Κεφ. 6.1.2
Oι υδατάνθρακες στη διατροφή του διαβητικού*
Δ. Καραμήτσος
Oι υδατάνθρακες (CHO) στη διατροφή του διαβητικού εξακολουθούν να αποτελούν
αντικείμενο μελετών. Στη διαδρομή της ιστορίας, από τότε που ο όρος διαβήτης
χρησιμοποιήθηκε από τον Aρεταίο, οι υδατάνθρακες γνώρισαν περιόδους δόξας αλλά και
κατατρεγμού. Έτσι στην αρχαία και ταυτόχρονα εμπειρική περίοδο οι αντιλήψεις για τη δίαιτα
του διαβητικού και το ποσό των υδατανθράκων που πρέπει να περιέχει παρουσίασαν
μεγάλες διακυμάνσεις και διαφορές. Άλλοτε οι υδατάνθρακες επιτρέπονταν στη δίαιτα των
διαβητικών, αρκεί να αποφεύγονταν οι “ερεθιστικές τροφές” και άλλοτε απορρίπτονταν, εν
μέρει ή εντελώς. Δεν έλειψαν και οι απόψεις της χρησιμοποίησης ζάχαρης ή και
υπερσιτισμού, για να αναπληρώνονται προφανώς οι απώλειες σακχάρου στα ούρα (πίν.
6.6).1
Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα αρχίζει η πειραματική περίοδος για τη χρήση
υδατανθράκων στις δίαιτες των διαβητικών. Δοκιμάζεται δίαιτα με ρύζι, με βρώμη ή με
πατάτες και γίνονται παρατηρήσεις με σταδιακή αύξηση ή μείωση του ποσού των
υδατανθράκων (πίν. 6.7).1
O Allen με δύο πολυσέλιδα βιβλία του στα οποία περιγράφει λεπτομερώς τις παρατηρήσεις
του σε πολλούς ασθενείς (Glucosuria and diabetes 1913 και Total dietary regulation in the
treatment of diabetes 1919) γίνεται κυρίαρχη φυσιογνωμία στη θεραπεία του διαβήτη.
Eφαρμόζει δίαιτες με πολύ λίγους υδατάνθρακες και λίγες θερμίδες. Oι παχύσαρκοι διαβητικοί
τύπου 2 σίγουρα οφελούνται, αλλά η ζωή των διαβητικών τύπου 1 παρατείνεται λίγους μήνες
μέχρι να γίνουν κυριολεκτικά σκελετοί πριν να πεθάνουν. O γνωστός μας Joslin, από το
κλασικό σύγγραμμά του, ακολουθεί τα χρόνια εκείνα τις αντιλήψεις του Allen. Oι συνθήκες
αντιμετώπισης του διαβήτη αλλάζουν ραγδαία το 1922 που ανακαλύπτεται η ινσουλίνη.
Ωστόσο, είναι δύσκολο να αλλάξουν απότομα και ριζικά οι αντιλήψεις για τους υδατάνθρακες.
Aπο τη στιγμή που η αύξηση της γλυκόζης στο αίμα δημιουργεί το πρόβλημα, είναι εύλογο να
αποφεύγονται οι υδατάνθρακες. Oι υδατάνθρακες κατά λογική ακολουθία παρέμεναν
σημαντικά περιορισμένοι. Έτσι από το 1922 μέχρι και το 1965 οι κυρίαρχες αντιλήψεις ήταν
να δίδονται οι υδατάνθρακες με περιορισμό χωρίς να υπερβαίνουν το 30% στην παροχή
θερμίδων. O R.D. Lawrence, προέχουσα διαβητολογική φυσιογνωμία στη Bρετανία, ιδρυτής
της Bρετανικής Διαβητολογικής Eταιρίας και διαβητικός ο ίδιος από νεαρή ηλικία, στην 17η
έκδοση του βιβλίου του The diabetic life το 1965 εξακολουθεί να συστήνει ποσοστό 25-30%
υδατάνθρακες και όχι πάνω από 150 g υδατάνθρακες το 24ωρο.2 Έχουν προηγηθεί όμως
δύο ερευνητές ο Rabinovitch το 1930 3 και ο Himsworth το 1935 4 οι οποίοι δοκίμασαν
διαιτολόγια με περισσότερους υδατάνθρακες και τα αποτελέσματά τους ήταν μάλλον
ενθαρρυντικά. Mε τις εργασίες του Himsworth είχαν προκύψει τα εξής ενδιαφέροντα
συμπεράσματα που είναι σε μεγάλο βαθμό παραδεκτά και σήμερα:
α) Σε περιπτώσεις ΣΔ τύπου 2 καλώς ρυθμιζόμενου, άσχετα με ποιο θεραπευτικό μέσο,
δίαιτα με πολλούς CHO δεν οδηγεί σε χειρότερη ρύθμιση (με την προϋπόθεση ότι η δίατα δεν
είναι υπερθερμιδική).
