
sveikata
Cukrinis diabetas – viena 
labiausiai ne tik Lietuvoje, 
bet ir pasaulyje paplitusių 
ligų. Kasmet juo suserga vis 
daugiau žmonių. Dažnam 
turėtų kilti klausimas – kodėl 
taip yra? Kaip teigia medikai, 
ligai atsirasti didžiausią įtaką 
daro pasyvus gyvenimo būdas 
ir netinkama mityba. Taigi 
reikėtų keisti įsisenėjusius 
įpročius ir pradėti gyventi 
bent truputėlį sveikiau.

LIGOS APIBŪDINIMAS
Cukrinis diabetas, arba liaudiškai cukraligė – tai 
liga, kai sumažėja žmogaus organizmo gebėji-
mas kontroliuoti gliukozės kiekį kraujyje. Už šios 
medžiagos koncentraciją atsakingas kasos gami-
namas hormonas insulinas. Sutrikus insulino ga-
mybai ar sumažėjus jo poveikiui kraujyje stipriai 
padaugėja gliukozės. Dėl to sutrinka normali or-
ganizmo veikla. Kai gliukozės koncentracija tampa 
pernelyg didelė, žmogui ima vystytis diabetas. 
Riziką susirgti šia liga didina pasyvus gyvenimo 
būdas, netinkama mityba, nutukimas, stresas.

CUKRINIO DIABETO RŪŠYS

I TIPO, arba nuo insulino priklausomas, diabetas. 
Tai autoimuninė liga, dėl kurios sunyksta insu-

liną gaminančios kasos ląstelės. Tada organizme 
insulino labai trūksta arba nėra visiškai. Dėl šios 
priežasties I tipo diabetu sergančiam žmogui 
būtina reguliariai daryti insulino injekcijas ir taip 
mažinti gliukozės kiekį kraujyje. Šio tipo diabetu 
dažniausiai suserga jaunesni kaip 30 m. žmonės. 
Manoma, kad jei žmogus, paveldėjęs diabeto po-
linkį, juo nesuserga vaikystėje, tai vėliau tikimybė 
susirgti vis mažėja.

II TIPO, arba nuo insulino nepriklausomas, 
diabetas. Ši ligos forma atsiranda tada, kai 

kasos gaminamas insulinas nebepanaudojamas 
veiksmingai. Tai nutinka dėl ląstelių išsiugdomo 
atsparumo hormonui. Didžiausią riziką susirgti 
šio tipo diabetu turi vyresni kaip 50 m. žmonės, 
dažniausiai turintys antsvorio, gyvenantys nejud- 
riai ir nesilaikantys sveikos mitybos principų. II 
tipo cukrinis diabetas pajuntamas ne iš karto, nes 
jo požymiai silpnesni už I tipo. Dažnai žmonės į 
pirmuosius požymius paprasčiausiai nereaguoja 
ir todėl diabetas diagnozuojamas gana vėlai.

LIGOS SIMPTOMAI
•  Varginantis troškulys ir padažnėjęs šlapinimasis
•  Neryškus matymas ir nuolatinis alkis.
•  Kūno masės padidėjimas arba nepaaiškinamas 

Kaip išvyti
gyvenimo palydovą  

cukrinį diabetą?

• Pasaulio Sveikatos Organizacijos 
duomenimis, 2025 m. cukriniu dia-
betu gali sirgti net 330 mln. planetos 
gyventojų.
• Šiandien pasaulyje yra daugiau nei 
250 mln. žmonių, sergančių diabetu.
• Apie 50 % žmonių, kuriems nusta-
tomas diabetas, kenčia dėl įvairių 
komplikacijų.
• Sergantieji I tipo diabetu sudaro 
apie 5 % visų sergančiųjų diabetu.
• Diabetas nėra užkrečiama ar gene-
tiškai perduodama liga, paveldimas 
tik polinkis juo susirgti.
• Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad 
tinkamai reguliuojant gliukozės kie-
kį kraujyje vėliau prasideda ir lėčiau 
progresuoja diabeto komplikacijos 
bei gretutinės ligos.
• Nors anksčiau II tipo diabetas buvo 
laikomas vyresnio amžiaus žmonių 
liga, pastaruoju metu juo suserga vis 
daugiau jaunuolių.
• Cinamonas padeda sumažinti 
cukraus kiekį kraujyje.

