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Τι είναι το μεταβολικό σύνδρομο;
Το μεταβολικό σύνδρομο  επίσης γνωστό ως σύνδρομο Χ, ή σύνδρομο
αντίστασης στην ινσουλίνη,  περιγράφει  ένα σύνολο μεταβολικών παρα-
γόντων κινδύνου που αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης καρδιοπά-
θειας,  αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και  σακχαρώδους διαβήτη. Η
παχυσαρκία και  η έλλειψη άσκησης οδηγούν στην αντ ίσταση ινσουλί-
νης,  μ ία σημαντική ορμόνη που παράγει  το πάγκρεας. Αντ ίσταση στην
ινσουλίνη σημαίνε ι  ότ ι  η ινσουλίνη δεν μπορεί  να δράσει  και   χρειάζεται
πολύ περισσότερη ινσουλίνη από το φυσιολογικό γ ια να διατηρηθούν η
φυσιολογική λε ιτουργία του σώματος και  τα επίπεδα σακχάρου του αί-
ματος στα φυσιολογικά επίπεδα.
Ποιοι κινδυνεύουν;
Τα τελευταία χρόνια η εμφάνιση
του μεταβολικού συνδρόμου έχει
ραγδαία αύξηση. Υπολογίζεται οτι
20% των Ελλήνων  σήμερα έχει
μεταβολικό σύνδρομο, με τους άν-
δρες (25%) να έχουν ένα προβάδι-
σμα έναντι των γυναικών (15%).
Γενικότερα ,το ανδρικό φύλο που
φαίνεται να είναι πιο επιρρεπές σε
κάποιες μεταβολικές δυσλειτουρ-
γίες (υπερτριγλυκεριδαιμία, υπέρ-
ταση, αυξημένα επίπεδα
γλυκόζης) και οι υπέρβαροι ή πα-
χύσαρκοι, θα λέγαμε οτι είναι οι
πιο «ευάλωτοι πληθυσμοί» και
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνονο
να διαγνωσθούν με «μεταβολικό
σύνδρομο». Μεταβολικό σύν-
δρομο κινδυνεύουν επίσης να εμ-
φανίσουν οι διαβητικοί, οι
υπερτασικοί, οι δυσλιπιδαιμικοί και
οι καπνιστές.
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑ-
ΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ 
Διάγνωση του μεταβολικού συν-
δρόμου γίνεται όταν ένα άτομο
έχει τρεις ή περισσότερες από
τις ακόλουθες καταστάσεις:
1) Κεντρικού τύπου παχυσαρκία
(όταν το λίπος συσσωρεύεται στον
κορμό, το γνωστό μας σχήμα
«μήλου») :Περίμετρο μέσης άνω
των 102 cm για τους άνδρες και
άνω των 88 cm για τις γυναίκες 
2) Αυξημένα τριγλυκερίδια στο
αίμα ( πάνω από 150 mg/dl ).
3) Μειωμένη HDL χοληστερόλη
στο αίμα ( κάτω από 40 mg/dl για
τους άνδρες και κάτω από 50
mg/dl για τις γυναίκες).
4) Αυξημένη αρτηριακή πίεση (
πάνω από 130/85 mmHg ) ή
Υπέρταση υπό φαρμακευτική
αγωγή.
5) Αυξημένη γλυκόζη ( σάκχαρο )
αίματος νηστικός/η ( πάνω από
110 mg/dl )

Θεραπεία
Η θεραπεία του μεταβολικού συν-
δρόμου περιλαμβάνει τη βελτίωση
της αντίστασης των περιφερικών
ιστών στην δράση της ινσουλίνης.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την
αλλαγή του τρόπου ζωής (ελάτ-
τωση του σωματικού βάρους και

μέτρια καθημερινή σωματική
άσκηση) και ενδεχομένως με φάρ-
μακα καθώς και με την αντιμετώ-
πιση των παραγόντων κινδύνου
που συνυπάρχουν (αρτηριακή
υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, κυρίως
μείωση
της
LDL,
διαβή-
της).