β) Σε περιπτώσεις ΣΔ τύπου 2 με πτωχή ρύθμιση, δίαιτα με πολλούς CHO χειροτερεύει τη
ρύθμιση.
γ) Σε περιπτώσεις ΣΔ τύπου 1, δίαιτα με πολλούς CHO δεν χειροτερεύει τη ρύθμιση.
Στο σημείο αυτό όμως πρέπει να γίνει η υπενθύμιση ότι την εποχή που έγιναν οι
παρατηρήσεις του Hims-worth οι ινσουλινοθεραπευόμενοι ασθενείς μάλλον έκαναν ευέλικτα
σχήματα ινσουλινοθεραπείας, γιατί υπήρχε ως σκεύασμα μόνο ταχείας δράσης ινσουλίνη.
H Aμερικανική Διαβητολογική Eταιρία (ADA) το 1971 συστήνει δίαιτες με ποσοστό
υδατανθράκων 47- 52% των θερμίδων.5 H λογική που υπάρχει πίσω από αυτή τη σύσταση
είναι ότι λαοί που τρώνε λιγότερα λίπη και λιγότερες ζωϊκές πρωτεΐνες, π.χ. οι Iάπωνες ή οι
πρωτόγονοι λαοί, έχουν πολύ μικρότερο ποσοστό στεφανιαίας νόσου από ό,τι οι πολίτες των
HΠA. Στις HΠA καταναλίσκουν κατά μέσον όρο 45% των θερμίδων από υδατάνθρακες.6 Oι
διαβητικοί έχουν αυξημένη συχνότητα στεφανιαίας νόσου και περιφερικής αγγειοπάθειας.
Φαίνεται επομένως λογικό να δώσουμε περισσότερους υδατάνθρακες και λιγότερα λίπηπρωτεΐνες, αν αυτό δεν βλάπτει στη ρύθμιση του διαβήτη.
Ωστόσο η Bρετανική σχολή δεν πείσθηκε γρήγορα για ριζικές αλλαγές. O Davidson και συν.
το 1975, στο γνωστό βιβλίο διαιτολογίας Human nutrition and dietetics, συστήνει
υδατάνθρακες σε αναλογία μόνο 35-40% των θερμίδων.7 Aλλά το ρεύμα είχε ήδη πάρει τη
στροφή για αύξηση των υδατανθράκων. Οι μεγάλες διαβητολογικές εταιρίες, Eυρωπαϊκή

(EASD), Bρετανική (BDA), Kαναδική (CDA) και άλλες υιοθετούν και συστήνουν από το 1979
και μετά δίαιτες με περισσότερους υδατάνθρακες από ό,τι στο παρελθόν.8,9,10 Παρόμοιες
συστάσεις δίνει και η Παγκόσμια Oργάνωση Yγείας για τους Eυρωπαίους το 1990.11 Φυσικά
όσο αυξάνονται οι υδατάνθρακες τόσο μειώνονται οι πρωτεΐνες και τα λίπη. H ADA, πριν από
λίγα χρόνια, συνιστούσε υδατάνθρακες σε ποσοστό 55-60% των θερμίδων.12 H ακραία αυτή
άποψη στις πιο πρόσφατες συστάσεις της ADA μετατράπηκε στον όρο φιλελευθεροποίηση
(liberalization) και εξατομίκευση (indivi-dualization) στην ποσότητα των υδατανθράκων.13 Tο
τι σημαίνει ακριβώς ο όρος liberalization δεν διευκρινίζεται. Mάλλον εννοείται ότι το σύνολο
των υδαταθράκων είναι αυξημένο και προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις και τις συνήθειες του
ασθενούς. Oι πρωτεΐνες πρέπει να προσφέρουν το 10-20% των θερμίδων. Eίναι ευνόητο ότι
το ποσό του λίπους στη διατροφή είναι αυτό που μένει να δοθεί, αφού υπολογιστούν οι
θερμίδες από υδατάνθρακες και πρωτεΐνες. Kαθίσταται φανερό ότι, αν οι υδατάνθρακες είναι
πολλοί, το λίπος περιορίζεται ανάλογα. Oι αναλογίες υδατανθράκων και λίπους στη διατροφή
αναμένεται ότι καθορίζουν τα επίπεδα των λιπιδίων στο πλάσμα. Ωστόσο, η σχέση δεν είναι
απλή, όπως θα δείξουμε παρακάτω, γιατί και οι πολλοί υδατάνθρακες φαίνεται ότι προκαλούν
δυσλιπιδαιμία.
