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Chrononutrition and sequence of meals as a 
dietary treatment of insulin resistance



Η ινσουλινοαντίσταση αποτελεί τον κύριο 
παράγοντα κινδύνου για σακχαρώδη διαβήτη, 

μεταβολικό σύνδρομο και καρδιαγγειακά 

Υπερινσουλιναιμία και ινσουλινοαντίσταση

Απώλεια σωματικού βάρους ή διατήρηση 
υγιούς σωματικού βάρους

Διατήρηση μυϊκού ιστού
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Συγκεντρώσεις γλυκόζης και 
ινσουλίνης σε υγιείς και άτομα 
με διαβήτη τύπου 2 μετά από 

την κατανάλωση ενός γεύματος

Συγκεντρώσεις γλυκόζης και 
ινσουλίνης σε υγιείς και άτομα 
με διαβήτη τύπου 2 μετά από 

την κατανάλωση ενός γεύματος

Dimitriadis G. et al,  Eur J Clin Invest 34: 490-
497, 2004 

Καίρια ερωτήματα:
1. Πως μπορώ να πετύχω 

χαμηλότερες αιχμές γλυκόζης & 
ινσουλίνης?

2. Πως μπορώ να πετύχω 
μειωμένες μεταγευματικές
συγκεντρώσεις γλυκόζης & 
ινσουλίνης

3. Πως μπορώ να πετύχω 
βελτίωση στην 
ινσουλινοευαισθησία? 



Πρωταρχική στρατηγική για τη 
μείωση της ινσουλινοαντίστασης?

Απώλεια βάρους!





DiRECT
(Diabetes Remission Clinical Trial)

Lean MEJ, Leslie WS, Barnes AC, et al. Primary care-led weight management for remission of type 
2 diabetes (DiRECT): an open-label, cluster-randomised trial. The Lancet 2017

Τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη που έδειξε 
αναστροφή στο ΣΔ2 με διαιτητική παρέμβαση και 
παρέμβαση στον τρόπο ζωής. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η απώλεια τουλάχιστον 15 κιλών σε      
1 έτος



Υπάρχει ιδανική δίαιτα για 
μείωση ινσουλινοαντίστασης?

Οχι!
Εξατομικευμένη προσέγγιση



Η ώρα της ημέρας (ημέρα ή νύχτα), τα θρεπτικά 
συστατικά/δίαιτα, η φυσική δραστηριότητα/άσκηση και ο 

επαρκής ύπνος είναι παραδείγματα που επηρεάζουν τις 
κιρκαδικές βιολογικές δράσεις  

Dyar KA and Eckel-Mahan KL. Circadian Metabolomics in Time and Space. Frontiers in Neuroscience.
July 2017, vol 11, Article 369 



Αλληλεξάρτηση του μεταβολισμού των θρεπτικών 
συστατικών και του συστήματος του κιρκαδικού ρολογιού 

και σημασία της για μεταβολική υγεία

Ribas-Latre A and Eckel-Mahan K. Molecular Metabolism. 2016;5:133-152 



Παρουσία κιρκαδικών ρολογιών και πολυπλοκότητα 
των ρυθμών του λιπώδους ιστού

Johnston JD, Frost G and Otway DT. Obesity reviews. 2009;10(Suppl 2):52-60



Η ώρα της ημέρας (ημέρα ή νύχτα), τα θρεπτικά συστατικά/δίαιτα, 
η φυσική δραστηριότητα/άσκηση και ο επαρκής ύπνος είναι 

παραδείγματα που επηρεάζουν τις κιρκαδικές βιολογικές δράσεις  

Dyar KA and Eckel-Mahan KL. Circadian Metabolomics in Time and Space. Frontiers in Neuroscience.
July 2017, vol 11, Article 369 



Χρονοπαχυσαρκία: ρόλος του κιρκαδικού συστήματος στην επιδημία 
της παχυσαρκίας



Οι μηχανισμοί που εμπλέκονται δεν είναι ξεκάθαροι, αλλά μπορεί να 
περιλαμβάνουν:

(1) Προσαρμογή της συμπεριφοράς όπως αλλαγή (αυξημένη ή μειωμένη) 
φυσική δραστηριότητα ή ενεργειακή κατανάλωση σε άλλες ώρες της 

