενογόνου, ανάπτυξη μυκήτων
και αίσθημα καύσου (καίει το στόμα μας).

Φροντίζοντας τη στοματική μας υγεία, μαζί με
τακτικούς ελέγχους ρουτίνας στον οδοντίατρο,
γλιτώνουμε από χαλασμένα δόντια, φλεγμονές
των ούλων (ουλίτιδα και περιοδοντίτιδα) και
ανάγκη οδοντιατρικών θεραπειών.
Διαβήτης και μυκητίαση στόματος
Η καντιντίαση είναι μια μυκητιασική λοίμωξη
που οφείλεται στον μικροοργανισμό Candida
Albicans. Ο μικροοργανισμός αυτός υπάρχει
φυσιολογικά στο σώμα μας και μπορεί να
αναπτυχθεί υπερβολικά αν αλλάξουν κάποιες
συνθήκες, όπως αυτές που προκαλούνται στον
διαβήτη. Εμφανίζεται κυρίως σε άτομα που

Το ξηρό στόμα είναι μια σημαντική
κατάσταση που δεν πρέπει να αφεθεί χωρίς
αντιμετώπιση. Πίνετε συχνά νερό και
χρησιμοποιείτε τσίχλες χωρίς ζάχαρη για να
διεγείρετε την παραγωγή σάλιου.
Διαβήτης και τερηδόνα δοντιών
Η τερηδόνα είναι μια σοβαρή νόσος που
6
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φέρουν οδοντοστοιχίες.
Στην καντιντίαση μπορεί να εμφανιστούν
λευκωπές και κόκκινες περιοχές στο στόμα μας
που προκαλούν δυσανεξία και πληγές. Η καλή
στοματική υγιεινή και ρύθμιση του σακχάρου
είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση της
κατάστασης αυτής. Ο οδοντίατρός σας θα
διαγνώσει την κατάσταση και θα σας δώσει
οδηγίες, συχνά σε συνδυασμό με φαρμακευτική
αγωγή.
Εικόνα 3  Εικόνα καντιντίασης με λευκωπές
εσχάρες

Για τον προληπτικό έλεγχο συνήθως δεν
χρειάζεται κάποια προετοιμασία καθώς είναι
Καλύτερα να προλαβαίνουμε παρά να
σύντομος
και
ανώδυνος.
Αν
όμως
θεραπεύουμε

Πώς
μπορούμε
να
προγραμματίζετε κάποια οδοντιατρική εργασία
φροντίζουμε τα δόντια και τα ούλα μας
ή εξαγωγή δοντιού είναι χρήσιμο να γνωρίζετε
Για να γλιτώσουμε στοματικά προβλήματα, τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνουμε:
ανάγκες θεραπειών, αλλά και να βοηθούμε • Ενημερώστε τον οδοντίατρο για το ιατρικό σας
(άλλα προβλήματα υγείας, φάρμακα που
ταυτόχρονα την καλύτερη ρύθμιση του ιστορικό
λαμβάνετε και πιθανές αλλεργίες) και τις τιμές του
σακχάρου μας, μπορούμε να κάνουμε τα εξής:
σακχάρου της ίδιας μέρας. Πρέπει να είναι σε καλά
επίπεδα. Πάρτε τα φάρμακά σας και τη δίαιτά σας
• Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού σας για τη
δίαιτα και τη φαρμακευτική αγωγή και διατηρείτε τα κανονικά.
επίπεδα γλυκόζης όσο πιο ιδανικά γίνεται.
• Τα ραντεβού συνήθως είναι πρωινά και σύντομα
για μικρότερο στρες και αποφυγή υπογλυκαιμίας.
• Βουρτσίστε σχολαστικά τα δόντια σας δύο (2)
φορές τη μέρα με φθοριούχο οδοντόκρεμα. Το
• Αν προγραμματίζετε κάποια εργασία ή
φθόριο ενισχύει το σμάλτο των δοντιών και το
επέμβαση που θα σας εμποδίσει να φάτε κανονικά
κάνει πιο ανθεκτικό στην τερηδόνα.
μετά το ραντεβού, φροντίστε για την κατάλληλη
• Χρησιμοποιείστε νήμα ή μεσοδόντια βουρτσάκια διατροφή τις επόμενες ώρες ή μέρες (πχ. μαλακή
κάθε μέρα για καθαρισμό ανάμεσα στα δόντια, εκεί τροφή)
που εμφανίζεται κυρίως η τερηδόνα και η
Τι να θυμόμαστε
περιοδοντίτιδα.
• Ασθενείς με διαβήτη έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο
• Διατηρείτε τις οδοντοστοιχίες σας καθαρές για
εμφάνισης τερηδόνας στα δόντια και φλεγμονής
αποφυγή ανάπτυξης μυκήτων.
στα ούλα (ουλίτιδα και περιοδοντίτιδα).
• Επισκεφθείτε τακτικά τον οδοντίατρό σας για
• Είναι πολύ σημαντικό να ρυθμίζουμε τον διαβήτη
συμβουλές και έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων
και να προσέχουμε τη στοματική υγεία για να
των ούλων και δοντιών. Οι έλεγχοι ρουτίνας είναι
προλάβουμε πιθανά προβλήματα. Η απώλεια
αναγκαίοι καθώς κανένα πρόβλημα του στόματος
δοντιών, εκτός από ελαττωμένη αυτοπεποίθηση,
δεν δίνει συμπτώματα πριν προχωρήσει
προκαλεί και δυσχέρειες στη διατήρηση της δίαιτάς
σημαντικά! Ο οδοντίατρος μπορεί να το διαγνώσει
μας.
έγκαιρα και να μας γλιτώσει από μεγαλύτερη
ταλαιπωρία αργότερα.
• Επισκεφθείτε τακτικά τον οδοντίατρό σας για
συμβουλές
πρόληψης και έγκαιρη διάγνωση
• Αποφύγετε τη ξηροστομία. Με την ξηροστομία
προβλημάτων του στόματος.
τερηδονίζονται τα δόντια, μπορεί να ανοίξουν
πληγές, να αλλάξει η γεύση ή να αισθανόμαστε ότι
• Μην καπνίζετε.
καίει το στόμα. Πίνετε συχνά νερό και
χρησιμοποιείτε τσίχλες χωρίς ζάχαρη για να
Πηγές: EFP Manifesto Perio and General Health 
διεγείρετε την παραγωγή σάλιου.
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Περιοδοντολογίας
• Μην καπνίζετε. Το κάπνισμα είναι, εκτός των
άλλων, επίσης κύρια αιτία περιοδοντίτιδας και σε
συνδυασμό με τον διαβήτη μπορεί να προκαλέσει
ταχεία εξέλιξη της νόσου.

Πριν το οδοντιατρικό ραντεβού
Ιούλιος  Δεκέμβριος
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Δύο πρώην αθλητές
μιλούν για τη σημασία της
άσκησης στη διαχείριση
του διαβήτη

τύπου 1 και την πρόληψη του διαβήτη τύπου 2.

Στο
βίντεο
της
συνέντευξης
που
παραχώρησαν στη Διεθνή Ένωση Γλυκαντικών
(ISA) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Διαβήτη (http://bit.ly/1iaqw2C), ο Gary Mabbutt
μιλά με ειλικρίνεια για τους φόβους του από
τότε που διαγνώστηκε με διαβήτη σε ηλικία 17
ετών, καθώς και για την ανησυχία του ότι δεν
Γιώτα Αναστασίου
θα μπορούσε πλέον να παίξει επαγγελματικό
Ο
Gary
Mabbutt
MBE,
πρώην
ποδόσφαιρο.
ποδοσφαιριστής της Εθνικής Αγγλίας με
Εξηγεί τις προσαρμογές που έκανε στον
διαβήτη τύπου 1, και ο Καθηγητής Greg
Whyte, διακεκριμένος αθλητής που έχει λάβει τρόπο ζωής και στη διατροφή του, ώστε να
μέρος
σε
Ολυμπιακούς Αγώνες
και απολαμβάνει τις γλυκές γεύσεις. Λέει στη
επιστήμονας ειδικευμένος στην άθληση και συνέντευξη: «Συνήθιζα να απολαμβάνω τη
ειδικός σε θέματα σωματικής δραστηριότητας, ζάχαρη στο τσάι μου και τα αναψυκτικά.
συνεργάστηκαν
με
τη Διεθνή
Ένωση Ανακάλυψα ότι το να αντικαθιστώ τη ζάχαρη με
Γλυκαντικών
(International
Sweeteners ολιγοθερμιδικά γλυκαντικά μου επέτρεπε να
Association) για την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη συνεχίσω να απολαμβάνω αυτές τις γλυκές
(World Diabetes Day), με στόχο να ενισχύσουν γεύσεις».
την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το
Έχοντας διαχειριστεί με επιτυχία την
ρόλο
που
διαδραματίζει
η
σωματική
προσωπική του κατάσταση, ο Mabbutt τονίζει
δραστηριότητα στη διαχείριση του διαβήτη
τη σημασία της άσκησης: «Η σωματική
δραστηριότητα είναι σημαντική για όλους, όχι
μόνον για τα άτομα με διαβήτη. Η άσκηση θα
βοηθήσει να μειώσουμε το βάρος μας, να
μειώσουμε το ζάχαρο στο αίμα μας, να
μειώσουμε τη χοληστερόλη και να βελτιώσουμε
τη διάθεσή μας. Ως άτομο που έχει διαβήτη για
35 χρόνια, μπορώ κατηγορηματικά να πω ότι
όσο φροντίζουμε τον εαυτό μας... ο διαβήτης
δεν πρόκειται να μας εμποδίσει να πετύχουμε
τους στόχους μας».
Ο
διαβήτης
είναι
ένα
από
τα
σημαντικότερα προβλήματα υγείας του 21ου
αιώνα. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία για
τον
Διαβήτη
(International
Diabetes
Federation), μέχρι το 2030 θα υπάρχουν 66,5
εκατομμύρια άτομα με διαβήτη στην Ευρώπη.
Ο διαβήτης είναι μία χρόνια νόσος που
εμφανίζεται όταν το πάγκρεας δεν παράγει
αρκετή ινσουλίνη ή όταν το σώμα δεν μπορεί
να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά την
ινσουλίνη που παράγει.
Οι συνηθέστεροι τύποι διαβήτη είναι ο τύπος
1, ο τύπος 2 και ο διαβήτης κυήσεως (διαβήτης
8
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κατά
τη
διάρκεια
της
εγκυμοσύνης). Αν και οι ακριβείς
αιτίες του διαβήτη είναι άγνωστες,
έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση
στον αριθμό των κρουσμάτων
παγκοσμίως.
Ο διαβήτης τύπου 2 είναι ο
συνηθέστερος τύπος διαβήτη και
ο πιο ραγδαία αυξανόμενος, παρά
το γεγονός ότι μπορεί να
προληφθεί.
Έχει αποδειχτεί ότι οι απλές
αλλαγές στη διατροφή και στον
τρόπο ζωής είναι αποτελεσματικές
για την πρόληψη ή την καθυστέρηση της έμπνευσης για όλους όσους έχουν την πάθηση
αυτή, αλλά και για τους φίλους και τις
εμφάνισης του διαβήτη τύπου 2.
οικογένειές τους, καθώς και απόδειξη της
Ο Καθηγητής Greg Whyte, διακεκριμένος σημασίας που έχει η ακλόνητη πίστη στα
αθλητής που έχει λάβει μέρος σε Ολυμπιακούς όνειρά μας».
Αγώνες και επιστήμονας ειδικευμένος στην
άθληση, εξηγεί στο ίδιο βίντεο ότι: «Ο διαβήτης
τύπου 2 συνδέεται πολύ περισσότερο με
παράγοντες που αφορούν στον τρόπο ζωής,
ιδίως παράγοντες όπως η καθιστική ζωή, η
κατανάλωση τροφίμων με πολλές θερμίδες και
ο ελλιπής έλεγχος του σωματικού βάρους».
Η Διεθνής Ένωση Γλυκαντικών (ISA)
προσέθεσε:
«Περισσότερα
από
371
εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο έχουν
διαβήτη, ενώ ο αριθμός αυτός αυξάνει μέρα με
τη μέρα. Η Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη μας
θυμίζει τη σημασία που έχουν οι διαρκείς
πρωτοβουλίες όπως αυτή, που βοηθούν στην
ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού
σχετικά με τον διαβήτη στην καθημερινή ζωή
και με τους τρόπους που μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε για τη διαχείριση του
διαβήτη τύπου 1 και την πρόληψη του διαβήτη
τύπου 2. Ως ειδικοί στο πεδίο αυτό, οι Mabbutt
και Whyte μπορούν να βοηθήσουν ώστε να
τονιστεί η σημασία των αλλαγών στη διατροφή
και τον τρόπο ζωής – όπως η τακτική σωματική
άσκηση και ο έλεγχος της πρόσληψης ζάχαρης
μέσω
της
χρήσης
ολιγοθερμιδικών
γλυκαντικών.
Η εμπειρία του Gary, ειδικότερα, είναι πηγή
Ιούλιος  Δεκέμβριος
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Τι πρέπει να
προσέχει ο
διαβητικός το
καλοκαίρι
Γιώτα Αναστασίου
Οι ζέστες προχωρούν, το καλοκαίρι
κορυφώνεται και όλοι λίγο  πολύ, σχεδιάζουμε
κάποιες διακοπές, σύντομες ή όχι. Κανένα
πρόβλημα. Διάθεση και χρήματα να υπάρχουν.
Τι γίνεται όμως με όσους πάσχουν από
σακχαρώδη διαβήτη; Τι πρέπει να αποφύγουν,
τι πρέπει να γνωρίζουν, τι πρέπει να έχουν
πάντα μαζί τους, ώστε να μην τους βγουν ξινές
οι
διακοπές;