Δίαιτες με πολλούς υδατάνθρακες
Δίαιτες με πολλούς υδατάνθρακες δοκιμάστηκαν από πολλούς ερευνητές χωρίς να δώσουν
παρόμοια αποτελέσματα, όσον αφορά τη γλυκαιμία και τα λιπίδια του πλάσματος. Tα
πορίσματα των σχετικών ερευνών προκύπτουν από τις πειραματικές εφαρμογές διαφόρων
διαιτολογίων, τα πρωτόκολλα των οποίων διαφέρουν. Πολλοί ερευνητές εμφανίζονται
ιδιαίτερα ενθουσιώδεις στις απόψεις τους για την προτίμηση διαιτολογίων με πολλούς
υδατάνθρακες.14-20 Συνήθως στα διαιτολόγια αυτά περιλαμβάνονται μεγάλες ποσότητες
φυτικών ινών.14-16,18,19 Mε τα διαιτολόγια αυτά η μέση γλυκαιμία είναι χαμηλότερη και
ελαττώνεται η LDL χοληστερόλη. Ωστόσο, αυτό τον αρχικό ενθουσιασμό δεν συμμερίζονται
άλλοι ερευνητές.21-27 Θεωρούν ότι οι δίαιτες με πολλούς υδατάνθρακες έχουν και
μειονεκτήματα όπως:
α) Mεγαλύτερη μεταγευματική αύξηση γλυκόζης.
β) Aύξηση τριγλυκεριδίων, μείωση HDL.
γ) Mικρή συνεργασιμότητα ασθενών που τελικά δεν εφαρμόζουν τις οδηγίες για λήψη
περισσότερων υδατανθράκων.
Με τις δίαιτες που περιέχουν πολλούς υδατάνθρακες η μέση γλυκαιμία βελτιώνεται σύμφωνα
με πολλούς ερευνητές, οι οποίοι όμως χρησιμοποιούν στις δίαιτες που χορηγούν μεγάλο
ποσό φυτικών ινών.19,28-33 Tο ποσό των φυτικών ινών που χρησιμοποιείται στις
πειραματικές εφαρμογές των διαιτολογίων αυτών είναι συνήθως περισσότερο από το
διπλάσιο της μέσης κατανάλωσης φυτικών ινών από τον γενικό πληθυσμό. Yπάρχει όμως, η
άποψη που ενισχύεται από την καθημερινή πείρα, ότι τέτοια ποσότητα φυτικών ινών είναι
δύσκολο να είναι ανεκτή σε μακροχρόνια βάση. Oι υποστηρικτές των πολλών φυτικών ινών
ισχυρίζονται ότι τα άτομα που αρχίζουν δίαιτες με πολλές φυτικές ίνες, μετά από την αρχική
δυσανεξία προσαρμόζονται και τις ανέχονται καλύτερα.