ημέρας ως απόκριση στην ώρα κατανάλωσης των γευμάτων

(2) Η επίδραση των φυσιολογικών βιολογικών κιρκαδικών/ημερησίων ρυθμών 
στον ενεργειακό μεταβολισμό σε διαφορετικές ώρες της ημέρας

ΤΡΟΦΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

ΣΤΟΜΑΧΙ

ΜεταβολισμόςΜεταβολισμός

ΣυμπεριφορέςΣυμπεριφορές

Κιρκαδική ΒιολογίαΚιρκαδική Βιολογία

Ενδοκρινικό σύστημαΕνδοκρινικό σύστημα

Πρόσληψη τροφήςΠρόσληψη τροφής

‘Ορεξη‘Ορεξη



Αλληλεξάρτηση του μεταβολισμού των θρεπτικών 
συστατικών και του συστήματος του κιρκαδικού ρολογιού 

και σημασία της για μεταβολική υγεία

Ribas-Latre A and Eckel-Mahan K. Molecular Metabolism. 2016;5:133-152 



Χρονοδιατροφή: συνδυάζοντας τη διερεύνηση των 
κιρκαδικών ρυθμών και πρόσληψη τροφής

«Κατανάλωση πρωινού» είναι ήδη ένα σημαντικό μήνυμα δημόσιας υγείας – η 
ώρα της ημέρας στην οποία καταναλώνουμε ένα μεγάλο γεύμα μπορεί να 

επηρεάσει το σωματικό βάρος

«Φάε σαν βασιλιάς το πρωί και σα ζητιάνος το βράδυ» Δεν είναι μόνο μύθος?

‘Ωρα της ημέρας είναι ένα τροποποιήσιμος παράγοντας που επηρεάζει το 
ενεργειακό ισοζύγιο και σωματικό βάρος και επομένως, τον κίνδυνο νοσημάτων 

– σημαντικό για υπαλλήλους σε βάρδιες

Οι μελέτες διαιτητικών παρεμβάσεων δείχνουν ότι οι θερμίδες που 
προσλαμβάνονται σε διαφορετικές ώρες της ημέρας έχουν διαφορετικές 

επιδράσεις στη χρήση ενέργειας, οδηγώντας σε διαφοροποιημένη απώλεια 
βάρους, ακόμα και σε ισοενεργειακές ποσότητες



Μεταγευματικό στάδιο

Τα άτομα στη σύγχρονη εποχή βρίσκονται όλο 
και περισσότερο στη μεταγευματική κατάσταση

Τα τρόφιμα/γεύματα έχουν οξείες επιδράσεις 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μεταγευματική
κατάσταση πέραν της κατάστασης νηστείας

Shapira N. Nutrients. 2019;11:2373



Διαλείπουσα νηστεία

Η διαιτητική αγωγή εναλλάσσεται μεταξύ περιόδων 
κατανάλωσης τροφής και νηστείας

Περίοδοι νηστείας διαρκούν περισσό τερο από τη 
φυσιολογική ολονύχτια νηστεία για 8–12 ώρες

Διάφορες μέθοδοι διαλειμματικής νηστείας: όλες εκ των 
οποίων μοιράζουν την ημέρα ή εβδομάδα σε περιόδους 

κατανάλωσης τροφής και περιόδους νηστείας
Ημερήσια χρονο-περιορισμένα παράθυρα κατανάλωσης 

τροφής
Εβδομαδιαίος ενεργειακός περιορισμός μέσω 

διαλειμματικής νηστείας
Καμία καθοδήγηση στο ποια τρόφιμα να καταναλώσει 

κάποιος, μόνο πότε να τα καταναλώσει



Χρονο-περιορισμένα 
παράθυρα
Περιορισμός 

κατανάλωσης τροφής 
σε ένα συγκεκριμένο 

αριθμό ωρών της 
ημέρας:

Παράδειγμα: <10 
ώρες παράθυρο 

κατανάλωσης τροφής 
με >14 ώρες νηστεία

Κατανάλωση όλων 
των γευμάτων πριν τις 

15:00 βελτιώνει 
ινσουλινοευαισθησία

χωρίς απώλεια βάρους

Sutton E, et al. Cell Metabolism (27), 2018: 1212-1221





Παράλειψη γευμάτων μέχρι το μεσημέρι προκαλεί αυξημένη μεταγευματική
υπεργλυκαιμία και διαταραγμένη απόκριση ινσουλίνης μετά το μεσημεριανό και 

