ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ & ΣΑΚΧΑΡΩ∆ΗΣ ∆ΙΑΒΗΤΗΣ
Πολλοί οργανισµοί παρουσιάζουν στο σηµερινό διαταραγµένο σύγχρονο περιβάλλον το λεγόµενο µεταβολικό σύνδροµο. Είναι ένα στάδιο στο οποίο τα
λιποκύτταρα και τα µυικά κύτταρα εµφανίζουν αντίσταση στην ινσουλίνη. Αυτό σηµαίνει ότι για να µπορέσει η γλυκόζη να περάσει µέσα στα κύτταρα, το
πάγκρεας πρέπει να παράγει όλο και µεγαλύτερες
ποσότητες ινσουλίνης.
Η διαταραχή αυτή οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο µε
συνεχή αύξηση του επιπέδου σακχάρου στο αίµα µε
αποτέλεσµα να εγκαθίσταται ο διαβήτης τύπου 2.
Ο διαβήτης είναι πάθηση στην οποία ο οργανισµός
δεν µπορεί να διαχειριστεί τα σάκχαρα (γλυκόζη) στο
αίµα, επειδή το σύστηµα ινσουλίνης δεν λειτουργεί
σωστά. Με την πάροδο του χρόνου, το σώµα µειώνει την ποσότητα της ινσουλίνης που παράγει,
προκαλώντας ανεπάρκεια ινσουλίνης και αύξηση του
επιπέδου του σακχάρου στο αίµα. Η µη αντιµετώπισή του µπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές
όπως: ∆ιαβητική Αµφιβληστροειδοπάθεια και Καταρράκτη, ∆ιαβητική νεφροπάθεια, Στεφανιαία νόσο,
Εγκεφαλικό, ∆ιαβητική Νευροπάθεια κ.α.
Η αλλαγή του τρόπου διατροφής, η σωµατική
άσκηση, η λήψη απαραίτητων διατροφικών συστατικών και φυσικών φαρµάκων µπορούν να αντιµετωπίσουν την εξέλιξη του µεταβολικού συνδρόµου.
O συνδυασµός των παραγόντων αυτών µπορεί να
µεταβάλλει και να βελτιώσει τον µεταβολισµό και να
επηρεάσει θετικά το σάκχαρο του αίµατος.
Υπάρχουν ορισµένες φυσικές ουσίες που υποστηρίζουν αποτελεσµατικά τις ιδιαίτερες ανάγκες της
οµαλοποίησης του µεταβολισµού για την αντιµετώπιση του µεταβολικού συνδρόµου και την υποστήριξη της διαχείρισης των σακχάρων του αίµατος.
Είναι πολύ ωφέλιµο να λαµβάνεται υπόψη και ο παράγοντας της
χρονοβιολογίας. Ο µεταβολισµός είναι διαφορετικός
κατά τη διάρκεια της ηµέρας και της νύχτας και τα
συστήµατα και οι λειτουργίες του έχουν διαφορετικές ανάγκες ουσιών. Ορισµένες ουσίες οι οποίες
έχουν αποδειχθεί ως αποτελεσµατικές στην αποτροπή της εξέλιξης του µεταβολικού συνδρόµου και
στη µείωση των επιπέδων του σακχάρου του αίµατος είναι οι εξής:

Το Μαύρο Πιπέρι αυξάνει τη φυσική θερµογενετική
δραστηριότητα του µεταβολισµού, δηλαδή προάγει
τη µεταβολική διαδικασία που παράγει ενέργεια και
έτσι είναι βασικός παράγοντας για απώλεια βάρους.
∆ιαδραµατίζει επίσης σηµαντικό ρόλο στην αφοµοίωση των τροφών και των θρεπτικών συστατικών και
θέτει σε κίνηση µηχανισµούς που οδηγούν στην
πέψη και στην επακόλουθη γαστρεντερική απορρόφηση. Ενισχύει µεταβολικές διαδικασίες για ένα µεγάλο εύρος θρεπτικών ουσιών που συντελούν στο
µεταβολισµό δηλαδή, βιταµινών, ηλεκτρολυτών, αµινοξέων και βοτάνων.
Το Χρώµιο επηρεάζει ως βασικό συστατικό του λεγόµενου παράγοντα ανοχής γλυκόζης (GTF), τον
µεταβολισµό υδατανθράκων, λιπιδίων και πρωτεϊνών. Βελτιώνει τη δράση της ινσουλίνης, γιατί κατευθύνει και ελέγχει την σύνδεσή της στον ειδικό
υποδοχέα ινσουλίνης του κυττάρου. Έτσι επιταχύνεται η απορρόφηση της γλυκόζης και αµινοξέων,
στα κύτταρα του ήπατος, των µυών, του λιπώδους
ιστού, γεγονός που οδηγεί σε µείωση του σακχάρου
του αίµατος.