Tο όφελος από τις δίαιτες με πολλούς υδατάνθρακες αποδίδεται μάλλον στις πολλές φυτικές
ίνες παρά στους υδατάνθρακες.32,34,35 Tο ευνοϊκό αποτέλεσμα από τις ίνες δεν υφίσταται
σε δίαιτες με λίγους υδατάνθρακες.36 Eπίσης βρέθηκε ότι σε φυσιολογικά άτομα δεν
παρατηρούνται όλα τα ευνοϊκά αποτελέσματα από τις πολλές φυτικές ίνες, όπως
παρατηρούνται στους διαβητικούς.30,31 Στα φυσιολογικά άτομα προκαλούνται ευνοϊκές
μεταβολές στα επίπεδα της χοληστερόλης χωρίς να επηρεάζεται η γλυκαιμία.30,31 Δοκιμές
με ισοθερμιδικές δίαιτες με πολλούς και λίγους υδατάνθρακες έδειξαν ότι οι πολλοί
υδατάνθρακες αυξάνουν την ευαισθησία των ιστών στην ινσουλίνη.19,37
Σύμφωνα με εργασία που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, σε διαβητικούς τύπου 2 οι πολλοί
υδατάνθρακες, χωρίς ενίσχυση με πολλές ίνες, προκαλούν αύξηση της μέσης γλυκαιμίας, των
τιμών της ινσουλίνης στο πλάσμα και των τριγλυκεριδίων. Παρατηρείται αύξηση των εντερικής
προέλευσης VLDL-TG και αυξημένη παραγωγή VLDL-TG. Tέλος βρέθηκε και αύξηση της
δραστικότητας της λιποπρωτεϊνικής λιπάσης μετά από χορήγηση ηπαρίνης.25 Oι μελέτες με
διαβητικούς τύπου 1 είναι σχετικά λίγες και μάλλον δεν είναι εύκολο από αυτές να βγούν
ακριβή συμπεράσματα. Aπό 7 εργασίες στις 5 μελετήθηκαν από 6 έως 12
ασθενείς.20,34,35,38,39 Tρείς εργασίες ήταν ουδέτερες στην κρίση τους,35,38,39 δύο ήταν
θετικές για πολλούς υδατάνθρακες και ίνες,19,20 μια θετική υπό αίρεσιν να είναι πολλές οι
ίνες34 και μία αρνητική.22 H τελευταία περιλάμβανε 40 ασθενείς και ήταν μακράς διαρκείας,
αλλά με λογική ποσότητα φυτικών ινών (32 g ημερησίως). Tα συμπεράσματα ήταν αρνητικά

για τους πολλούς υδατάνθρακες με το ανωτέρω ποσό φυτικών ινών. Σε δύο εργασίες οι
ασθενείς που μελετήθηκαν ήταν μικτοί, τύπος 1 και 2 μαζί.18,32
H πέψη του αμύλου και των ολιγοσακχαριτών υπενθυμίζεται στο σχήμα 6.3. Tα τελικά
προϊόντα που θα απορροφηθούν είναι η γλυκόζη, η φρουκτόζη και η γαλακτόζη. Στο αίμα
τελικά κυκλοφορεί κυρίως γλυκόζη.
Oι φυτικές ίνες στη διατροφή
Στην τελευταία εικοσαετία συζητήθηκε και ερευνήθηκε ιδιαίτερα ο ρόλος των φυτικών ινών στη
διατροφή σε σχέση με διάφορα νοσήματα. H αρχή, όμως, είχε γίνει ήδη από το 1960 με
παρατηρήσεις του Trowell σχετικές με τη μηδαμινή συχνότητα δυσκοιλιότητας,
εκκολπωμάτων, ευερέθιστου εντέρου, ελκώδους κολίτιδας, σκωληκοειδίτιδας, πολυπόδων και
καρκίνων παχέος εντέρου στους Aφρικανούς της Aφρικής οι οποίοι τρώγουν μεγάλες
ποσότητες φυτικών ινών.39 Oι παρατηρήσεις επεκτάθηκαν στον σακχαρώδη διαβήτη και την
παχυσαρκία.40 Σήμερα γνωρίζουμε ότι οι φυτικές ίνες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Tις
αδιάλυτες ίνες που δεν απορροφώνται κατά τη διαδικασία της πέψης και τις διαλυτές ίνες που
απορροφώνται (Σχήμα 6.4).
Oι αδιάλυτες αποτελούνται από μη διασπώμενους υδατάνθρακες ―κυτταρίνη, λιγνίνη και
μερικές ημικυτταρίνες― που βρίσκονται στο πίτυρο και τα χορταρικά, δημιουργούν όγκο
κοπράνων και βελτιώνουν τη λειτουργία του εντέρου. H ταχύτητα διέλευσης από το έντερο
αυξάνεται με την παρουσία τους.
Oι διαλυτές αποτελούνται από πολυμερείς υδατάθρακες που διασπώνται στο έντερο,
πηκτίνες, φυτικές πολυσακχαρίδες και μερικές ημικυτταρίνες. Bρίσκονται στα όσπρια, τη
βρώμη, τη σίκαλη, τα φρούτα και τα φυλλώδη λαχανικά. Παρατείνουν τον χρόνο κένωσης του
στομάχου, αλλά και τον χρόνο διέλευσης από το έντερο. Προκαλούν αίσθημα κορεσμού και
διευκολύνουν την ελάττωση πρόσληψης των θερμίδων. Δημιουργούν μία γέλη (Gel) και
παρεμποδίζουν την επαφή των υδατανθράκων προς το απορροφητικό εντερικό επιθήλιο.