βραδινό γεύμα σε άτομα με ΣΔ2

Jakubowicz D et al. Diabetes Care 2015;38:1820-6 



Παράλειψη πρωινού γεύματος επηρεάζει το γονίδιο του ρολογιού και τη 
χρονο-ελεγχόμενη γονιδιακή έκφραση και συσχετίζεται με αυξημένη 

γλυκαιμική απόκριση σε υγιείς & σε άτομα με διαβήτη  

Jakubowicz D et al. Diabetes Care. 2017;40:1573-9



«Πολλοί έχουν χρόνο-περιορισμένα 
παράθυρα…δεν τρώνε πρωινό μέχρι τις 14:00, και 

σταματούν να τρώνε στις 02:00» 

Περίοδοι κατανάλωσης τροφής μετά τις 16:00 
οδήγησαν σε:

 Κανένα αποτέλεσμα, ή 
 Δυσμενείς επιδράσεις στη μεταγευματική

γλυκαιμία, την απόκριση των β-κυττάρων, 
αρτηριακή πίεση και συγκεντρώσεις λιπιδίων

Carlson O, et al. Metabolism. 2007;56(12):1729-34.
Stote KS et al. Am J Clin Nutr. 2007;85(4):981-8.
Tinsley G & La Bounty P. Nutrition Reviews,. 2015; 73 (10) 661–674.



Εβδομαδιαίος Ενεργειακός Περιορισμός

1. «Δίαιτες που μιμούνται τη νηστεία»: σημαντική 
μείωση θερμίδων για 5 ημέρες το μήνα

2. Περιορισμός ενεργειακής πρόσληψης για 1-3 
ημέρες την εβδομάδα, και ελεύθερη κατανάλωση 

στις ημέρες χωρίς περιορισμό

oΠαράδειγμα: 5:2 δίαιτα

3. Μέρα παρά μέρα νηστεία

o«ημέρα νηστείας» (75% ενεργειακό περιορισμός) 
με εναλλαγή με μια ημέρα «φυσιολογική σίτισης» 



Προβληματισμοί με τη διαλείπουσα νηστεία

Ποικιλία ορισμών δυσκολεύουν τη 
συστηματικότητα των ερευνητικών αποτελεσμάτων 
Αριθμός ημερών νηστείας ποικίλουν σε κάθε 

μελέτη
Οι θερμίδες ποικίλουν σε κάθε μελέτη

Η διαχείριση της πείνας τις ημέρες νηστείας και 
της όρεξης τις ημέρες συνήθους σίτισης

Πιθανότητα για υπερκατανάλωση τις ημέρες 
συνήθους

Κοινωνική ζωή



Πρακτικές 

Στρατηγικέ

ς:

Διαλείπουσ
α Νηστεία

Κατανάλωση βραδυνού
νωρίτερα

Κατανάλωση βραδυνού
νωρίτερα

Πιο ελαφρύ βραδυνόΠιο ελαφρύ βραδυνό

Αποφυγή σνακ αργά το βράδυΑποφυγή σνακ αργά το βράδυ

Οι περισσότεροι τρώνε 
μεταξύ ενός παραθύρου 
12-15 ωρών

Οι περισσότεροι τρώνε 
μεταξύ ενός παραθύρου 
12-15 ωρών

Προσπάθεια για
περισσότερες 
θερμίδες πρωινό
μεσημεριανό

Μείωση κατά
1-2 ώρες.
Παύση τροφής 
Μετά τις 18:00 ή 
20:00



Παίζει ρόλο η σύσταση του πρωινού σε 
μακροθρεπτικά?