Το Χρώµιο βελτιώνει τον µεταβολισµό των υδατανθράκων, επιδρά στη δράση της ινσουλίνης, βελτιώνει το λιπιδαιµικό προφίλ. Με την αύξηση της ηλικίας
µειώνεται σηµαντικά η συγκέντρωση χρωµίου στους
διάφορους ιστούς του σώµατος και συγχρόνως αυξάνουν οι διαταραχές του µεταβολισµού.
Η Κανέλα εκτός από ηρεµιστική, αναλγητική, αντιµυκητισιακή και ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, ενδείκνυται ως θετικό στοιχείο που προάγει την καλή
πέψη. Επίσης προτείνεται σε καταστάσεις τυµπανισµού, δυσπεψίας, γαστροπεπτικών κολικών µε µετεωρισµό και ναυτία, σύνδροµο ευερέθιστου εντέρου
κ.α. Κλινικές έρευνες έδειξαν ότι βελτιώνει την ικανότητα του οργανισµού να χρησιµοποιεί πιο αποτελεσµατικά την ινσουλίνη. Ενισχύει τη δράση της
ινσουλίνης στη γλυκόζη. ∆ιεγείρει την ευαισθησία
των κυτταρικών υποδοχέων της ινσουλίνης και συγχρόνως εµποδίζει τη δράση ενζύµου που προάγει
την ινσουλινο-αντίσταση. Στις ίδιες έρευνες εµφανίσθηκε σηµαντική µείωση των τριγλυκεριδίων της
LDL χοληστερόλης και συνολικής χοληστερόλης
χωρίς σηµαντική µείωση της HDL χοληστερόλης.

Οι Προανθοκυανίδες (OPC) έχουν ισχυρή αντιοξειδωτική και αντιφλεγµονώδη δράση ενώ ενισχύουν και ενδυναµώνουν τα τοιχώµατα των
αγγείων, βελτιώνοντας την ελαστικότητα και τη
διαπερατότητα του αγγειακού τοιχώµατος. Έτσι
έχουµε καλύτερη ροή αίµατος και καλύτερη ανταλλαγή των ουσιών του µεταβολισµού στα τριχοειδή αγγεία, µέσω των τοιχωµάτων τους. Είναι
επίσης σηµαντικές στην πρόληψη της εκφύλισης
της όρασης στον σακχαρώδη διαβήτη.
Το εκχύλισµα από το φυτό Momordica Charantia ευνοεί την είσοδο της γλυκόζης στα κύτταρα.
Περιέχει τις ουσίες momordin, charandin και πεπτίδια όµοια µε την ινσουλίνη. Έχει ευνοϊκή επίδραση στη ρύθµιση του επιπέδου του σακχάρου
στο αίµα σε διαβητικούς τύπου 2. Έχει ρυθµιστική δράση στην πεπτική λειτουργία, αντιόξινη
δράση, οµαλοποιεί τον µεταβολισµό των υδατανθράκων και λιπών (καλύτερη αφοµοίωση),
µειώνοντας το σωµατικό βάρος.
Το εκχύλισµα ρίζας κόκκινου τζίνσενγκ δρα
αναζωογονητικά και ενισχύει το σώµα και το
πνεύµα. Βελτιώνει τις αµυντικές δυνάµεις, επιταχύνει την ανάρρωση από χρόνιες παθήσεις και
δρα θετικά στο διαβήτη γήρατος (σακχαρώδης
διαβήτης).
Επίσης µια σειρά από Μικροδιατροφικά στοιχεία
που πρέπει να λαµβάνονται από την διατροφή
όπως (Β-βιταµίνες, Vit. D, Θειαµίνη, Φολικό οξύ,
Μολυβδαίνιο, Νιασίνη, Παντοθενικό οξύ), λαµβάνουν µέρος ως συνένζυµα σε µια σειρά από
σπουδαίες ενζυµατικές αντιδράσεις, για παράδειγµα στον µεταβολισµό ενέργειας. Επίσης µετέχουν στο µεταβολισµό του γλυκογόνου και στη
βελτίωση του επιπέδου του σακχάρου σε άτοµα
µε σακχαρώδη διαβήτη και µειώνουν τον κίνδυνο
και τις επιπλοκές του λεγόµενου µεταβολικού
συνδρόµου.
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