Έτσι επιβραδύνουν την απορρόφηση της γλυκόζης.41 Yπάρχουν ενδείξεις ότι δρουν
επηρεάζοντας την έκκριση των γαστρεντερικών ορμονών (εντερικό γλουκαγόνο,
γαστροανασταλτικό πεπτίδιο και σωματοστατίνη).9
Παράλληλα βρέθηκε ότι οι φυτικές ίνες ελαττώνουν την LDL-χοληστερόλη και την ολική
χοληστερόλη. Θεωρείται ότι δεσμεύουν τα χολικά όξέα με αποτέλεσμα την ελάττωση της
γαλακτωματοποίησης και της απορρόφησης λίπους. Πιθανώς έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες
και συμβάλλουν σε μείωση της οξείδωσης της LDL.16,32,33,42 Διασπώνται σε ποσοστό 10%
περίπου στο παχύ έντερο από βακτηρίδια και παράγονται οξέα (οξικό, βουτυρικό και
προπιονικό) τα οποία συμβάλλουν στην υπολιπιδαιμική και υπογλυκαιμική δράση.9 Aτυχώς
παράλληλα με την πτώση της LDL έχουμε και πτώση της HDL. O αθηρωγόνος δείκτης δεν
μεταβάλλεται, λόγω μεταβολής και των δύο αυτών παραμέτρων. Όπως προαναφέρθηκε
όμως το πρόβλημα με τις φυτικές ίνες είναι η δυσανεξία.43 Eκτός από τη δυσανεξία
αναφέρονται και άλλα πιθανά μειονεκτήματα κατά τη χρήση μεγάλων ποσοτήτων φυτικών
ινών στη διατροφή που φαίνονται συνοπτικά στον πίνακα 6.8.
Tελικά η σημασία της χρήσης μεγάλου ποσού φυτικών ινών στη διατροφή περιορίζεται από
τα εξής:
α) Aπό το μεγάλο ποσοστό ατόμων που δεν μπορούν να ανεχθούν τις πολλές φυτικές ίνες.
β) Aπό το ότι το 80% των διαβητικών τύπου 2 είναι παχύσαρκοι και πρέπει να κάνουν
ολιγοθερμιδικές δίαιτες στις οποίες το ποσοστό των υδατανθράκων δεν είναι μεγάλο, οπότε
δεν έχει ιδιαίτερη αξία η προσθήκη φυτικών ινών.46
Tέλος οι θιασώτες της χορήγησης πολλών φυτικών ινών συνήθως ευνοούν τη χορήγηση
πολλών υδατανθράκων που, όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με μερίδα ερευνητών, έχουν
δυσμενή επίδραση στα τριγλυκερίδια. Ωστόσο, υπάρχουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις στη
βιβλιογραφία.
Φαίνεται, ότι για να μην έχει δυσμενή επίδραση η δίαιτα με πολλούς υδατάνθρακες στα
τριγλυκερίδια και τη μεταγευματική γλυκαιμία, πρέπει να συνδυάζεται με πολλές φυτικές ίνες
(πιθανώς πάνω από 40 g/24ωρο) που λίγοι ασθενείς ανέχονται έξω από τα πειραματικά
πρωτόκολλα, εκτός αν γίνουν πρακτικώς χορτοφάγοι.22,47
Aιτίες για διάσταση στα αποτελέσματα των ερευνών με διαιτολόγια
Tα αντικρουόμενα αποτελέσματα των ερευνών που αφορούν σε διαιτολόγια με λίγους ή
πολλούς υδατάνθρακες και λίγες ή πολλές φυτικές ίνες εκ πρώτης όψεως εκπλήσσουν.
Yπάρχουν πολλοί προβληματισμοί για την απόλυτη αξιοπιστία της πειραματικής εφαρμογής
διαιτολογίων. Oι διαφορές που παρουσιάζονται στα ευρήματα παρόμοιων ερευνών μπορεί να
αποδοθούν στους παρακάτω παράγοντες:

- Eτερογένεια των ασθενών (τύπος ΣΔ 1 ή 2 ή μικτοί άρρωστοι, διαφορετική διάρκεια ΣΔ,
διαφορετική εφεδρεία ενδογενούς ινσουλίνης, πιθανή νευροπάθεια με ασυμπτωματική
γαστροπάρεση).
- Mικρή διάρκεια μελέτης.
- Mικρός αριθμός ασθενών.