Πρωινό πλούσιο σε υδατάνθρακες είναι καταστροφικό σε άτομα με 
διαταραγμένη ανοχή γλυκόζης

Σύγκριση διαφορετικών 
αναλογιών υδατ στο πρωινό στις 
μεταγευματικές συγκεντρώσεις 

γλυκόζης σε άτομα με 
διαταραγμένη ανοχή γλυκόζης
(n=55) και φυσιολογική ανοχή 

γλυκόζης (n=78)

Χαμηλών-Υδατ (LC) (<45%), 
μετρίων-Υδατ (MC) (45–65%), & 

υψηλών-Υδατ (HC) (>65%)

Συνεχής καταγραφή γλυκόζης

Αποτελέσματα: 

Μεταγευματική γλυκόζη ↑ με
↑Υδατ και στις 2 ομάδες

Kang X et al. Diabetes Technology & Therapeutics. 2013;15:569-574

Στα άτομα διαταραγμένη ανοχή γλυκόζης, θα πρέπει να 
αποφεύγεται γεύμα υψηλών Υδατ & θα πρέπει να 
συστήνεται γεύμα χαμηλών Υδατ (<45%)



Παίζει ρόλο η κατανομή των υδατανθράκων στα 
γεύματα?



Πως πρέπει να γίνει κατανομή υδατανθράκων στα γεύματα? Είναι όντως 
καλύτερη η ισοκατανομή υδατανθράκων στα γεύματα?

Διασταυρούμενη τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη με 23 άτομα με ΣΔ2

Συνεχής καταγραφή γλυκόζης

Τέσσερις 3-ήμερες παρεμβάσεις με όμοια κατανάλωση τροφίμων

Σύσταση δίαιτας: %υδατανθράκων:πρωτεΐνη:λίπος 40:34:26

Διέφεραν στην περιεκτικότητα του κάθε γεύματος σε υδατάνθρακες

Ισοκατανομή (70 γρ Υδατάνθρακες)

Πρωινό (125 γρ Υδατάνθρακες)

Μεσημεριανό (125 γρ Υδατάνθρακες)

Βραδυνό (125 γρ Υδατάνθρακες)

Pearce KL et al. Am J Clin Nutr. 2008;87:638-44 



Συγκεντρώσεις 
γλυκόζης κατά τη 
διάρκεια της νύχτας

Φόρτιση Υδατ
στο πρωινό Φόρτιση Υδατ στο 

μεσημεριανό

Φόρτιση Υδατ στο 
βραδυνό

Ισοκατανομή 
Υδατ κατά τη 
διάρκεια της 
ημέρας

Pearce KL et al. Am J Clin Nutr. 2008;87:638-44 



Παίζει ρόλο η συχνότητα γευμάτων?



ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ 
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Αναφορά Άτομα/διάρκεια Μέθοδοι Μετρήσεις Αποτελέσματα

Salehi, 
2014

66 

3 μήνες

Παράλληλη, δίαιτα ενεργειακού 
περιορισμού, ισοθερμιδικά 

γεύματα 6 vs 5 γεύματα, OGTT 

Γλυκόζη, Ινσουλίνη, HBA1c, 
Μαλονδιαλδεϋδη, Λιπίδια 

αίμαοτος

6 γεύματα: ↓ ΣΒ & HbA1c vs 
3 γεύματα

NS Γλυκόζη & ινσουλίνη, 
λιπίδια, MDA

Kahleova
2014

54

6 μήνες

Διασταυρούμενη, υπό αγωγή, 
δίαιτα ενεργειακού περιορισμού, 

ισοθερμιδικά γεύματα 6 vs 2 
(Πρωινό+ Μεσημεριανό) για 12 εβδ
κάθε ένα. OGTT, clamp ινσουλίνης

ΣΒ, HbA1c, Γλυκόζη, Ινσουλίνη, 
C-πεπτίδιο, Γλυκαγόνη, Έμμεση 
θερμιδομετρία, υπολογισμός 

ευαισθησίας σώματος, 
Αρτηριακή Πίεση, Λιπίδια

2 γεύματα: ↓ ΣΒ, γλυκόζη 
νηστείας, C-πεπτίδιο, 

γλυκαγόνη vs 6 γεύματα
NS ινσουλίνη νηστείας, 

HbA1c, ινσουλινοευαισθησία, 
λιπίδια

Papakonst
antinou

2018

15 IGT-A
20 IGT-B
12 DM2

6 months

Διασταυρούμενη, εθελοντές όχι σε 
φαρμακευτική αγωγή, δίαιτα 

διατήρησης σωματικού βάρους, 
ισοενεργειακά γεύματα 6 vs 3 για
12 εβδομάδες το κάθε ένα, OGTT