ή να μειώσει τη δόση της ινσουλίνης του ή να
προβλέψει ένα επιπλέον κολατσιό και σίγουρα
τακτικότερες (περίπου ανά 2 έως 4 ώρες όσο
είναι στον ήλιο ή αθλείται) μετρήσεις του
σακχάρου
στο
αίμα.

Αντιθέτως, το κρύο μειώνει την απορρόφηση
της ινσουλίνης (κίνδυνος υπεργλυκαιμίας), για
Οι ερωτήσεις που ακολουθούν είναι αυτές αυτό προβλέψτε διπλό πουλόβερ και
που θα μπορούσε να υποβάλει κάθε ασθενής συχνότερες μετρήσεις του σακχάρου, αν οι
ή να γνωρίζουν, εκ των προτέρων, οι οικείοι διακοπές περιλαμβάνουν βουνό ή χιόνια.
Ακόμα και όσοι θεραπεύονται με δισκία, καλό
του.
είναι να γνωρίζουν ότι και για αυτούς ο
Βουνό ή θάλασσα;
κίνδυνος
υπογλυκαιμίας
είναι
μεγάλος.
Η απάντηση είναι, όπου μας αρέσει
καλύτερα! Με άλλα λόγια, τα άτομα με
σακχαρώδη διαβήτη μπορούν να πάνε παντού,
αρκεί να γνωρίζουν τις κλιματικές συνθήκες
(π.χ., πολλή ζέστη ή κρύο, έντονη υγρασία
κ.λπ.) ή άλλες ιδιαιτερότητες (π.χ., δύσκολη
πρόσβαση σε γιατρό ή φαρμακείο, κίνδυνοι
από δήγματα εντόμων και ερπετών, όχι
τρεχούμενο νερό κ.λπ.) του μέρους που
πρόκειται να περάσουν τις διακοπές και φυσικά
να
έχουν
προετοιμασθεί
κατάλληλα.
Ζέστη και σακχαρώδης διαβήτης

Το σώμα μας, προκειμένου να διατηρήσει
σταθερή τη θερμοκρασία του, λειτουργεί
αυξάνοντας το μεταβολισμό του, δηλαδή
καταναλώνει περισσότερη ενέργεια, ώστε να
πετύχει αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος
και με αυτόν τον τρόπο αύξηση της αποβολής
θερμότητας
στο
περιβάλλον.
Παράλληλα, αυξάνοντας την αποβολή νερού
από την άδηλη αναπνοή και τον ιδρώτα (όπου
όμως χάνει και πολύ χρήσιμους ηλεκτρολύτες)
καταφέρνει να ψύχεται, αλλά αυξάνεται έτσι και
ο
κίνδυνος
αφυδάτωσης.

Εάν κάνει πολλή ζέστη και ακολουθεί κάποιος
θεραπεία με ινσουλίνη, πρέπει να γνωρίζει ότι
το σώμα μας αντιδρά αυξάνοντας τους
παλμούς και τη ροή του αίματος, με
αποτέλεσμα να αυξάνεται και η ταχύτητα
απορρόφησης
της
ινσουλίνης.

'Όλοι, επομένως, όσοι θεραπεύονται είτε με
δισκία είτε με ινσουλίνη θα πρέπει να
παρακολουθούν το σάκχαρο του αίματός τους
συχνότερα (μετρήσεις ανά 4 έως 6 ώρες στον
ήλιο χρειάζονται ακόμη και για αυτούς που
μετρούσαν ελάχιστα το σάκχαρό τους) και
φυσικά να φροντίζουν να καταναλώνουν αρκετό
Εάν επιπλέον κινείται ή ασχολείται με κάποιο
νερό, αλλά και ποσότητα φυσικού, κατά
σπορ (κολύμπι, ρακέτες κ.λπ.), τότε ο κίνδυνος
προτίμηση,
χυμού.
υπογλυκαιμίας είναι μεγάλος. Θα πρέπει λοιπόν
10
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Το είδος, την ποσότητα και συχνότητα της σε απευθείας επαφή με τον πάγο (η κατάψυξη
διατροφής καλό είναι να τη συζητήσουν με τους βλάπτει εξίσου την ινσουλίνη) όταν χρειάζεται
ειδικούς
που
τους
παρακολουθούν.
να
τη
μεταφέρουν.
Επηρεάζονται ο μετρητής ή οι μετρήσεις
του σακχάρου στο αίμα από την πολλή
ζέστη ή το πολύ κρύο;

Καλό είναι επίσης να έχουν όλοι ζάχαρη,
ζαχαρούχο ποτό (προσοχή, όχι αλκοολούχο) ή
γλυκό, τουλάχιστον μια ένεση γλυκαγόνης για
την περίπτωση σοβαρής υπογλυκαιμίας και
Η απάντηση είναι: 'Ναι, μπορεί να
κάποια ινσουλίνη ταχείας δράσης, για να
επηρεάζονται'. Ακραίες θερμοκρασίες μπορούν
κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις, αν
να επηρεάσουν το μετρητή ή τις ταινίες
χρειάζεται.
σακχάρου. Κρατήστε λοιπόν μετρητή και ταινίες
σε μέρος σκιερό, με θερμοκρασίες όσο το
Το καράβι κουνάει. Πάμε με αεροπλάνο;
δυνατόν φυσιολογικές (δωματίου), αλλά μην τα
Ιδίως αν είσαστε ευαίσθητοι, προσοχή στη
βάλετε στο ψυγείο (το πολύ κρύο τα επηρεάζει
ναυτία. Τα συμπτώματα της ναυτίας μπορεί όχι
εξίσου), ούτε όμως να τα ξεχάσετε στον ήλιο,
μόνο να επηρεάσουν το σάκχαρο προκαλώντας
ακόμα κι αν δεν κάνει πολλή ζέστη.
υπέρ  ή υπογλυκαιμία, αλλά και να
Γνωρίζετε ότι ιδανική θερμοκρασία για υπερκαλύψουν τα συμπτώματα ενός υπέρ  ή
μετρητές και ταινίες είναι από 18 ώς 30ο C. υπογλυκαιμικού
επεισοδίου.
Τι πρέπει να κάνω με την ινσουλίνη μου;
Χρειάζεται συνέχεια ψυγείο ή ίσως λίγες
ώρες στην κατάψυξη;
Πρέπει κατ' αρχάς να γνωρίζουμε ότι και το
πολύ κρύο, δηλαδή θερμοκρασίες χαμηλότερες
από 4ο, μπορεί να βλάψει εξίσου με τις πολύ
υψηλές θερμοκρασίες την ινσουλίνη. Γενικά για
όσους χρησιμοποιούν 'πένες' ινσουλίνης, τα
πράγματα
είναι
πιο
εύκολα.

Πιθανός εμετός μπορεί να προκαλέσει
υπογλυκαιμία και αφυδάτωση. Λάβετε λοιπόν
όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποφύγετε τη
ναυτία. Δηλαδή, αντί να παρακολουθείτε με
αγωνία το δελτίο καιρού, πάρτε κάποια
προληπτική αγωγή για ναυτία (υπάρχουν
ακόμα και φυτικά ή ομοιοπαθητικά σκευάσματα,
αρκετά αποτελεσματικά), αποφύγετε το αλκοόλ,
φάτε ελαφρά στερεά τροφή λίγο περισσότερο
αλατισμένη, φροντίστε να πίνετε συχνότερα
μικρές
ποσότητες
κάθε
φορά
νερού,
αφεψημάτων (π.χ. κρύο τσάι με λίγες σταγόνες
φρέσκο λεμόνι) ή αναψυκτικών τύπου 'light',
μετρήστε πιο τακτικά το σάκχαρο σας.