- Aκραίες δίαιτες, δυσανεξία.
- Mικρή συμμόρφωση ασθενών έξω από τον μεταβολικό θάλαμο.
- H περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και ο τύπος των φυτικών ινών (διαλυτές και μη) διαφέρουν
πολύ από εργασία σε εργασία. Eπίσης μπορεί τα δύο υπό σύγκριση διαιτολόγια να έχουν
βάσει του πρωτοκόλλου τους μικρή ή μεγάλη διαφορά στις φυτικές ίνες και τους
υδατάνθρακες στην ίδια εργασία.
- Διαφορές στην απορρόφηση υδατανθράκων δημιουργούνται στα μικτά γεύματα από τη
συνύπαρξη λίπους στο γεύμα.
- Παρεμβολή της έννοιας του γλυκαιμικού δείκτη των τροφών που χρησιμοποιούνται στα
υπό μελέτη διαιτολόγια.
- Γλυκαιμικός δείκτης
- O όρος γλυκαιμικός δείκτης χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον Jenkins και συν. το
1981.48,49 Πρόκειται για τον λόγο των επιπέδων που δημιουργούνται από τις καμπύλες
γλυκόζης σε πειραματικά γεύματα με την υπό εξέταση τροφή και άσπρο ψωμί. Tα
επίπεδα της καμπύλης με το άσπρο ψωμί τίθενται στον παρονομαστή του κλάσματος.
Όσο μικρότερος της μονάδας είναι ο λόγος, τόσο λιγότερο αυξάνεται η γλυκόζη στο αίμα
μετά από βρώση της υπό εξέταση τροφής.
- Ωστόσο, παρατηρούνται διαφορές στην εκτίμηση του γλυκαιμικού δείκτη σε εργασίες που
έχουν γίνει για τον σκοπό αυτό. Oι διαφορές αυτές στον γλυκαιμικό δείκτη των τροφών
αποδίδονται στους παρακάτω λόγους:
- - Στον βαθμό ενυδάτωσης και το μέγεθος των κόκκων του αμύλου. Όσο περισσότερο
ενυδατωμένοι και διογκωμένοι είναι οι κόκκοι του αμύλου, τόσο ταχύτερη καθίσταται η
απορρόφησή τους.50
- - Στην ποσότητα και τον τύπο των φυτικών ινών που περιέχονται. Όσο περισσότερες
διαλυτές φυτικές ίνες περιέχονται τόσο μικρότερος είναι ο γλυκαιμικός δείκτης.51
- - Στην ποσότητα λίπους και πρωτεϊνών, ιδίως στα μικτά γεύματα ή στις τροφές (π.χ. το
γάλα ή το παγωτό έχουν πολύ μικρότερο γλυκαιμικό δείκτη από άλλα τρόφιμα).50
- - Στην παρουσία ενζυμικών αναστολέων (λεκτίνες και φυτάσες). Oι λεκτίνες εμποδίζουν
την επαφή του αμύλου στο ενεργό τμήμα της αμυλάσης, λόγω δέσμευσης στο σημείο
αυτό των ιδίων των λεκτινών. Oι φυτάσες δρουν μέσω της σύνδεσής τους με μεταλλικά
ιόντα, που είναι απαραίτητα για τη δράση της αμυλάσης.50
- - Στην επίδραση τρόπου παρασκευής. H μεγάλη θερμότητα, π.χ. στη έψηση, αυξάνει
τελικά την ταχύτητα απορρόφησης.53,54
- - Στη δράση βακτηριδίων του παχέος εντέρου.55
- - Στις διαφορές που υπάρχουν από ποικιλία σε ποικιλία τροφής, π.χ. στα διάφορα
μακαρόνια ή πατάτες.56,57
- - Στον βαθμό ωρίμανσης των φρούτων, π.χ. η ώριμη μπανάνα έχει δείκτη 74, ενώ η
ανώριμη μπανάνα έχει δείκτη 43.58
- - Στον τύπο του αμύλου και συγκεκριμένα την αναλογία αμυλόζης και αμυλοπηκτίνης.59
H αμυλόζη είναι πιο δύσκολα διασπώμενη και επομένως έχει μικρότερο γλυκαιμικό δείκτη
από την αμυλοπηκτίνη. Tο άμυλο των λαχανικών και των όσπριων έχει περισσότερο
αμυλόζη, συνήθως άνω του 29%, γεγονός που εξηγεί εν μέρει τον μικρότερο γλυκαιμικό
δείκτη που εμφανίζουν τα όσπρια.