HbA1c, Γλυκόζη, Ινσουλίνη, 
λιπίδια, ηπατικά ένζυμα,

υποκειμενική όρεξη

6 vs. 3 meals: 1. ↓ HbA1c & 
μετά-OGTT γλυκόζη 

πλάσματος στους ΣΔ2 , 
2. ↓ υπερινσουλιναιμία 

στους IGT-A &  3.
↓υπεργλυκαιμία στους IGT-
B 4. ↓ Πείνα και επιθυμία 

για φαγητό σε όλους
5. NS Γλυκόζη & ινσουλίνη
(νηστείας, HOMA-IR) και

λιπίδια

Jakubowicz
2019

28 DM2

3 μήνες

Παράλληλη, υπό αγωγή με 
ινσουλίνη, συνεχή καταγραφή 
γλυκόζης, δίαιτα ενεργειακού 

περιορισμού, ισοθερμιδικά 
γεύματα 6 vs 3 για 12 εβδομάδες 

το κάθε ένα

HbA1c, Γλυκόζη, υποκειμενική 
όρεξη, αναλύσεις γονιδιακής 

έκφρασης
3Μ 700kcal πρωινό, 600kcal 

μεσημεριανό, 200kcal βραδυνό
150kcal σνακ για 6Μ

3 vs 6 γεύματα: ↓ ΣΒ (-5.4 
kg), HbA1c (-1,2%), ολική 

ημερήσια δόση ινσουλίνης -
26 μονάδες, μεγαλύτερη 

έκφραση γονιδίων ρολογιού

Salehi M et al. Iran J Med Sci. 2014;39:433-439; Kahleova H et al. Diabetologia. 2014;57:1552-1560; Papakonstantinou et al. Diabetes & 
Metabolism 2018;44:226–234; Jakubowicz D et al. Diabetes Care. Published online Sept 23, 2019.
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Papakonstantinou E...Dimitriadis G. Diabetes & Metabolism 2018;44:226–234

Αρχικά στάδια προδιαβήτη (IGT-A) φυσιολογικές συγκεντρώσεις γλυκόζης νηστείας (ή 
σπανιότερα 100-125 mg/dL) και 2ωρες μεταγευματικές συγκεντρώσεις γλυκόζης 140-199 
mg/dL στην OGTT: κατά κύριο λόγο ινσουλινοαντίσταση και υπερινσουλιναιμία

Σε αυτήν την ομάδα τα 6 γεύματα είναι χρήσιμα για τη βελτίωση της υπερινσουλιναιμίας. 
Μείωση πείνας και επιθυμίας για φαγητό.
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Papakonstantinou E...Dimitriadis G. Diabetes & Metabolism 2018;44:226–234

Προχωρημένο στάδιο προδιαβήτη (IGT-B) φυσιολογικές συγκεντρώσεις γλυκόζης 
νηστείας ή 100-125 mg/dL και 2ωρες μεταγευματικές συγκεντρώσεις γλυκόζης 140-199 
mg/dL και >200 mg/dL στα 30, 60 ή 90 λεπτά στην OGTΤ: η ικανότητα του παγκρέατος να 
ρυθμίσει την υπεργλυκαιμία έχει χαθεί. 

Σε αυτήν την ομάδα τα 6 γεύματα είναι χρήσιμα στη σταθεροποίηση της υπεργλυκαιμίας. 
Μείωση πείνας και επιθυμίας για φαγητό.
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Papakonstantinou E...Dimitriadis G. Diabetes & Metabolism 2018;44:226–234

ΣΔ2 τελικό στάδιο: γλυκόζη νηστείας >126 mg/dL και 2ωρες μεταγευματικές
συγκεντρώσεις γλυκόζης >200 mg/dL στην OGTΤ

Σε αυτήν την ομάδα τα 6 γεύματα είναι χρήσιμα στη μείωση των μεταγευματικών
συγκεντρώσεων γλυκόζης και στη μείωση της HbA1c. Μείωση πείνας και επιθυμίας για 
φαγητό.