Τα 'γεμίσματα' με τις πένες αντέχουν για 6
εβδομάδες σε θερμοκρασίες 4 ώς 45ο, άρα δεν
χρειάζεται ψυγειάκι στην παραλία, αρκεί να μην
παρατήσουν τις πένες τους στον ήλιο και
'βράσουν'. Για τους 'παραδοσιακούς' όμως
Αν παρ' όλα αυτά κάνετε εμετό, πάρτε κάποιο
λάτρεις της σύριγγας καλό είναι το φιαλίδιο
αντιεμετικό, περιμένετε λίγη ώρα για να δράσει,
ινσουλίνης να φυλάσσεται σε μέρος δροσερό
αρχίστε ξανά με μικρές ποσότητες υγρών (όχι
(ειδικά ψυγειάκια ή μονωμένες θήκες), αλλά όχι
γάλα ή προϊόντα του, γιατί είναι πολύ
δύσπεπτα, καλύτερα ούτε και στερεά τροφή,
π.χ. φρυγανιά), μετρήστε τακτικά το σάκχαρό
σας.
Στο αεροπλάνο προσέξτε να έχετε πάντα μαζί
σας στις χειραποσκευές την ινσουλίνη, το
μετρητή και τα αναλώσιμα μέτρησης (ταινίες). Η
θερμοκρασία στο χώρο αποσκευών του
αεροπλάνου πέφτει πολύ κάτω από τους 0 β.
και μπορεί να τα καταστρέψει κυριολεκτικά.
Ιούλιος  Δεκέμβριος
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Ξυπόλητοι στην άμμο ... και
ηλιοθεραπεία;

κινδυνεύσουμε και από σοβαρή αφυδάτωση.
Ήλιος και αλκοόλ λοιπόν χρειάζονται μεγάλη
προσοχή και ευλαβή τήρηση του μέτρου.

Δεν είναι από μόνο του κακό να χτίζεις στην
άμμο παλάτια. Αρκεί να φοράς καπέλο,
Πόση ώρα μετά το φαγητό μπορώ να
σανδάλια ή σαγιονάρες, αντηλιακό υψηλής κολυμπήσω;
προστασίας και ιδίως, αν έχεις δέρμα λευκό
Πόσο πρέπει να είναι το σάκχαρο μου πριν
που κοκκινίζει εύκολα, αντί να μαυρίζει, ρούχα
κολυμπήσω; Ισχύει ο χρυσός κανόνας των δύο
ελαφριά για όλο το σώμα, κατά προτίμηση
ωρών. Πάντοτε πριν από οιανδήποτε άσκηση
λευκά.
που προβλέπεται να είναι έντονη ή να
Η άμμος μπορεί να κρύβει αιχμηρά διαρκέσει αρκετή ώρα, πρέπει να μετράμε το
αντικείμενα (σπασμένα γυαλιά, κοχύλια και σάκχαρό μας. Αν είναι μικρότερο του 100
αχινούς, κονσερβοκούτια κ.λπ.), μικρόβια και mg/dl, καλό είναι να τρώμε κάτι ελαφρύ πριν,
μύκητες. Τα πόδια λοιπόν δεν κινδυνεύουν ενώ αν είναι μεγαλύτερο του 200 mg/dl, καλό
απλώς να τραυματισθούν, αλλά και να είναι να περιμένουμε λίγο να πέσει ή να
μολυνθούν!
κάνουμε μικρή έξτρα δόση ινσουλίνης ταχείας
δράσης
(αν
είμαστε
φυσικά
Απευθείας και παρατεταμένη έκθεση στον
ινσουλινοθεραπευόμενοι).
ήλιο ανεβάζει στο σώμα μας υψηλές
θερμοκρασίες
που
συχνά
δεν
Το κρύο νερό της θάλασσας μειώνει την
αντιλαμβανόμαστε, ιδίως όταν συνηθίζουμε να απορρόφηση της ινσουλίνης δημιουργώντας
βρεχόμαστε πού και πού με μια βουτιά. κίνδυνο υπεργλυκαιμίας, ενώ το έντονο
Προσοχή
λοιπόν,
γιατί
ο
κίνδυνος κολύμπι, όπως κάθε έντονη άσκηση, χρειάζεται
αφυδάτωσης,
υπογλυκαιμίας,
αλλά
και ενέργεια,
άρα
δημιουργεί
κίνδυνο
εγκαυμάτων
είναι
μεγάλος. υπογλυκαιμίας. Καλό είναι λοιπόν και μετά το
τέλος μιας έντονης άσκησης να ξαναμετράμε το
Αποφύγετε αλκοολούχα ποτά, ιδίως αν
σάκχαρό
μας.
προβλέπεται να μείνετε στον ήλιο για αρκετή
ώρα.
Τέλος, σώφρον και σοφό είναι να μην
κολυμπάμε μόνοι μας, ενώ αν η άθληση απαιτεί
'Ενα ποτηράκι παραπάνω αλκοόλ
πόδια (jogging, ποδόσφαιρο κ.λπ.), προτιμήστε
βλάπτει;
να κάνετε την ένεση ινσουλίνης στην κοιλιά, για
Κατανάλωση αλκοόλ σε νηστικό προκαλεί να αποφύγετε πιθανή υπογλυκαιμία λόγω
υπογλυκαιμία! Το αλκοόλ είναι ο μόνος ταχύτερης απορρόφησής της από τους
υδατάνθρακας που δεν καίγεται αμέσως, αλλά γλουτούς.
πρέπει πρώτα να μεταβολισθεί από το ήπαρ
Από τι κινδυνεύω αν το σάκχαρο μου
πριν μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ως πηγή
είναι υψηλό και εγώ ... πάω παραλία;
ενέργειας. Άρα, η χρήση του απαιτεί από τον
οργανισμό μας παραπάνω ενέργεια, ενώ μας
Υψηλό σάκχαρο στο αίμα οδηγεί σε
προσθέτει θερμίδες και
πολυουρία
και
λίπος.
αφυδάτωση. Ο ήλιος, ο
αέρας
και
η
ζέστη
Επιπλέον
τα
προκαλούν αφυδάτωση.
συμπτώματα υπό  ή
Τα αλκοολούχα ποτά,
υπεργλυκαιμίας μπορεί να
ακόμη και η μπίρα,
υπερκαλυφθούν
λόγω
προκαλούν αφυδάτωση.
μέθης, ενώ λόγω της
Τα συμπεράσματα δικά
αυξημένης διούρησης που
σας ή των ιατρών που θα
προκαλεί, είναι δυνατόν να
σας
νοσηλεύσουν.
12
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Διαβητικό πόδι. Κάνει καλό ο ήλιος και η μία
μέτρηση
ανά
4
ώς
6
ώρες.
θάλασσα;
Προτιμήστε να είστε ελαφρά 'γλυκείς' από τον
Χρειάζεται προσοχή. Λόγω μείωσης του κίνδυνο υπογλυκαιμίας, συμβουλευθείτε για
αισθήματος του πόνου, σοβαρά ηλιακά αυτό τον ειδικό γιατρό σας και χρησιμοποιήστε
εγκαύματα μπορεί να μη
τα αντιδιαβητικά σας δισκία,
γίνουν αντιληπτά για πολλές
ανάλογα με τα γεύματα.
ώρες ή μέχρι να αποκτήσει
Κανένας λόγος ανησυχίας
πληγές και φουσκάλες το
στα αεροδρόμια, μια που οι
πόδι. Αυτό που κάνει καλό
συσκευές ανίχνευσης δεν
είναι το περπάτημα ή το
επηρεάζουν
καθόλου
ελαφρύ τρέξιμο στην άμμο ή
ινσουλίνη
και
μετρητές
το βάδισμα στη θάλασσα, με
σακχάρου, αρκεί μόνο να
το νερό να φθάνει περίπου
μην κουβαλάτε και κάποιο
στο ύψος των γονάτων
όπλο
μαζί
σας!
(προσοχή για άλλη μια φορά,
Τι πρέπει να πάρω λοιπόν μαζί μου εκτός
ποτέ
ξυπόλητοι!).
από την 'ανεβασμένη' διάθεσή μου να
Υπερπόντια αεροπορικά ταξίδια. Τι
περάσω καλά και χωρίς μεγάλα ρίσκα;
πρέπει να κάνω;
• Προμήθειες ινσουλίνης, συρίγγων, βελονών,
ταινιών μέτρησης σακχάρου, μετρητή σακχάρου

Επηρεάζονται μετρητής και ινσουλίνη από τις (αν υπάρχει 2ος διαθέσιμος μετρητής, όπως και
συσκευές
ανίχνευσης
ακτίνων
Χ
στα μια ανταλλακτική 'πένα' ινσουλίνης, καλό είναι να
τα έχουμε μαζί μας),
αεροδρόμια; Συνήθως κατά τα υπερπόντια
• και όλα τα λοιπά αναγκαία υλικά, π.χ. βαμβάκι
ταξίδια προσφέρεται ένα κανονικό γεύμα και και οινόπνευμα.
ένα
ελαφρύ
πρωινό.
Για
τους
Προμήθειες όλων των ανωτέρω για μία
ινσουλινοθεραπευόμενους λοιπόν, χρειάζεται
βδομάδα
επιπλέον.
προγραμματισμός
γευμάτων
και
• 'Ενεση γλυκαγόνου.
ινσουλινοθεραπείας.
Συζητήστε με τον ειδικό που σας
παρακολουθεί για το σχεδιασμό γευμάτων και
ινσουλινοθεραπείας. Πάρτε μαζί σας κάποιο
ελαφρύ φαγητό (π.χ., τοστ, φρούτα, χυμό
κ.λπ.). Κατά τη διάρκεια της πτήσης, είτε
λαμβάνετε ινσουλίνη είτε αντιδιαβητικά δισκία,
προσπαθήστε να κάνετε μικρές βόλτες στο
αεροπλάνο και να πίνετε αρκετή ποσότητα
νερού ή μη αλκοολούχων ποτών, γιατί ο ξηρός
αέρας
της
καμπίνας
αφυδατώνει.
Ενημερώστε την αεροπορική εταιρεία ή
κάποιον υπεύθυνο από το πλήρωμα, ιδίως αν
ταξιδεύετε μόνοι σας. Μετρήστε το σάκχαρό
σας
κάθε
4
ώς
6
ώρες.
Γνωρίζετε γενικά ότι αν ταξιδεύετε ανατολικά
η μέρα μεγαλώνει, αλλά φροντίστε να έχετε
ακριβείς πληροφορίες για τη χώρα προορισμού
σας. Για όσους θεραπεύονται με δισκία τα
πράγματα είναι ευκολότερα. Προγραμματίστε
Ιούλιος  Δεκέμβριος

• Προμήθειες για ένα πρόχειρο φαγητό, π.χ. τοστ,
κράκερ, φρούτα, χυμός χωρίς συντηρητικά, κύβοι
ζάχαρης ή δισκία γλυκόζης.
• Ξεχωριστό βαλιτσάκι για όλα αυτά, ώστε να το
έχετε πάντα κοντά σας.
• Ημερολόγιο αυτοελέγχου.
• Κουτί Α' βοηθειών (κάνουν και αυτά των σούπερ
μάρκετ, αρκεί να μην είναι ληγμένα), με ό,τι
χρειάζεται για την περιποίηση ενός τραύματος.
• Κάποια επιπλέον φάρμακα, για τα οποία θα
συνεννοηθείτε με το γιατρό σας, π.χ. για τη ναυτία
και τον εμετό, αντιδιαρροϊκά, αναλγητικά, μια
αλοιφή κορτιζόνης για τα τσιμπήματα, κάτι για την
αλλεργία κ.λπ.
• Αντηλιακή κρέμα με υψηλό δείκτη προστασίας,
καπέλο, δύο τουλάχιστον ζευγάρια άνετα
παπούτσια περιπάτου και αρκετά ζευγάρια
κάλτσες, ώστε να αλλάζετε καθημερινά, παπούτσια
για τη θάλασσα και κατάλληλα ρούχα.
• Συνταγή του γιατρού σας με τη διάγνωση και την
αγωγή σας, αν πάτε σε χώρα του εξωτερικού.
Καλό είναι, όπου και αν πηγαίνετε, να γνωρίζετε εκ
των προτέρων πού βρίσκεται το κοντινότερο μέρος
όπου μπορείτε να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια.
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Στρες, άγχος και διαβήτης
Σπύρος Αθανασίου

Έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι οι τιμές της
γλυκόζης στο αίμα τρελαίνονται όταν είμαστε
στρεσαρισμένοι?
Εγώ
προσωπικά
το
παρατήρησα στο τελευταίο μου ταξίδι, όταν
πήρα μια λάθος στροφή με το αυτοκίνητο και
βρέθηκα σε κάτι στενά σοκάκια της Αθήνας
που δεν τα ήξερα και ξαφνικά ο αισθητήρας
μου άρχισε να σφυρίζει και να με προειδοποιεί
για άνοδο του σακχάρου. Έτσι, στο μισάωρο
που χρειάστηκα για να ξεμπλέξω από αυτήν
την περιοχή το σάκχαρό μου από ένα απόλυτα
φυσιολογικό 117mg/dl
έφτασε σε ένα
μεγαλειώδες 389mg/dl! Γιατί όμως συμβαίνει
αυτό;
Με τον όρο στρες εννοούμε κατ’ ουσίαν κάθε
απαίτηση, δημιουργούμενη από εξωγενείς
περιστάσεις και ερεθίσματα,
από το σώμα
μας, όχι εκ φύσεως «κακή», πολλές από αυτές
τις απαιτήσεις μπορεί να είναι προϊόν κάποιας
θετικής ή διασκεδαστικής περίστασης. Άσχετα
από την περίσταση ή το γεγονός, κάθε
στρεσογόνος παράγοντας θέτει το σώμα σε
συναγερμό και δημιουργεί απαιτήσεις για
περισσότερη συγκέντρωση, προσοχή και
αντοχή, έως ότου το γεγονός που πυροδότησε
αυτές
τις
απαιτήσεις
παρέλθει.
Οι στρεσογόνοι παράγοντες μπορεί να είναι:
• Ξαφνικοί (πχ. ένας χωρισμός σε μια σχέση, ένα
πρόχειρο διαγώνισμα στο σχολείο, ένα
απροσδόκητο νέο κτλ.)
• Μικρής διάρκειας (πχ. επίδοση σε κάποιο
άθλημα, απόδοση σε κάποια εργασιακή
πρόκληση κτλ.)
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• Κομμάτι της καθημερινής ρουτίνας
• Μακροχρόνιας διάρκειας (πχ. ένας χωρισμός,
μια χρόνια ασθένεια συμπεριλαμβανομένου του
διαβήτη, ανάληψη θέσης ευθύνης στην εργασία
κτλ.)
• Τραυματικοί ή επαπειλούμενοι την ζωή (πχ.
τροχαίο, τραυματισμός, φυσική καταστροφή,
θάνατος αγαπημένου προσώπου κτλ.)

Κατά τη διάρκεια μιας ξαφνικής ή βραχείας
διάρκειας στρεσογόνου καταστάσεως, το σώμα
μας πυροδοτεί μια ταχεία αντίδραση, η οποία
έγκειται στην παραγωγή και απελευθέρωση
στον οργανισμό διαφόρων ορμονών, έτσι ώστε
η καρδιά να μπορεί να χτυπάει γρηγορότερα, οι
μύες να μπορούν να δουλεύουν σκληρότερα,
περισσότερο οξυγόνο να μπορεί να διατεθεί
στα όργανα, έτσι ώστε κάποιος να μπορέσει να
αντιμετωπίσει την πρόκληση και να διαχειριστεί
την πίεση. Αυτή η φυσική αντίδραση του
σώματος στο στρες συμπεριλαμβάνει επίσης
την παραγωγή από το συκώτι γλυκόζης, έτσι
ώστε το σώμα να έχει την απαιτούμενη
ενέργεια ώστε να μπορεί να δράσει άμεσα. Για
κάποιον με διαβήτη όμως, αυτό το κομμάτι της
αντίδρασης
στο
στρες
συμβάλλει
σε
απρόσμενη αύξηση των επιπέδων γλυκόζης
στο αίμα και κατά συνέπεια στην απορρύθμισή
του.
Τι μπορούμε να κάνουμε όμως για να
αντεπεξέλθουμε στις αγχωτικές καταστάσεις;
Υπάρχει πληθώρα στρατηγικών που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για να καλμάρουμε την
καταιγίδα των ορμονών στο σώμα μας, να
επαναφέρουμε ένα αίσθημα ηρεμίας και
ομαλής λειτουργίας του οργανισμού μας. Είναι
λοιπόν απαραίτητο να μάθουμε κάποιες από
αυτές τις στρατηγικές ώστε να μπορούμε να
εφαρμόσουμε όποια θεωρούμε ότι μπορεί να
μας βοηθήσει αναλόγως της περιστάσεως.
Μερικές από αυτές μπορεί να είναι οι κάτωθι:
• Μάθε να εφαρμόζεις ασκήσεις χαλάρωσης
(κοιλιακή αναπνοή και μυϊκή χαλάρωση)
• Προσπάθησε να διασπάσεις ένα μεγάλο θέμα
που πρέπει να αντιμετωπίσεις σε επιμέρους
μικρότερα και πιο εύκολα διαχειρίσιμα κομμάτια.
• Κάνε ένα διάλλειμα για αποκλιμάκωση μιας
κατάστασης, κάνοντας κάτι άλλο που σε
ευχαριστεί (πχ. κάνε ένα περίπατο, μίλα με έναν
φίλο, ζωγράφισε, ασχολήσου με το κατοικίδιό σου
κτλ.). Σε καμία περίπτωση όμως μην αγνοήσεις ή
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αποφύγεις τον παράγοντα που σε άγχωσε, γιατί
αλλιώς θα μεγεθυνθεί.
• Να ασκείσαι τακτικά και να τρως σωστά και
υγιεινά.
• Να αποφεύγεις την υπερβολική πρόσληψη
καφεΐνης η οποία μπορεί να εντείνει τα αγχωτικά
συναισθήματα.
• Προσπάθησε να σχεδιάζεις την ημέρα σου
ώστε να αποφεύγεις την ύπαρξη απρόοπτων
καταστάσεων. Καμιά φορά ο ομαδικός σχεδιασμός
ή η ανταλλαγή ιδεών μπορεί να είναι χρήσιμα
εργαλεία. Παρόλα αυτά μην το παρακάνεις
δημιουργώντας ένα άκαμπτο και βαρυφορτωμένο
πρόγραμμα γιατί θα έχει τα αντίθετα
αποτελέσματα.
• Να θέτεις υψηλούς, άλλα ρεαλιστικούς στόχους,
χωρίς όμως να προσπαθείς να είσαι τέλειος.
* Να αποφεύγεις τις αρνητικές σκέψεις και τους
ηττοπαθείς αυτοχαρακτηρισμούς που συμβάλλουν
στο να αισθάνεσαι αβοήθητος και απελπισμένος.
• Μίλησε με έναν φίλο, συνάδελφο, συγγενή ή
οποιονδήποτε θεωρείς ότι μπορεί να σε βοηθήσει
και να σε συμβουλεύσει, ώστε να διώξεις τις
ανησυχίες σου ή τυχόν αρνητικά συναισθήματα.
• Να κοιμάσαι καλά και αρκετά.
• Σε περίπτωση που νιώθεις ότι δεν μπορείς να
αντεπεξέλθεις αλλιώς, μην διστάσεις να
απευθυνθείς σε κάποιον επαγγελματία υγείας
(ψυχολόγο, σύμβουλο κτλ.).

Μερικές φορές όμως, ένας στρεσογόνος
παράγοντας μπορεί να είναι χρόνιος και
εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας, μοιάζοντας με
μαραθώνιο και όχι αγώνα ταχύτητας. Πολύ
συχνά μάλιστα, ο παράγοντας ή η κατάσταση
αυτή καθ’ αυτή να έχει λυθεί, αλλά το σώμα
μας
παραμένει
ενεργοποιημένο
και
εξακολουθεί να αντιδρά στο στρες, χωρίς να
επιστρέφει σε κατάσταση ηρεμίας. Καταστάσεις
που συνήθως δημιουργούν τέτοιου είδους
άγχος
μπορεί
να
είναι
οι:
• Εξεταστική περίοδος
• Εργασιακές κρίσεις
• Μετακομίσεις
• Οικογενειακά προβλήματα
• Αισθηματικά προβλήματα
• Κατάθλιψη
• Απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου
• Πράγματα που μας θυμίζουν ένα ατύχημα ή
τραυματισμό κτλ.

Είναι βέβαιο ότι ο διαβήτης, όπως και άλλες
χρόνιες παθήσεις φυσικά, αποτελεί από μόνος
του έναν χρόνιο στρεσογόνο παράγοντα,
καθώς είναι πολλές και ποικίλες οι καθημερινές
Ιούλιος  Δεκέμβριος

απαιτήσεις του. Έτσι, αν κάποιος με διαβήτη
υποστεί κάποιο επιπλέον στρες ή αγχωτική
κατάσταση είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα
αντιμετωπίσει αυξημένες δυσκολίες στην
ρύθμιση και παρακολούθηση του σακχάρου
του.
Μερικά σημάδια που μας υποδηλώνουν ότι
το σώμα μας είναι σε κατάσταση χρόνιου στρες
είναι
τα
ακόλουθα:
• Συνεχές αίσθημα κόπωσης και εξάντλησης
• Συνοδά φυσικά συμπτώματα όπως
πονοκέφαλοι, κράμπες στο στομάχι, διάρροιες,
πόνος στο στήθος, δερματικά προβλήματα
(εκζέματα, επιχείλιος έρπης κτλ.)
• Συνεχές αίσθημα ανησυχίας
• Δυσκολία στην συγκέντρωση
• Προβλήματα στον ύπνο
• Αδικαιολόγητα συχνά κρυολογήματα και ιώσεις

Οι μακροχρόνιοι στρεσογόνοι παράγοντες
στέλνουν συνεχώς σήμα στο σώμα να
παραμένει σε εγρήγορση, γεγονός που μπορεί
να κουράσει και να εξουθενώσει τον
οργανισμό. Το να αναγνωρίσουμε και να
προσπαθήσουμε
να
αντιμετωπίσουμε
οποιαδήποτε αγχωτική κατάσταση, αντί να την
αγνοήσουμε, θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε
την υπερφόρτιση και εξουθένωση του
οργανισμού. Εάν δεν αντιμετωπίσουμε το
χρόνιο στρες μπορεί να οδηγήσει σε εμφάνιση
ή/και επιδείνωση κατάθλιψης και άλλων
παθήσεων ή ακόμη και στην κατάχρηση
ουσιών (αλκοόλ, ναρκωτικές και ψυχοτρόπες
ουσίες).
Κλείνοντας, τονίζουμε πως ο διαβήτης είναι
μια κατάσταση που επηρεάζεται άμεσα απ’ το
στρες, αλλά είναι επίσης και ένας στρεσογόνος
παράγοντας. Έτσι, αν ποτέ νιώσεις ότι σε
«διαλύει», η προσπάθεια που απαιτεί η
ρύθμισή του, μην το αγνοήσεις. Μίλησε σε
κάποιον συγγενή, φίλο, ειδικό επιστήμονα.
Σε κάθε περίπτωση, είτε είσαι άτομο με
διαβήτη είτε όχι, αντιμετώπισε και διώξε το
στρες!
Πηγές:
1.
http://www.diabetes.org
2.
http://www.webmd.com
3.
http://www.diabetes.yale.edu
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Καταμέτρηση
υδατανθράκων: Ένα
σημαντικό εργαλείο στη
ρύθμιση του Διαβήτη.

υδατάνθρακες, τι προσφέρουν στον οργανισμό
και πως μπορούμε να τους υπολογίσουμε.

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Πότση Φωτεινή
Π.Ε. Διαιτολόγος,Γενικό Νοσοκομείο Ιωννίνων
"Γ. Χατζηκώστα"

Οι υδατάνθρακες είναι ένα συστατικό που
υπάρχει σε πολλά τρόφιμα και παρέχει στον
οργανισμό

Όταν πάσχουμε από διαβήτη, το να
διατηρούμε τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα
μεταξύ των φυσιολογικών ορίων, θα μας
βοηθήσει να είμαστε και να αισθανόμαστε καλά
σήμερα αλλά και στο μέλλον.

1) Ενέργεια, την οποία χρειάζεται ο άνθρωπος
για να αναπνεύσει, να λειτουργήσει ο εγκέφαλος ,
να χτυπήσει η καρδία μας, να περπατήσουμε, να
χορέψουμε. Να επιτελεστούν δηλαδή βασικές
λειτουργίες του οργανισμού.
2) Θρέφει τον οργανισμό και μαζί με άλλα
θρεπτικά συστατικά των τροφίμων εξασφαλίζουν
το «ευ Ζην».

Πιο συγκεκριμένα, το συστατικό που ανεβάζει
Λόγω των παραπάνω, είναι σημαντικό να
τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα μετά την καταναλώνουμε υδατάνθρακες καθόλη την
κατανάλωση κάποιου τροφίμου είναι οι διάρκεια της ημέρας, σε όλα τα γεύματα.
υδατάνθρακες.
Η καταμέτρηση των υδατανθράκων (δηλαδή
ΤΡΟΦΙΜΑ
ΠΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ
το να υπολογίζω τους υδατάνθρακες που
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ
περιέχονται σε κάθε γεύμα) είναι μια μέθοδο
που μας βοηθάει να κατανοήσουμε πως τα
Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες
τρόφιμα που επιλέγουμε να καταναλώσουμε είναι:
επηρεάζουν το σάκχαρο στο αίμα.
• Τα φρούτα και οι χυμοί αυτών
Ας

γνωρίσουμε
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λοιπόν

τι

είναι

οι

• τα δημητριακά (π.χ. ψωμί, φρυγανιές, κράκερς,
ρύζι, μακαρόνια, κριθαράκι)
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• τα γαλακτοκομικά προϊόντα (γάλα – γιαούρτι)
• τα γλυκά
• τα αμυλούχα λαχανικά (π.χ. πατάτες, αρακάς,
καλαμπόκι, κολοκύθια, φακές)

Τα μη αμυλούχα λαχανικά (δηλαδή τρόφιμα
όπως το καρότο, το μπρόκολο, το μαρούλι, η
ντομάτα)
περιέχουν
μικρή
ποσότητα
υδατανθράκων και δεν επηρεάζουν την
γλυκόζη του αίματος όταν καταναλώνονται σε
μικρές ποσότητες.

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ
ΚΑΙ
ΕΠΙΠΕΔΑ
ΓΛΥΚΟΖΗΣΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ
Κάθε τρόφιμο που περιέχει υδατάνθρακες
όταν αυτό καταναλωθεί ανεβάζει τα επίπεδα
του σακχάρου στο αίμα. Αυτό συμβαίνει γιατί
οι υδατάνθρακες που αυτό περιέχει με τη
διαδικασία της πέψης διασπώνται και
μετατρέπονται σε γλυκόζη.

που στόχο έχει την ισορροπία μεταξύ
ινσουλίνης (που έχουμε ή παρέχουμε στο
σώμα μας) και των υδατανθράκων που
καταναλώνουμε από το γεύμα. Με την
ισορροπία
μεταξύ
υδατανθράκων
και
ινσουλίνης είναι πιο πιθανό να πετύχουμε το
σάκχαρο του αίματος να παραμένει εντός των
φυσιολογικών ορίων και
να είμαστε
ρυθμισμένοι. Σημαντικό εργαλείο για να το
πετύχουμε αποτελεί η καταμέτρηση των
υδατανθράκων.

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ
Η καταμέτρηση των υδατανθράκων γίνεται με
την χρήση του ισοδυνάμου Υδατάνθρακα. Το
ένα ισοδύναμο υδατανθράκων είναι η
ποσότητα του τροφίμου (παράδειγμα μια φέτα
ψωμί του τοστ) που περιέχει 15γρ.
υδατανθράκων.
1
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ = 15γρ

Ανάλογα
με
την
ποσότητα
των
Τα
15γραμμάρια
υδατανθράκων
από
υδατανθράκων στο γεύμα, αυξάνονται και τα
οποιοδήποτε
τρόφιμο
προέρχονται
στο
γεύμα
επίπεδα της γλυκόζης.
μας, θα έχει το ίδιο περίπου αποτέλεσμα στη
Ένα άτομο με Διαβήτη ακολουθεί μια αγωγή γλυκόζη
του
αίματος
(ίδια
ποσότητα

Ιούλιος  Δεκέμβριος
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υδατανθράκων μετατρέπεται σε γλυκόζη).
Το πρωινό μας γεύμα όποια μορφή από τις
3 παραπάνω και εάν έχει, περιέχει το ίδιο
αριθμό ισοδυνάμων υδατάνθρακα (= το ίδιο
αριθμό γραμμαρίων υδατανθράκων), με
συνέπεια να απαιτείται η ίδια ποσότητα
ινσουλίνης για να καλύψει το γεύμα.
Τα τρόφιμα που περιέχουν του υδατάνθρακες
στο παραπάνω πρωινά επισημάνονται με
έντονα γράμματα.
Η γλυκόζη στο αίμα δεν θα ανέβει υψηλά ή
θα πέσει χαμηλά εάν επιλέξουμε μία μέρα να
καταναλώσουμε αντί του πρώτου το δεύτερο ή
το τρίτο πρωινό.

υδατάνθρακα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
την ζυγαριά, τις μεζούρες υλικών (φλιτζάνια
περιεκτικότητας 1, ½, 1/3, ¼ ) ή εάν δεν έχετε
τα παραπάνω μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
ως μεζούρες αντικείμενα από την καθημερινή
μας ζωή (ρωτήστε τη θεραπευτική σας ομάδα
για οδηγίες).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Εάν ακολουθούμε θεραπεία με διαβητικά
χάπια ή κάνουμε ινσουλίνη, η καταμέτρηση των
υδατανθράκων μας βοηθά να τρώμε την ίδια
ποσότητα φαγητού κα υδατανθράκων την ίδια
ώρα κάθε μέρα. Κάνοντας αυτό πετυχαίνουμε
να μην ανεβαίνουν τα επίπεδα του σακχάρου
υψηλά ή να πέφτουν χαμηλά μετά τα γεύματα
και να είμαστε έτσι καλύτερα ρυθμισμένοι.

Τρόφιμα στα γεύματα μας που περιέχουν
πρωτεΐνες / λιπαρά (π.χ. αυγό, γαλοπούλα,
κοτόπουλο, ψάρι, βιτάμ, ξηροί καρποί) δεν
επηρεάζουν άμεσα την γλυκόζη στο αίμα.
Η καταμέτρηση των υδατανθράκων δεν
Ακολουθούμε όμως την ποσότητα που αποτελεί δίαιτα διαιτολόγιο. Η διατροφή ενός
αναγράφεται στο διαιτολόγιό μας.
διαβητικού ατόμου πρέπει να ακολουθεί τους
κανόνες υγιεινής διατροφής. Δεν αρκούμαστε
μόνο στη καταμέτρηση των υδατανθράκων.
Είναι σημαντικό να τρώμε ισορροπημένα
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ
γεύματα και να δίνουμε έμφαση στην
Μετρήστε ή ζυγίστε τα τρόφιμα προκειμένου κατανάλωση λαχανικών και φρούτων.
να αναγνωρίζετε εύκολα την ποσότητα
τροφίμου που περιέχει ένα ισοδύναμο
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Το αν είσαι υγιής ή όχι
ίσως να εξαρτάται από
τον μπαμπά σου!

πατέρα είναι ότι αποτελούν συστατικό του
σπέρματος. Οι ιστόνες ξεχωρίζουν από το DNA
μας, αν και ενώνονται με αυτό, καθώς γύρω
τους τυλίγονται οι έλικες του DNA κατά τον
σχηματισμό των χρωμοσωμάτων και φυσικά
μεταφέρονται
κατά
την
γονιμοποίηση
Σε ελεύθερη μετάφραση Σπύρος Αθανασίου
επηρεάζοντας μετά τον σχηματισμό των
κυττάρων και κατά συνέπεια την ανάπτυξη του
Εάν έχετε διαβήτη, καρκίνο ή καρδιαγγειακά παιδιού.
προβλήματα,
ίσως
θα
έπρεπε
να
Για να εξετάσουν την θεωρία τους οι
κατηγορήσετε τον μπαμπά σας και το
περιβάλλον του, ή ακόμη και τον παππού σας! ερευνητές τροποποίησαν τις βιοχημικές
πληροφορίες των ιστονών ποντικών κατά την
Τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες έχουν δημιουργία των κυττάρων του σπέρματος και
δείξει ότι ένα παιδί επηρεάζεται πριν καν την μετά
την
γονιμοποίηση
έλεγξαν
τα
σύλληψή του από τις συνήθειες του πατέρα αποτελέσματα. Αυτό που παρατήρησαν ήταν
του που σχετίζονται με την διατροφή, την ότι υπήρχαν τρομερές επιπτώσεις στην
χρήση φαρμάκων και ναρκωτικών ουσιών, την ανάπτυξη και στην βιωσιμότητα των νεογνών.
έκθεσή του σε τοξικά προϊόντα ή ακόμη και το Μάλιστα, οι επιπτώσεις αυτές εμφανίζονταν
άγχος. Όλα αυτά είναι δυνατόν να επηρεάσουν ακόμη και δύο γενιές μετά.
την ανάπτυξη και την υγεία
Σύμφωνα με δηλώσεις της
των παιδιών ή ακόμη και των
Sarah
Kimmins, μιας από
εγγονών του. Παρόλο όμως
τις βασικές ερευνήτριες της
που έχει ήδη περάσει μια
ομάδας, τα αποτελέσματα
δεκαετία
δουλειάς,
οι
αυτά
αποδεικνύουν
ότι
επιστήμονες δεν έχουν ακόμη
αλλαγές
ακόμη
και
σε
καταλήξει σε κάποιο σαφές
στοιχεία
εκτός
DNA
συμπέρασμα
για
τον
μπορούν να επηρεάσουν
μηχανισμό που αυτές οι
έντονα την κληρονομικότητα
«περιβαλλοντικές
μνήμες»
και πως ο ρόλος του πατέρα
μεταδίδονται από γενιά σε
στην υγεία των παιδιών του
γενιά.
είναι σημαντικός.
Πλέον όμως, οι ερευνητική ομάδα του
Γνωρίζοντας μάλιστα ότι η σωστή μεθυλίωση
Πανεπιστημίου McGill, καθώς και οι Ελβετοί
των
ιστονών κατά την σπερματογένεση παίζει
ομόλογοί τους θεωρούν ότι βρήκαν το κλειδί
για την επίλυση του παζλ αυτού. Θεωρούν δραματικό ρόλο στην ορθή ανάπτυξη και
λοιπόν ότι κάποιες πρωτεΐνες που ονομάζονται επιβίωση των νεογνών, καθώς και το γεγονός
ιστόνες παίζουν σημαντικότατο ρόλο στην ότι οι χημικές τροποποιήσεις στις ιστόνες είναι
προαναφερθείσα διαδικασία. Τα αποτελέσματα ευαίσθητες στις περιβαλλοντικές εκθέσεις και
της έρευνας, που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό συνήθειες, η μελέτη αυτή ανοίγει νέους
Science(p.10.1126/science.aab2006;) δείχνουν δρόμους έρευνας για πιθανή πρόληψη και
ότι εκτός από το DNA, οι ιστόνες καθορίζουν αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών που
σε μεγάλο βαθμό την κληρονομικότητα και επηρεάζουν την υγεία πολλών γενεών.
καθορίζουν αν τα παιδιά ή τα εγγόνια ενός
Έπειτα από όλα αυτά μάλλον οι μελλοντικοί
άντρα θα είναι υγιή ή όχι.
πατεράδες θα πρέπει να προστατεύουν to
Ο λόγος που οι ιστόνες σχετίζονται με επιγονιδίωμα του σπέρματός τους!
στοιχεία που τα παιδιά κληρονομούν από τον
Ιούλιος  Δεκέμβριος

(McGill University right Original Study)
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Διάσημοι Διαβητικοί
Ευθύμιος Σαββάκης
Δημοσιογράφος, Υποψήφιος Διδάκτωρ του
Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ του Α.Π.Θ.

αθλήματος, Βαλτ Φρέιζερ, πρόσθετε σε
συνέντευξή του: «Θέλω να εκπαιδεύσω τον
κόσμο, να τον κάνω να μάθει πως ο διαβήτης
είναι κάτι που μπορεί να ελεγχτεί με τη σωστή
διατροφή και άσκηση».

Κατάφεραν να ξεχωρίσουν με τις επιδόσεις
τους, έγραψαν ιστορία στα αθλήματά τους και
έγιναν ινδάλματα για νέα παιδιά. Πολλοί
σπουδαίοι αθλητές μοιράζονται εκτός από το
ταλέντο και ένα ακόμα κοινό χαρακτηριστικό:
τον διαβήτη.

Στο ίδιο μήκος κύματος είχε σταθεί και ο Κρις
Ντάντλϊ. «Όταν έμαθα ότι έχω διαβήτη στα 16
μου σκέφτηκα ότι δεν θα μπορώ να ξαναπαίξω
μπάσκετ, την μεγαλύτερη μου αγάπη. Όταν
έμαθα
ότι
μπορώ
να
το
ελέγξω
ανακουφίστηκα», τόνισε με νόημα.

Αντιμέτωπος με τον διαβήτη σε νεαρή ηλικία
ήρθε ο Μπγιορν Μποργκ, ο οποίος έπασχε
από ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη
τύπου 1. Ο κορυφαίος βετεράνος τενίστας
έκανε καθημερινά ενέσεις ινσουλίνης, κάτι που
δεν τον εμπόδισε να ακολουθήσει μία καριέρα
που θα ζήλευαν πολλοί.

Ο κατάλογος με τους σπουδαίους αθλητές
τεράστιος, με τους ίδιους να διαψεύδουν τις
«σειρήνες» του παρελθόντος, που έκαναν λόγο
για διακοπή κάθε σκέψης πρωταθλητισμού σε
ασθενείς.
Τέτοια παραδείγματα αποτελούν οι Γκάρι
Χολ τζούνιορ (Ολυμπιονίκης στην κολύμβηση),
Σερ Στιβ Ρέντγκρειβ (Ολυμπιονίκης της
κωπηλασίας), Άρθουρ Ας (κορυφαίος τενίστας),
Νικ Μπόιντον (παίκτης του Χόκεϊ), Σον
Μπάσμπι (πρωταθλητής στο Snowboard), Τζέι
Κάτλερ (ποδοσφαιριστής), Παμ Φερνάντεζ
(Παραολυμπιονίκης)
και
Μίσι
Φόι
(μαραθωνοδρόμος).

Τον ίδιο ακριβώς τύπο διαβήτη αντιμετώπισε
ο αδικοχαμένος Άιρτον Σένα, ο οποίος
κατάφερε να γράψει με χρυσά γράμματα το
όνομά του στην ιστορία της Formula 1, προτού
βρει τραγικό θάνατο εντός της αγαπημένης του
Η τελευταία, μάλιστα, έγραψε τη δική της
πίστας και δώσει τη θέση του στον «θρύλο».
ιστορία στην αθλητική ιστορία της νόσου,
Τις δικές τους ιστορίες με τον διαβήτη καθώς έμαθε να συνυπάρχει με τον διαβήτη
αποκάλυψαν πολλοί παλαίμαχοι και νυν τύπου 1 που μπήκε στη ζωή της ξαφνικά και
παίκτες του μαγικού κόσμου του NBA. «Θέλω έγινε το 2000 η πρώτη διαβητική αθλήτρια που
ποτέ
σε
μαραθώνιο,
να δείξω στους ανθρώπους με διαβήτη ότι συμμετείχε
σήμερα είναι δυνατό να έχουν μια υγιή ζωή και αποδεικνύοντας ότι και στον αγώνα της ζωής ο
μπορεί
να
αποτελέσει
έναν
να ακολουθούν τα όνειρά τους», ανέφερε ο διαβήτης
Άνταμ Μόρισον, την ώρα που ο μύθος του «σύμμαχο» σε μία διαδρομή γεμάτη ήλιο.
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Γονίδια – Μακροζωία –
Οικονομική κατάσταση

καρδιολογικά προβλήματα, καρκίνοι και
σακχαρώδης
διαβήτης
εμφανίζονται
περισσότερο σε προχωρημένες ηλικίες,
υπάρχουν συνάνθρωποί μας οι οποίοι
παραμένουν υγιείς πνευματικά και σωματικά
Ελεύθερη μετάφραση Ν. Κεχαγιάς
ακόμη και μετά τα ενενήντα τους χρόνια. Μια
Πολλοί πιστεύουμε ότι η μακροζωία έχει να έρευνα προς αυτήν την κατεύθυνση μελετά μια
κάνει με τα αντίστοιχα γονίδια που κληρονομεί τέτοια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι και μετά τα
ο άνθρωπος από τους γονείς του. Η ογδόντα τους δεν παίρνουν κανένα φάρμακο.
μεγαλύτερη έρευνα που έχει γίνει μέχρι σήμερα
Από τους 1354 που έλαβαν μέρος στη
σχετικά με αυτό το θέμα έδειξε ότι υπάρχουν μελέτη, οι ερευνητές μελέτησαν σε βάθος τη
παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το μήκος της γονιδιακή κατάσταση 511 από αυτούς και τη
ζωής μας πέρα από τα γονίδια που σχετίζονται συνέκριναν με άλλους ίδιας ηλικίας οι οποίοι
με αυτή.
είχαν νοσήσει από αυτές τις ασθένειες. Προς
έκπληξη των επιστημόνων, δεν είναι τα γονίδια
της μακροζωίας τα οποία ενισχύουν αυτούς
τους ανθρώπους να μην νοσήσουν. Στην
πραγματικότητα υπάρχει μικρή συσχέτιση
μεταξύ των γονιδίων της μακροζωίας και των
γονιδίων της ομάδας των 511 ατόμων.
Οι υγιείς ηλικιωμένοι φαίνεται ότι αποτελούν
μια διαφορετική ομάδα από τους υπόλοιπους
που κρατιούνται στη ζωή με τη χρήση
φαρμάκων. Αυτό που τους κάνει να ξεχωρίζουν
είναι ένα σύνολο γονιδίων που σχετίζονται με
τη λειτουργία της πνευματικής λειτουργίας. Το
γονιδίομά τους δεν έχει σχέση με το επιβλαβές
γονίδιο ApoE το οποίο σχετίζεται με την
εμφάνιση της νόσου Alzheimer. Επίσης έχουν
«μεγαλύτερη συγκέντρωση» ενός σπάνιου
γονιδίου το οποίο επηρεάζει την αφαίρεση
πρωτεϊνών στον εγκέφαλο που σχετίζονται με
τον αμυλοειδή.

Οι μελέτες που γίνονται για διάφορες
ασθένειες εστιάζουν στους ασθενείς γιατί αυτοί
είναι πιθανότερο να δώσουν στοιχεία είτε
γενετικά είτε βιολογικά για το τι ευθύνεται για
την κατάστασή τους. Ένας διαφορετικός
τρόπος έρευνας έχει να κάνει με τη μελέτη
ανθρώπων οι οποίοι ενώ έχουν προδιάθεση
για κάποια ασθένεια δεν ασθενούν. Τέτοιες
μελέτες μπορεί να δώσουν σημαντικά στοιχεία
Αυτό το είδος πρωτεΐνης σχετίζεται με τη
στο ερώτημα γιατί οι άνθρωποι αυτοί ενώ
έχουν την προδιάθεση κατορθώνουν και νόσο Alzheimer. Το συγκεκριμένο γονίδιο που
βοηθά στην καθυστέρηση του εκφυλισμού του
παραμένουν υγιείς.
εγκεφάλου αποτελεί σημαντικό αντικείμενο
Παρότι κάποιες ασθένειες όπως
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έρευνας.
Ένα
φάρμακο το οποίο θα
μιμείται
τα
αποτελέσματα
του
ασυνήθιστου
αυτού
γονιδίου θα βοηθούσε
στην αποφυγή της
νόσου Alzheimer.

πόλεις, ζουν περισσότερο από άλλους με τα
Οι ερευνητές πιστεύουν ότι πέρα από το ίδια εισοδήματα σε μη «προνομιακές» πόλεις.
συγκεκριμένο προστατευτικό γονίδιο θα πρέπει Τι σημαίνει προνομιακές πόλεις.
να
υπάρχουν
και
εκατοντάδες
άλλες
Για τους ειδικούς στην υγεία, η προνομιακή
παραλλαγές.
πόλη όσον αφορά την υγεία καθορίζεται από
Ας δούμε τώρα πόσο σχετική είναι η τους
κανόνες
δημόσιας
υγείας
που
οικονομική κατάσταση ενός ατόμου με το πόσο εφαρμόζονται
στη
συγκεκριμένη
πόλη.
θα ζήσει.
Υπάρχουν
πόλεις
που
το
κάπνισμα
Τα χρήματα μπορεί να μην αγοράζουν απαγορεύεται σε κοινόχρηστους χώρους
ευτυχία αλλά μπορεί να εξασφαλίζουν ακόμη και μέσα στο αυτοκίνητο. Και όταν λέμε
περισσότερο χρόνο ώστε να την αποκτήσουμε, απαγορεύεται εννοούμε ότι απαγορεύεται δια
λένε κάποιοι. Αυτό αναφέρουν και ερευνητές σε ροπάλου. Διότι και στη χώρα μας υποτίθεται ότι
μία έρευνα σχετικά με τη μακροζωία και την υπάρχει αντίστοιχος νόμος, αλλά όπως
συμβαίνει με την πλειοψηφία των ελληνικών
οικονομική κατάσταση.
νόμων, υπάρχουν όχι για να εφαρμόζονται
Οι πλουσιότεροι έχουν μεγαλύτερα ποσοστά αλλά για να μην υστερούμε σε σύγκριση με την
μακροημέρευσης σχετικά με τους πιο φτωχούς. υπόλοιπη Ευρώπη.
Η έρευνα που διεξήχθη στη Β. Αμερική έδειξε
Επίσης σε κάποιες αμερικανικές πόλεις όπως
ότι το μέρος του πληθυσμού που ανήκει στο
1% των πλουσιότερων ανθρώπων, κατά μέσο η Νέα Υόρκη ή το Σαν Φρανσίσκο υπάρχει
όρο, ζουν 10 έως 15 χρόνια περισσότερο από έλεγχος στην ποιότητα των λιπαρών που
αυτούς που βρίσκονται στον αντίποδα, δηλαδή χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαγητού.
Ιδιαίτερα πρόχειρου φαγητού. Σ’ αυτές τις
στο 1% των φτωχότερων.
πόλεις παρατηρείται ότι οι πολίτες καπνίζουν
Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι αν έχεις λιγότερο, είναι λιγότερο υπέρβαροι και με
λιγότερα εισοδήματα, θα ζήσεις και λιγότερο. υψηλότερες συνθήκες υγιεινής.
Είναι αξιοπερίεργο ότι η μακροβιότητα
Η έρευνα καταλήγει ότι αν εφαρμοσθεί
εξαρτάται και από έναν άλλο παράγοντα. Από
το μέρος που ζει κάποιος. Πολίτες με χαμηλά σωστή πολιτική σε θέματα που σχετίζονται με
εισοδήματα που ζουν σε «προνομιακές» τη δημόσια υγεία, πέρα από τα στενά ιατρικά
πλαίσια, αυτό μπορεί να επηρεάσει θετικά
στην ανισότητα που παρατηρείται με τα
όρια της ζωής και την οικονομική κατάσταση
του ατόμου.
Πηγή Alice Park
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Ο παγκόσμιος Άτλας του
Διαβήτη.
Σπύρος Αθανασίου

Στον διαβήτη αφιέρωσε ο
Π.Ο.Υ. την φετινή ημέρα
για την παγκόσμια υγεία.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.)
Δημοσιεύτηκε ο νέος παγκόσμιος Άτλας του
αφιέρωσε
την φετινή ημέρα για την παγκόσμια
διαβήτη από την Παγκόσμια Ομοσπονδία για
υγεία, στις 7 Απριλίου, στον σακχαρώδη
τον Διαβήτη (IDF)
διαβήτη. Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτό είναι
Μπορεί ο καθένας να τον κατεβάσει στην οι κάτωθι:
διεύθυνση:
http://www.idf.org/idfdiabetes
• Η εξάπλωση του διαβήτη αυξάνεται ραγδαία
σε
πολλές χώρες. Ιδιαίτερα δραματική είναι η
atlasseventhedition
αύξηση σε χώρες με χαμηλό ή μέτριο
εισόδημα.
• Ένα μεγάλο ποσοστό περιπτώσεων
εμφάνισης του διαβήτη μπορεί να προληφθεί.
Απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής μας
(διατήρηση χαμηλού σωματικού βάρους,
φυσική δραστηριότητα και υγιεινή διατροφή)
μπορούν να καθυστερήσουν ή ακόμη και να
αποτρέψουν την εμφάνιση διαβήτη τύπου 2
• Ο διαβήτης είναι αντιμετωπίσιμος. Ο
διαβήτης όταν ελέγχεται σωστά μπορούν να
αποφευχθούν πολλές από τις επιπλοκές του.
Η εύκολη πρόσβαση στην διάγνωση, η καλή
εκπαίδευση στον αυτοέλεγχο και η προσιτή
θεραπεία είναι ζωτικά σημεία στην
αντιμετώπισή του.
Τα στοιχεία που δίνονται κάθε άλλο παρά
• Όλες οι προσπάθειες πρόληψης και
ενθαρρυντικά είναι:
αντιμετώπισης του διαβήτη είναι τμήμα ενός
• 1 στους 11 ενήλικες παγκοσμίως (415
γενικότερου πλάνου με στόχο την μείωση των
εκατομμύρια άνθρωποι) πάσχουν από διαβήτη
θανάτων από αυτοάνοσα νοσήματα
παγκοσμίως κατά 1/3, μέχρι το 2030. Όλες οι
• Μέχρι το 2040 ο αριθμός ατόμων με διαβήτη
δομές της κοινωνίας διαδραματίζουν τον ρόλο
προβλέπεται να εκτιναχθεί στους 642 εκατομμύρια
τους στην επίτευξη αυτού του σκοπού
ανθρώπους.
(κυβερνήσεις, εκπαιδευτικοί, κατασκευαστές,
• Κάθε 6 δευτερόλεπτα ένας συνάνθρωπός μας
τύπος και τελικά ο καθένας από εμάς.)
πεθαίνει από επιπλοκές που σχετίζονται με τον
διαβήτη (5 εκατομμύρια θάνατοι).
• 1 στις 7 εγκυμοσύνες επηρεάζεται από τον
διαβήτη κύησης.
• Στην Ευρώπη παρατηρείται ο μεγαλύτερος
αριθμός παιδιών με διαβήτη τύπου 1 παγκοσμίως.

Πηγή: http://www.who.int/campaigns/world
healthday/2016/event/en

Στον διαδραστικό χάρτη του Άτλαντα θα
βρείτε πληροφορίες για κάθε χώρα και ήπειρο.
Ο Άτλας αυτός είναι ένα εργαλείο
πληροφόρησης αλλά και ευαισθητοποίησης για
τον καθένα σχετικά με τον σακχαρώδη
διαβήτη, αλλά και για τους τρόπους πρόληψης
και αντιμετώπισής του.
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Οδήγηση και Διαβήτης
Ν. Κεχαγιάς
Το να είσαι ινσουλινοεξαρτώμενος δεν
σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσεις να οδηγείς.
Σίγουρα όμως θα πρέπει να ακολουθείς
κάποιες οδηγίες σχολαστικά πριν οδηγήσεις
και κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Αυτό θα
έχει σαν αποτέλεσμα να μην προξενήσεις κακό
στον εαυτό σου ή σε άλλους.
Η υπογλυκαιμία είναι η βασικότερη επιπλοκή
του διαβήτη που μπορεί να μας βάλει σε
μπελάδες. Επίσης έχει μεγάλη σημασία αν
είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε
την
υπογλυκαιμία και πόσο γρήγορα μπορούμε να
αντιδράσουμε ώστε να την αποφύγουμε ή
αντιμετωπίσουμε.
Πρέπει να μετράμε το επίπεδο του σακχάρου
πριν οδηγήσουμε και κάθε δύο τουλάχιστον
ώρες όταν οδηγούμε πολλές ώρες. Αν το
σάκχαρό μας είναι χαμηλό θα πρέπει να φάμε
κάτι και να μην οδηγήσουμε αμέσως. Αν είναι
πολύ χαμηλό θα πρέπει να φάμε και να
περιμένουμε, τουλάχιστον 45 λεπτά μέχρι να
έρθει σε κανονικά επίπεδα πριν οδηγήσουμε.
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Γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να τρώμε στην
ώρα μας ακόμη και όταν οδηγούμε. Κάνουμε
μια στάση και τρώμε κανονικά όπως έχουμε
σχεδιάσει.
Κάθε δυο ώρες ξεκουραζόμαστε και μετράμε
το σάκχαρό μας. Πάντα έχουμε τα απαραίτητα
μέσα στο αυτοκίνητο και κοντά στη θέση του
οδηγού.
Σε περίπτωση υπογλυκαιμίας σταματάμε το
αυτοκίνητο μοτοσυκλέτα σε ασφαλή χώρο και
παίρνουμε τα απαραίτητα μέτρα για να την
αντιμετωπίσουμε
(κατά
προτίμηση
κατανάλωση υδατανθράκων σε υγρή μορφή).
Σε 15 λεπτά ξαναμετράμε τα επίπεδα του
σακχάρου και δεν ξεκινάμε αν δεν είμαστε
σίγουροι ότι όλα είναι φυσιολογικά.
Όσοι έχουν συχνά υπογλυκαιμίες ή δεν έχουν
την ικανότητα να την αντιληφθούν γρήγορα
καλά θα είναι να αποφεύγουν την οδήγηση. Αν
αντιληφθούμε υπογλυκαιμία και δεν την
αντιμετωπίσουμε πιστεύοντας ότι θα το
κάνουμε όταν φθάσουμε, μπορεί να μην
φθάσουμε ποτέ ή να προξενήσουμε κακό σε
άλλους.
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Δοκιμες Εμβολιου Για Την
Αντιμετωπιση Διαβητη
Τυπου I
Ερευνητές εργάζονται πάνω σ' ένα τύπο
εμβολίου ο οποίος μπορεί να καθυστερήσει ή

ανοσοποιητικό σύστημα και πιστεύουν ότι
μπορεί να εμποδίσει ή να καθυστερήσει την
καταστροφή των συγκεκριμένων κυττάρων. Η
προτεινόμενη θεραπεία δεν παρουσιάζει
παρενέργειες αλλά πρέπει να δοκιμασθεί σε
περισσότερους νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς.
Συνεργάτες της προηγούμενης ερευνητικής
ομάδας από το King's College του Λονδίνου

να σταματήσει την ανάπτυξη του διαβήτη
μελετούν ένα εμβόλιο αποτροπής του διαβήτη
τύπου 1 σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς.
τύπου 1. Η μακροχρόνια μελέτη τους στην
Είναι γνωστό ότι ο διαβήτης τύπου 1 κατανόηση της επίθεσης του ιδίου του
αναπτύσσεται λόγω της επίθεσης του ανοσοποιητικού συστήματος στα κύτταρα του
ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού οργανισμού στοχεύει στο να αναστρέψει αυτή
στα κύτταρα τα οποία παράγουν ινσουλίνη, στο τη διεργασία. Δηλαδή από την καταστροφή των
πάγκρεας. Το αποτέλεσμα είναι η πλήρης κυττάρων να περάσει στην προστασία τους.
έλλειψη ινσουλίνης η οποία παραμένει για το Ακριβώς όπως ένα εμβόλιο. Ήδη εφαρμόζεται
υπόλοιπο της ζωής του ασθενούς. Η σε εθελοντές με ενθαρρυντικά αποτελέσματα.
διαδικασία αυτή θα μπορούσε να αναστραφεί Η εφαρμογή είναι ανώδυνη αλλά περιορίζεται
εάν βρισκόταν κάποια νέα θεραπεία προς σε ασθενείς με ένα το πολύ χρόνο από τη
αυτήν την κατεύθυνση. Ο διαβήτης τύπου 1 διάγνωση του διαβήτη. και συνίσταται σε μια
δεν συνδέεται με την παχυσαρκία ή τις κακές απλή ένεση κάθε δυο εβδομάδες για έξι μήνες.
συνήθειες του σύγχρονου τρόπου ζωής. Ο σκοπός των ερευνητών μακροχρόνια είναι η
Φαίνεται επίσης ότι και τα γονίδια παίζουν εύρεση μόνιμης θεραπείας για τον τύπου 1
κάποιο ρόλο για την ανάπτυξή του.
διαβήτη.
Ερευνητές από το Παν/μιο του Cardiff
μελετούν μια θεραπεία που σχετίζεται με το
Ιούλιος  Δεκέμβριος
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Χοληστερίνη και Διαβήτης
Πηγή CDA. Επιμέλεια Νώντας Κεχαγιάς
Οι περισσότεροι ενήλικες που πάσχουν από
διαβήτη τύπου Ι και ΙΙ έχουν μεγάλη
πιθανότητα
να
εμφανίσουν
καρδιακές
επιπλοκές. Αυτό ισχύει και γι’ αυτούς που
έχουν την «κακή» χοληστερίνη φυσιολογική.
Αυτό σημαίνει ότι αν η «κακή χοληστερίνη»
είναι υψηλή, τότε και η πιθανότητα επιπλοκών
είναι υψηλή.
γυμναζόμαστε.
Με απλά λόγια η χοληστερίνη είναι ένα
είδος «λίπους» το οποίο βρίσκεται φυσιολογικά
στο αίμα και στα κύτταρα. Υπάρχουν δύο τύποι
χοληστερίνης, η «κακή» και η «καλή».

Διατροφή
• Φαγητά χαμηλών λιπαρών

• Περιορισμός κορεσμένων λιπαρών, Saturated
fat:

• Η «κακή». Όταν είναι υψηλή, αυξάνεται ο
κίνδυνος εμφάνισης εμφράγματος.
• Η «καλή». Όταν είναι υψηλή, μειώνεται ο
κίνδυνος εμφάνισης εμφράγματος.

Τριγλυκερίδια. Είναι ένα είδος «λίπους» το
οποίο δημιουργεί ο οργανισμός από τα
σάκχαρα, το αλκοόλ και άλλες τροφές.

• Αποφυγή ακόρεστων λιπαρών Trans fat:

Η καλή ρύθμιση του σακχάρου απαιτεί
φυσιολογικό σάκχαρο, χαμηλή πίεση και
χαμηλή χοληστερίνη.
Αν
χρειασθούμε
φάρμακα
για
τη
χοληστερίνη, ο γιατρός μας θα μας
ενημερώσει. Εκτός όμως από τα φάρμακα, θα
πρέπει να προσέχουμε το βάρος μας, να
κάνουμε
υγιεινή
διατροφή
και
να
28
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• Επιλέγουμε φαγητό πλούσιο σε φυτικές ίνες

ΠροδιαβήτηςΠροδιάθεση
Θα ήταν πολύ καλό, αν το σώμα μας ήταν
εφοδιασμένο με έναν «μηχανισμό» ο οποίος θα
μας ειδοποιούσε εγκαίρως, όταν η υγεία μας
δεν «πήγαινε» καλά. Όσον αφορά τη διαβητική
προδιάθεση, το σώμα μας δίνει κάποια
σημάδια.

Επιλέγουμε φαγητό όπως
• Γάλα ελαφρύ
• Δημητριακά

Προδιαβήτης είναι η κατάσταση κατά την
οποία το επίπεδο του σακχάρου είναι
υψηλότερο από το φυσιολογικό αλλά όχι τόσο
ώστε να είμαστε διαβητικοί. Να αναφέρουμε ότι
δεν είναι σίγουρο ότι κάποιος με προδιαβήτη
θα γίνει σίγουρα διαβητικός τύπου ΙΙ.
Θα μας βοηθήσει να γνωρίζουμε αν έχουμε
προδιάθεση, διότι η έρευνα δείχνει ότι κάποιες
μακροχρόνιες επιπλοκές (καρδιά,
νευροπάθειες) μπορεί να αναπτυχθούν με τον
προδιαβήτη.
Πολλοί έχουν την προδιάθεση ή είναι τύπου
ΙΙ χωρίς να το γνωρίζουν. Γι’ αυτό καλό είναι να
γνωρίζουμε τους κινδύνους και να κάνουμε τις
απαραίτητες εξετάσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό, αν κάποιος υποφέρει από πίεση ή
χοληστερίνη. Συνιστάται να κάνουμε την
εξέταση για προδιαβήτη κάθε τρία χρόνια μετά
τα 40.

• Φρούτα
• Λαχανικά
• Ψάρι – κοτόπουλο

Η έρευνα έδειξε ότι αν κάποιος ακολουθήσει
τις συμβουλές ώστε να ρυθμίσει το επίπεδο
του σακχάρου στο φυσιολογικό, τότε μπορεί να
Προσέχουμε το βάρος μας. Δεν πρέπει να αποτρέψει ή να καθυστερήσει την εκδήλωση
έχουμε λίπος γύρω από την κοιλιά μας.
του διαβήτη τύπου ΙΙ. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί με άσκησηπερπάτημα και
Μπορούμε να ελαττώσουμε τα τριγλυκερίδια,
ακολουθώντας υγιεινή διατροφή.
αν
• Περιορίσουμε τα αλκοολούχα ποτά
Χάνοντας βάρους με την άσκηση και την
• Ρυθμίσουμε το διαβήτη
υγιεινή διατροφή, η υγεία μας θα καλυτερεύσει
• Επιτύχουμε το αναλογούν βάρος
όπως και η ποιότητα ζωής μας. Αν αυτό δεν
• Τρώμε υγιεινά
αρκεί, ο γιατρός θα μας συμβουλεύσει για την
αγωγή που θα πρέπει να ακολουθήσουμε.
Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο προδιαβήτης
επηρεάζει την εξέλιξη των καρδιακών
επιπλοκών. Επίσης το κάπνισμα, η πίεση και η
χοληστερίνη επιδεινώνουν την κατάστασή μας.
Ιούλιος  Δεκέμβριος
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Κέικ καρότου για
διαβητικούς

Η μηλόπιτα της υγείας
Μια πολύ νόστιμη και εμφανίσιμη μηλόπιτα,
και πολύ υγιεινή!Μια πολύ νόστιμη και
εμφανίσιμη μηλόπιτα, και πολύ υγιεινή!

Υλικά:
100 γρ. καστανή ζάχαρη
125 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
125 γρ. αλεύρι ολικής αλέσεως που φουσκώνει
μόνο του120 γρ. βούτυρο ή μαργαρίνη light, σε
θερμοκρασία δωματίου
χυμό από μισό μεγάλο πορτοκάλι
1 κ.σ. λικέρ πορτοκάλι
1 βανίλια
1 κ.σ. κανέλα
2 αυγά
3 μήλα, κομμένα σε λεπτές φέτες
3 κ.σ. μαρμελάδα βερίκοκο ή πορτοκάλι

Εκτέλεση:
Χτυπάτε όλα τα υλικά μαζί, εκτός από τα
μήλα και την μαρμελάδα, σε δυνατό μίξερ. Αν
δεν έχετε, ανακατέψτε τα καλά με το χέρι. Η
ζύμη βγαίνει πολύ σφιχτή. Επενδύετε με
λαδόκολλα ένα τετράγωνο ταψάκι 22*22 εκ. και
στρώνετε από πάνω την ζύμη με την βοήθεια
ενός κουταλιού.Κατόπιν, πιέζετε κάθετα στην
ζύμη τις φετούλες του μήλου, πολύ κοντά την
μια στην άλλη.
Ψήνετε την μηλόπιτα σε προθερμασμένο
φούρνο στους 180 βαθμούς για 50 λεπτά
περίπου. Την βγάζετε από τον φούρνο και όσο
είναι ακόμα ζεστή την αλείφετε με την
μαρμελάδα. Αν θέλετε την πασπαλίζετε με λίγη
επιπλέον κανέλα.
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Υλικά
2 αυγά, σε θερμοκρασία δωματίου
½ φλ. τσαγιού άπαχο γιαούρτι
3 κουταλιές της σούπας σπορέλαιο
¾ φλ. τσαγιού χυμό μήλο
1/3 φλ. τσαγιού καστανή ζάχαρη
2 βανίλιες σκόνη
2 ½ φλ. τσαγιού αλεύρι για όλες τις χρήσεις
2 κουτ. του γλυκού μπέικιν πάουντερ
½ κουτ. του γλυκού σόδα σκόνη
1 πρέζα αλάτι
1 κουτ. του γλυκού κανέλα
½ κουτ. του γλυκού μοσχοκάρυδο τριμμένο
1 φλ. τσαγιού καρότα τριμμένα
120γρ. ανανά ψιλοκομμένο με το χυμό του
¼ φλ. τσαγιού σταφίδες μαύρες
¼ φλ. τσαγιού υποκατάστατο ζάχαρης

Εκτέλεση:
Προθερμάνετε το φούρνο στους 200
βαθμούς. Αλείψτε με βούτυρο και στρώστε
λαδόκολλα σε ένα στρογγυλό ταψί 23εκ. Σε ένα
μεγάλο μπολ ρίξτε τα ασπράδια των αυγών, το
γιαούρτι, το λάδι, το χυμό μήλου, την καστανή
ζάχαρη, το χυμό ανανά και την βανίλια.
Χτυπήστε με μίξερ χειρός για 4΄μέχρι να
αφρατέψει. Σε ένα άλλο μεσαίο μπολ,
κοσκινίστε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, τη
σόδα, το αλάτι, την κανέλα, και το
μοσχοκάρυδο. Προσθέστε σταδιακά στο μείγμα
τον αυγών το μείγμα αλευριού και ανακατέψτε
με μια σπάτουλα σιλικόνης μέχρι να
ενσωματωθεί. Τέλος ρίξτε τα καρότα και της
σταφίδες αλευρωμένες. Ανακατέψτε απαλά με
μια σπάτουλα σιλικόνης. Αδειάστε το μείγμα
στην φόρμα και λειαίνετε την κορυφή με το
πίσω μέρος ενός κουταλιού. Ψήστε στην
προτελευταία σχάρα για 40  55 λεπτά, μέχρι
που όταν
βάλετε μια οδοντογλυφίδα στο
κέντρο του κέικ να είναι καθαρή. Βγάλτε από
τον φούρνο και αφήστε για 10΄. Ξεφορμάρετε
το κέικ και αφήστε το επάνω σε σχάρα να
κρυώσει.
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