- Διαφορές στην εκτίμηση του γλυκαιμικού δείκτη δημιουργούνται από τη διακύμανση της
απορρόφησης της τροφής σε πειράματα διαφορετικών ημερών (Day to day variation). O
συντελεστής μεταβλητότητας της εκτίμησης του γλυκαιμικού δείκτη βρέθηκε σε
φυσιολογικά άτομα 22-25%, σε τύπου 2 διαβητικούς 15-19% και σε τύπου 1 διαβητικούς
29%.50 Eξάλλου και η απλή δοκιμασία ανοχής γλυκόζης έχει σημαντική μεταβλητότητα
από μέρα σε μέρα. Eπιπρόσθετες διαφορές στην εκτίμηση του γλυκαιμικού δείκτη
δημιουργούνται ανάλογα και με τον τρόπο υπολογισμού των επιπέδων που συγκρίνονται.
Άλλο αποτέλεσμα προκύπτει, αν χρησιμοποιηθεί ως κατώτερο σημείο της καμπύλης το
μηδέν mg/dl και άλλο, αν χρησιμοποιηθεί το σημείο εκκίνησης της γλυκόζης προ του
δοκιμαστικού γεύματος, π.χ. για φυσιολογικό άτομο περίπου τα 70 mg/dl, ενώ για
διαβητικό άτομο συνήθως πάνω από 140 mg/dl.50,60,61 H διάρκεια των αιμοληψιών για
μετρήσεις γλυκόζης μετά τα γεύματα, επίσης, έχει σημασία. Για να είναι αξιόπιστος ο
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δείκτης απαιτούνται τουλάχιστον τρεις ώρες παρατήρησης στα διαβητικά άτομα και δύο
ώρες στα φυσιολογικά.61 Σήμερα πολλοί ερευνητές δέχονται ότι σε μικτά γεύματα χάνεται
η αξία του γλυκαιμικού δείκτη των τροφών.62-64 Ωστόσο, επειδή όλα τα γεύματα δεν
είναι ιδιαίτερα σύνθετα ή περιέχουν λίγο λίπος, είναι δυνατόν σε κάποιο βαθμό να
διατηρείται η διαφοροποίηση των γλυκαιμικών δεικτών διαφόρων τροφών.65-67
Πολλές εργασίες έχουν γίνει για την εκτίμηση του γλυκαιμικού δείκτη διαφόρων τροφών
που διατηρούν την αξία τους απόλυτα, όσον αφορά στη μεμονωμένη πρόσληψή τους.6873 O γλυκαιμικός δείκτης μερικών τροφών εμφανίζεται κατά φθίνουσα σειρά στον πίνακα
6.9.
H αντικατάσταση κεκορεσμένων λιπών ή και υδατανθράκων από ελαιόλαδο
Eίναι γνωστό ότι η ύπαρξη λίπους στο στομάχι καθυστερεί τη γαστρική κένωση προς το
έντερο.52 H αντικατάσταση μέρους υδατανθράκων από ελαιόλαδο (μονοακόρεστα
λιπαρά οξέα) φαίνεται να γίνεται καλώς ανεκτή και με ευνοϊκά αποτελέσματα στη ρύθμιση
της γλυκόζης και των λιπιδίων.74-76 Aυτή η δίαιτα ―μεσογειακού τύπου― εφαρμόζονταν
κατά συνήθεια τα παλαιότερα χρόνια στην Eλλάδα και σήμερα συστήνεται από πολλούς
ερευνητές όχι μόνο στους διαβητικούς, αλλά και στον γενικό πληθυσμό. Oι υδατάνθρακες
καλύπτουν το 45% των θερμίδων, οι πρωτεΐνες το 15% και τα λίπη το 40%. Περισσότερο
από τα 2/3 των λιπών είναι ακόρεστα και μάλιστα κυρίως μονοακόρεστα, δηλαδή
ελαιόλαδο. Σε ασθενείς που δεν μπορούν να ανεχθούν μεγάλες ποσότητες φυτικών ινών
και υδατανθράκων, η δίαιτα με αρκετό ελαιόλαδο είναι μια καλή εναλλακτική επιλογή.77
Oι μονοσακχαρίτες στη διατροφή του διαβητικού
Σήμερα είναι παραδεκτό ότι μικρή ποσότητα ζάχαρης ή φρουκτόζης (κάτω των 30 g),
εφόσον αντικαθιστά ισοθερμιδική ποσότητα σύνθετων υδατανθράκων και λαμβάνεται στα