6 γεύματα την ημέρα σε σταθερές ώρες με 40% υδατάνθρακες αυξάνουν 
ευαισθησία στην ινσουλίνη σε γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών 

ωοθηκών (ΣΠΩ)

Papakonstantinou E...Dimitriadis G. Eur J Clin Nutr. 2016;70(5):588-94



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ



ΤΑ 6 ΜΙΚΡΑ ΣΥΧΝΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΜΕΙΩΝΟΥΝ 
ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ

Τα 6 μικρά συχνά γεύματα μπορούν να μειώσουν τις διακυμάνσεις της γλυκόζης, 
οι οποίες προκαλούν οξειδωτικό στρες και βλάβη στο β-κύτταρο 

(Ceriello, A et al. Diabetes. 2008. 57(5): p. 1349-54).

Πράγματι αυξημένες διακυμάνσεις γλυκόζης από αιχμές σε πολύ χαμηλές τιμές 

έχουν πρόσφατα αναγνωριστεί ως κύριοι παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου στο ΣΔ2  

(Monnier, L et al. Diabetes Metab Res Rev, 2009. 25(5): p. 393-402).

Επομένως, τα 6 μικρά συχνά γεύματα είναι ένας ασφαλής και εύκολος τρόπος μείωσης 

των διακυμάνσεων γλυκόζης



Τα 6 μικρά συχνά γεύματα μειώνουν γλυκαιμικό 
φορτίο και γαστρική κένωση

Καταστολή FFAs από λιπώδη ιστό  καλύτερη μεταβολική κάθαρση
γλυκόζης και χρησιμοποίησης γλυκόζης από ιστούς

Μειωμένο γλυκαιμικό φορτίο μικρότερη απαίτηση για ινσουλίνη

Μειωμένη γαστρική κένωση  Μείωση ρυθμού μεταφοράς θρεπτικών
συστατικών στο έντερο, απαιτώντας λιγότερη ινσουλίνη για ευγλυκαιμία και
γλυκαιμικό έλεγχο

Καλύτερος έλεγχος πείνας και επιθυμίας για φαγητό

Danone Vitapole. Eating frequency and health. 2004, Montrouge: J. Libbey Eurotext; 
Palmer, MA et al. Nutr Rev. 2009. 67(7): p. 379-90; Jackson, SJ et al. Appetite, 2007. 48(2): p. 199-205.;
Marathe, CS et al. Diabetes Care, 2013. 36(5): p. 1396-405.



Τα 6 μικρά συχνά γεύματα μπορεί να είναι ωφέλιμα στη 
μείωση των λιπιδίων αίματος

Πρόσφατα η Αμερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία σε επίσημη θέση της ανέφερε ότι
τα μικρά συχνά γεύματα μπορεί να είναι περισσότερο ωφέλιμα στη μείωση της ολικής &
LDL χοληστερόλης όταν συνδυάζονται με δίαιτα μειωμένων λιπιδίων (≤30% λίπος)

Άγνωστος μηχανισμός

St-Onge, MP et al. Circulation, 2017. 135(9): p. e96-e121



Παίζει ρόλο η αλληλουχία των τροφίμων –
γευμάτων?



Αλληλουχία γευμάτων παίζει σημαντικό ρόλο στη μεταγευματική γλυκαιμική απόκριση

Dimitriadis G, et al. Nutrients. 2021;13:159



Nesti L, et al. Frontiers in Endocrinol. 2019;10:Article 144



Γλυκαιμική απόκριση σε διαφορετικές πηγές 
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Προφόρτιση με πρωτεΐνη ή λίπος 

Kubota S et al. Nutrients. 2020;12:2502



Προφόρτιση με κρέας ή ψάρι

Kubota S et al. Nutrients. 2020;12:2502



Αλληλουχία γευμάτων (πρώτα λαχανικά, μετά πρωτεΐνη 
ή/και λίπος και στη συνέχεια υδατάνθρακες) μειώνει 
σωματικό βάρος και αυξάνει συμμόρφωση στο ΣΔ2

Kubota S et al. Nutrients. 2020;12:2502



Αλληλουχία θρεπτικών συστατικών, 
τροφίμων, γευμάτων

Οι ευαπορρόφητοι υδατάνθρακες από 
επεξεργασμένα σιτηρά/άλευρα, υψηλού ΓΔ 

αυξάνουν μεταγευματική γλυκαιμία

Προσθήκη πρωτεΐνης στους υδατάνθρακες μειώνει 
γλυκαιμική απόκριση

Κατανάλωση λαχανικών και πρωτεΐνης πριν από 
τους υδατάνθρακες μειώνει συγκεντρώσεις 

γλυκόζης και ινσουλίνης συγκριτικά με όποιον άλλο 
συνδυασμό και είναι αντίστοιχο φαρμακευτικής 

αγωγής!