Įdomu

I ir II tipo diabetas yra skirtingi, jų kiti mechanizmai. Susirgus I tipo diabetu 
tenka laikytis reikalavimų, lemtingų žmogaus gyvenimui. II tipo diabetas 
yra šiek tiek lengvesnė liga. Pacientui yra paprasčiau laikytis gydymo 
režimo, o gydytojų rekomendacijos būna ne tokios giežtos. Ne visada 
reikia leistis insuliną, užtenka tablečių.
II tipo diabetas yra antrinė nutukimo komplikacija. Jei nesiimama jokių 
veiksmų, atsiranda širdies, nervų pažeidimų, širdies ir kitų kraujagyslių, 
kapiliarų pakenkimų, negyjančių žaizdų ir regėjimo sutrikimų. Norint iš-
vengti šių komplikacijų, būtina ypatingą dėmesį skirti pačiai ligos pradžiai – 
gydytis gydytojo paskirtais vaistais, vartoti insuliną ir laikytis sveikos, 
subalansuotos mitybos režimo.

Diabetu sergančio žmogaus dieta yra sveikos mitybos valgiaraščio atitikmuo. Pastaruoju metu 
populiari nuomonė, kad ši dieta turėtų būti rekomendacinio pobūdžio ir niekuo nesiskirti nuo 
sveikos mitybos patarimų. Pacientui svarbiausia – aprūpinti organizmą lėčiau įsisavinamais ang- 
liavandeniais – krakmolu, tirpiomis ir netirpiomis skaidulomis (jų yra grūdinėse kultūrose bei dar-
žovėse). Organizmas šių medžiagų visą dieną turi gauti tolygiai, todėl diabetu sergančių žmonių 
mitybą sudaro 5 valgymai: trys pagrindiniai (pusryčiai, pietūs, vakarienė) ir du užkandžiai. Lygiai 
taip pat patariama maitintis ir sveikiems žmonėms.
Skirtumas tarp diabetu sergančio ir sveiko žmogaus mitybos yra tas, kad sergančiajam ribojami 
lengvai įsisavinami angliavandeniai, tai yra cukrus ir fruktozė. Jam netinka saldinti ir natūraliai 
saldūs produktai (pvz., saldūs vaisiai). Jų rekomenduojama ne išvis atsisakyti, bet iki minimumo 
sumažinti, o kalorijų gauti iš krakmolingų produktų. Jeigu žmogus iš tikrųjų laikosi tokios taisyklės, 
jo glikeminis indeksas, arba gliukozės kiekis kraujyje, būna daugmaž vienodas. Sveikam žmogui 
taipogi visiškai nereikia daug riebių ir saldžių patiekalų, taigi sveikos mitybos abėcėlė sutampa su 
rekomendacijomis sergantiesiems diabetu.
Aplinkiniams palaikyti diabetu sergantį žmogų, laikytis tokio pat mitybos režimo yra visai na-
tūralu. Jiems tai neturėtų sukelti jokių nepatogumų. Dietinė mityba būtų tinkamas ir protingas 
maitinimosi būdas ir pacientui, ir artimajam. Niekas dėl to nenukentėtų – nei vaikai, nei vyresnio 
amžiaus žmonės, nei paaugliai. 

Jūratė Dobrovolskienė, dietologė 

Specialisto komentaras 

N
uo

tr
au

ka
 iš

 a
sm

en
in

io
 a

lb
um

o 
 

jos sumažėjimas.
•  Nuovargio ir mieguistumo jausmas.
•  Lėtas sužeidimų gijimas, dažnos infekcijos.
•  Odos niežėjimas.
•  Kojų tirpimas.
•  Dirglumas, irzlumas.
•  Paraudusios ir (ar) ištinusios dantenos.