πλαίσια μικτών γευμάτων, δεν έχει δυσμενείς επιδράσεις στον μεταβολισμό.78,79,80
Mεγαλύτερες ποσότητες ζάχαρης προκαλούν αύξηση λιπιδίων (χοληστερόλης, LDL-χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων) και μεγάλες μεταγευματικές αυξήσεις της
γλυκόζης στο αίμα.81,82 Ακόμη και μικρές ποσότητες ζάχαρης πρέπει να υπολογίζονται
σωστά και να ελαττώνεται, π.χ. το ψωμί στο αντίστοιχο γεύμα. H φρουκτόζη που έχει
πολύ χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη από τη ζάχαρη και τη γλυκόζη επίσης μπορεί να
χρησιμοποιείται.78,83 O μικρότερος γλυκαιμικός δείκτης της φρουκτόζης οφείλεται στην
ανάγκη μεταβολισμού της στο ήπαρ, όπου μετατρέπεται σε γλυκόζη. Aν χρησιμοποιείται
και ζάχαρη τότε η ποσότητα της φρουκτόζης στο διαιτολόγιο πρέπει να μειώνεται
αντίστοιχα.84 Σε μεγάλες δόσεις η φρουκτόζη, όπως και η γλυκόζη, προκαλεί
δυσλιπιδαιμία (αύξηση χοληστερόλης και LDL-χοληστερόλης), γι’ αυτό και πρέπει η
συνολική ποσότητα των μονοσακχαριτών να ελέγχεται.85 Αν η προσθήκη ζάχαρης και
φρουκτόζης επιπροσθέτει υδατάνθρακες στο σύνολο του διαιτολογίου έχουμε και αύξηση
των τριγλυκεριδίων.25 H σορβιτόλη που χρησιμοποιείται ως γλυκαντικό, έχει επίσης
χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, διότι δεν απορροφάται πλήρως, αλλά και μεταβολίζεται,
επίσης, στο ήπαρ. Aν χρησιμοποιηθεί αλόγιστα η σορβιτόλη δρα στο έντερο και προκαλεί
ωσμωτική διάρροια.86 Πάντως, δεν πρέπει να λησμονείται ότι στο ήπαρ οι
μονοσακχαρίτες μετατρέπονται ο ένας στον άλλο και στο αίμα εισέρχεται τελικά γλυκόζη
(σχ. 6.5). Έτσι είτε οξέως (από γλυκόζη) είτε βραδυφλεγώς (από φρουκτόζη ή σορβιτόλη)
η γλυκόζη του αίματος αυξάνεται και βέβαια προσλαμβάνονται οι σχετικές θερμίδες.
Oι δίαιτες με πολλούς υδατάνθρακες τα τελευταία λίγα χρόνια υπόκεινται σε κριτική και,
μετά τους αρχικούς ενθουσιασμούς, διερχόμαστε περίοδο σκεπτικισμού. Aν ο διαβητικός
μπορεί να ανεχθεί και να εφαρμόσει επί μακρόν, με σωστή συνεργασιμότητα, δίαιτες με
πολλούς υδατάνθρακες και πολλές διαλυτές φυτικές ίνες, έχει καλώς. Ωστόσο, πρέπει να
ελέγχεται αυτό το διαιτολόγιο για ανεπιθύμητες επιδράσεις. Aκόμη η δίαιτα με πολλούς
υδατάνθρακες, για να μην έχει δυσμενή επίδραση στα τριγλυκερίδια και στη
μεταγευματική γλυκαιμία, πρέπει να συνδυάζεται με μεγάλη ποσότητα φυτικών ινών
(πιθανώς πάνω από 40 g το 24ωρο), πράγμα που λίγοι ασθενείς μπορούν να
εφαρμόσουν και να ανεχθούν. Ίσως πιο συντηρητικές απόψεις για τους υδατάνθρακες
(45-50% των θερμίδων), που βρίσκονται και πιο κοντά στις τρέχουσες συνήθειες
διατροφής μέσα στην οικογένεια, είναι πιο κοντά στο εφικτό αποτέλεσμα. Tο
παραδοσιακό ελαιόλαδο της διατροφής των Eλλήνων ανά τους αιώνες αποτελεί
εναλλακτική ή συμπληρωματική λύση, όταν οι πολλές φυτικές ίνες με πολλούς
υδατάνθρακες δεν είναι αποδεκτή διατροφή.
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