Shapira N. Nutrients. 2019;11:2373



Υδατάνθρακες
Τρόφιμα με αργά απορροφήσιμους υδατάνθρακες, 

χαμηλού ΓΔ, υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες και 
πρωτεΐνη, π.χ. ολικής άλεσης δημητριακά με φασόλια ή 

φακές είναι βέλτιστος τύπος υδατανθράκων για 
αυξημένο κορεσμό, μειωμένη θερμιδική πρόσληψη και 

ΓΦ

Επεξεργασμένοι υδατάνθρακες όπως σάκχαρα/γλυκά θα 
πρέπει να καταναλώνονται στο τέλος του γεύματος σε 

ελάχιστες ποσότητες ή καθόλου

Οι φυτικές ίνες, ιδιαίτερα οι διαλυτές φυτικές ίνες, και το 
ανθεκτικό άμυλο βελτιώνουν το μεταβολισμό γλυκόζης

Shapira N. Nutrients. 2019;11:2373



Πυραμίδα αλληλουχίας γευμάτων για τη γλυκαιμική 
απόκριση

Shapira N. Nutrients. 2019;11:2373



Ποια είναι τα βήματα?

1. Κατανάλωση συστατικών χαμηλών θερμίδων, υψηλής περιεκτικότητας 
σε νερό και με φυτικές ίνες (π.χ. σούπες και χαμηλής ενεργειακής 
πυκνότητας γεύματα προφόρτισης) για την έναρξη του κορεσμού

2. Στη συνέχεια πιάτα πλούσια σε λαχανικά

3. Στη συνέχεια πρωτεϊνούχα τρόφιμα ελαφρώς μαγειρεμένα προς 
αύξηση κορεσμού και μείωση γλυκαιμικής και οξειδωτικής απόκρισης 

4. Στη συνέχεια σύνθετους υδατάνθρακες ολικής άλεσης 

5. Ελάχιστη ή καθόλου κατανάλωση ευαπορρόφητων υδατανθράκων στο 
τέλος του γεύματος

Shapira N. Nutrients. 2019;11:2373



Συμπεράσματα
Οι μηχανισμοί με τους οποίους η χρονοδιατροφή συνδέεται με το λιπώδη ιστό, τη 

μεταγευματική γλυκαιμία και την ινσουλινοαντίσταση είναι ακόμα υπό διερεύνηση

Υπάρχουν ενδείξεις που αποδεικνύουν ότι η βελτίωση της ινσουλινοευαισθησίας είναι 
καίριας σημασίας στην πρόληψη του μεταβολικού συνδρόμου, διαβήτη και καρδιαγγειακών

Η ώρα της ημέρας που καταναλώνουμε τροφή επηρεάζει το μεταβολισμό και την έκκριση 
ορμονών και μεταβολιτών

Επομένως, η κατανάλωση τροφής σε συστηματικές ώρες με πιο ελαφρύ δείπνο και το 
μεγαλύτερο γεύμα να είναι πρωί ή μεσημέρι είναι πιθανώς περισσότερο ευεργετικά για τη 

διαχείριση του σωματικού βάρους και ινσουλινοαντίσταση

Η αλληλουχία θρεπτικών συστατικών και γευμάτων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη 
μεταγευματική γλυκαιμία

 Για βελτίωση της ινσουλινοευαισθησίας προτείνονται:
1.Ίδιος αριθμός γευμάτων καθημερινά (ιδανικά 6 μικρά γεύματα με 50% υδατ στο 

μεσημεριανό γεύμα)
2.Σε περίπου ίδιες ώρες

3.Τελευταίο γεύμα της ημέρας να καταναλώνεται όσο πιο νωρίς (πολύ πριν βραδιάσει)
4.Πρώτα τρώμε λαχανικά και τρόφιμα με υγρασία -> πρωτεΐνη και λίπος -> υδατάνθρακες 



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ




