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Cukier w normie
20.09.2010.

Liczba chorych na cukrzycę rośnie. Lekarze przekonują, że nie musi tak być. Wystarczy wprowadzić
niewielkie zmiany, by uciec przed chorobą.
Zachorowaniu na cukrzycę sprzyjają geny i tryb życia. Dlatego najbardziej powinny uważać osoby z
obciążeniami genetycznymi, a także te, które mają nadwagę, zbyt wysokie ciśnienie lub podwyższony
poziom złego cholesterolu LDL. Obarczone większym ryzykiem są też kobiety z zespołem policystycznych
jajników. Wszystkie te osoby powinny raz w roku robić badania krwi, by sprawdzić poziom cukru. To
ważne, bo podwyższone wskaźniki są sygnałem, że choroba się rozwija. Nieleczona cukrzyca uszkadza
serce, układ nerwowy, nerki, atakuje oczy. Aby nie dopuścić do jej rozwoju, najlepiej zacząć od drobnych
zmian w codziennym życiu.
Jak przechytrzyć chorobę?

Terapia przez sen

Nieprzespane noce zwiększają ryzyko pojawienia się cukrzycy. Osoby, które przez dwa tygodnie spały
tylko 5,5 godziny dziennie, miały wyniki testów cukru we krwi porównywalne do osób z wysokim
ryzykiem cukrzycy. Aby nie zachorować, warto spać około 7-8 godzin na dobę.

Kilogramy w dół

Nie trzeba drastycznie się odchudzać. Już zrzucenie 7 proc. wagi zmniejsza ryzyko pojawienia się
cukrzycy o 58 proc. Takie wnioski płyną z badań amerykańskich naukowców, którzy sprawdzili, jaki
wpływ na regulację poziomu cukru we krwi mają systematyczne ćwiczenia i zmniejszenie wagi.

* Skuteczne i zdrowe odchudzanie

Mała czarna bez grzechu

Kawa zawiera przeciwutleniacze, które regulują poziom cukru we krwi i mają pozytywny wpływ na
wydzielanie insuliny. Dlatego filiżanka tego napoju wypijana codziennie obniża ryzyko cukrzycy nawet o 7
proc.

Warzywa zamiast kotleta

Osoby, które jedzą dużo czerwonego mięsa, są o 21 proc. bardziej narażone na cukrzycę typu 2 niż ci,
którzy wybierają potrawy jarskie. Dlatego warto chociaż raz w tygodniu robić sobie dzień bez mięsa.
Zamiast befsztyków można wtedy przygotować potrawy z warzyw zawierających białko, np. z grochu,
http://www.cukrzyca.akcjasos.pl

Kreator PDF

Utworzono 24 April, 2014, 22:12

Cukrzyca - Najnowsze informacje

fasoli albo soi.

Potrawy na indeksie

Warto zwracać uwagę na indeks glikemiczny (IG) posiłków. Im jest niższy, tym lepiej dla organizmu.
Wysoki IG mają np.: biały chleb, frytki, rozgotowany makaron lub płatki kukurydziane. Produkty
zalecane, czyli o niskim IG, to: pomidory, migdały i orzechy włoskie.
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