Κεν-
τρικού
τύπου
παχυ-
σαρκία
Η μεί-
ωση
του
σωμα-
τικού
βάρους
αποτελεί πρώτη προτεραιότητα
στα άτομα με κεντρική παχυσαρ-
κία και μεταβολικό σύνδρομο. Η
αρχική προσπάθεια για μείωση
του βάρους στοχεύει σε απώλεια
της τάξης του 7 –10% του συνολι-
κού βάρους σε διάστημα 6 –12
μηνών (με περιορισμό των θερμί-
δων κατά 500 –1000kcal/μέρα).
Με την επιτυχία της απώλειας του
συνιστώμενου ποσού βάρους θα
μειωθεί η πλειονότητα ή όλοι οι με-
ταβολικοί παράγοντες κινδύνου.
"Φάρμακο" για το μεταβολικό
σύνδρομο η υγιεινή διατροφή
Η δίαιτα έχει μεγάλη συμβολή στη
θεραπεία του μεταβολικού συν-
δρόμου, αφού οι υποθερμικές δίαι-
τες μειώνουν το σωματικό βάρος,
την αρτηριακή πίεση, ενώ βελτιώ-
νουν το λιπιδαιμικό προφίλ και τον
γλυκαιμικό έλεγχο. Οι υδατάνθρα-
κες ευθύνονται για την αύξηση βά-
ρους και τον διαβήτη, όταν
καταναλώνονται σε υπερβολική
ποσότητα. Προτιμήστε τους σύνθε-
τους υδατάνθρακες (ψωμί,
όσπρια, πατάτες, καλαμπόκι κ.α.)
και αποφύγετε τους απλούς (ζά-
χαρη). Οι φυτικές ίνες που βρί-
σκονται στα λαχανικά, στα φρούτα
και στα όσπρια, μπορούν να προ-
λάβουν τις μεταβολικές διαταρα-
χές(υπέρταση, διαβήτης,

παχυσαρκία, καρδιαγγειακές πα-
θήσεις και καρκίνο παχέως εντέ-
ρου). 
Η ημερήσια κατανάλωση λίπους
πρέπει να αποτελεί το 30%, από
αυτό το 10% να προέρχεται από

ζωικό λίπος και το υπόλοιπο από
ακόρεστο λίπος (ελαιόλαδο, ελιές,
σόγια κ.α.). Τα κορεσμένα λίπη
μπορεί να προκαλέσουν δυσλιπι-
δαιμίες και κατά συνέπεια αθηρο-
γένεση. Τα ακόρεστα λιπαρά οξέα,
που προέρχονται από τα φυτικά
έλαια, μπορούν να αποτρέψουν
σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως
την αθηρογένεση, την υπέρταση
και κατά συνέπεια το μεταβολικό
σύνδρομο. Οι απαιτήσεις πρωτεΐ-
νης για τους ενήλικες είναι 20%
της ημερήσιας κατανάλωσης. Η
αυξημένη πρόσληψη μπορεί να
είναι επιβλαβής για παχύσαρκα
άτομα και νεφροπαθείς.  
Η μεσογειακή διατροφή έχει ευερ-
γετική επίδραση στην υγεία του
ανθρώπου, είναι χαμηλή σε
κορεσμένα λιπαρά,
πλούσια σε μονοακόρε-
στα λιπαρά και σύνθε-
τους υδατάνθρακες,
σε φυτικές ίνες και
αντιοξειδωτικά στοι-
χεία. Μια διατροφή
βασισμένη σε
φρούτα, λαχανικά,
δημητριακά, ελαι-
όλαδο, προσφέρει
υψηλή πρόσληψη β-
καροτίνης, βιταμίνες C
και Ε, πολυφαινολών και

ιχνοστοιχείων.

ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Έρευνα του Ιατρικού Κέντρου του
Πανεπιστημίου του Duke δείχνει
ότι ακόμα και ο εβδομαδιαίος περί-
πατος για λίγη ώρα είναι αρκετός
για να μειώσει την περίμετρο της
μέσης και τον κίνδυνο του μεταβο-
λικού συνδρόμου. Η έρευνα επιβε-
βαιώνει αυτό που ήταν γνωστό
από καιρό, ότι δηλαδή η λίγη
άσκηση είναι καλύτερη από το να
μην ασκούμαστε καθόλου, η πε-
ρισσότερη άσκηση είναι καλύτερη
από τη λίγη, ενώ η έλλειψη άσκη-
σης μπορεί να είναι καταστροφική.

Δοκιμάστε τα εξής:
•Ενσωματώστε στην  καθημερινό-
τητά σας γύρω στα 20-45 λεπτά
μέτριας έντασης άσκηση τις περισ-
σότερες ημέρες της εβδομάδας.

•Άσκηση αποτελεί οτιδήποτε αυξά-
νει την κυκλοφορία του αίματος και
σας κάνει να αισθάνεστε πιο ζε-
στός, όπως η κηπουρική, ο χορός,
το περπάτημα, το ποδήλατο, το
κολύμπι κ.τλ. Το κλειδί για να βά-
λετε την άσκηση στη ζωή σας είναι
να σας ευχαριστεί. Είναι σημαντικό
να συνδυάζετε την αερόβια κίνηση
με την αναερόβια (ασκήσεις αντί-
στασης).

•Ξεκινήστε με λιγότερη ένταση και
σταδιακά βάλτε περισσότερη κί-
νηση στη ζωή σας.
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