CUKRINIO DIABETO DIETA

1 Atsisakyti sočiųjų riebalų
 Sotieji riebalai skatina susidaryti kenks-

mingąjį cholesterolį, o per ilgus metus sukelia 
nutukimą ir širdies ligas. Jų yra riebioje mėsoje, 
vištienoje su oda, svieste, margarine, grietinėlė-
je, fermentiniame sūryje, daugelyje gatavų už-
kandžių ir pusfabrikačių. Jų geriau atsisakyti, o 
sveikų riebalų gauti iš nesočiųjų riebalų turtingų 
produktų, pvz., alyvuogių, saulėgrąžų, sezamų, 
sėmenų aliejaus, riešutų (graikinių, žemės, mig-
dolų, pistacijų), avokadų. Derėtų prisiminti, kad ir 
sveikųjų riebalų reikėtų vartoti saikingai.

2 Mažiau angliavandenių
 Cukriniu diabetu sergantiems 

asmenims svarbu skaičiuoti ang- 
liavandenius kiekį 
ir neviršyti reko-
menduojamos nor-
mos. Norint suvaldyti 
šių medžiagų įsisavinimą 
geriausia rinktis mažo 
glikeminio indekso maisto 
produktus. Tokiais galima 
laikyti vyšnias, obuolius, abri-
kosus, persikus, greipfru-
tus, apelsinus, pupeles, 
neriebų jogurtą, pieną. 
Žinoma, ir šių produktų 
reikėtų nepadauginti.

3 Daugiau skaidulų
Kai valgoma daugiau skaidulinių 

medžiagų, gliukozė lėčiau patenka į krau-
ją, todėl skaidulos ypač naudingos II tipo 
diabetu sergantiems žmonėms. Be to, 
skaidulingi produktai yra žymiai sotesni, 
jų valgant mažėja pavojus nutukti. Geri 
skaidulų šaltiniai: grūdai (ypač kviečiai, 
avižos, miežiai, ryžiai) ir jų dribsniai, rupi 
duona, ankštinės daržovės, kopūstai, 
burokėliai, juodieji serbentai, avietės, 
riešutai.

4 Saikingai baltymų
Baltymai būtini audiniams augti 

ir atsinaujinti. Tai svarbus organizmo 
energijos šaltinis. Vis dėlto jų vartoti irgi 
reikia saikingai. Baltymų turintys produktai 
turėtų sudaryti apie 10–20 % paros raciono. 
Sergantiesiems diabetu tinkami produktai: liesa 

mėsa, vištiena be odelės, jūrų gėrybės (mo-
liuskai, krevetės, kalmarai), žuvis (lydeka, 
menkė, ešerys, tunas, upėtakis), kiaušiniai 
(geriausia virti), nugriebtas ar neriebus 

pienas, jogurtas, liesa (0,5 %) varš-
kė, pupelės, lęšiai.

5 Vengti cukraus
Daug cukraus turin-

tys produktai – vieni didžiausių 
sergančiųjų šia liga priešų. Jei 

įmanoma, reikėtų visiškai atsisa-
kyti saldainių, sirupų, uogienių, 
saldžių gaiviųjų gėrimų, desertų. 
Paprastai tokie produktai tik didina 
gliukozės kiekį kraujyje, o naudos 

organizmui teikia mažai. Tiems, kam 
saldumynų atsisakyti sunku, patar-
tina cukrų keisti saldikliais (pvz., 

sacharinu, aspartamu), o desertui rinktis vai-
sių salotas. Truputėlis cukraus labai pakenkti 
neturėtų, jei liga kontroliuojama ir nesergama 
sunkiomis gretutinėmis ligomis.

6 Mažiau druskos
Sergantiesiems cukriniu diabetu labai svar-

bu, kad būtų išlaikomas vienodas kraujospūdis. 
Įvairūs medicininiai tyrimai atskleidė, kad druska 
gali jį padidinti. Gaminant maistą reikėtų drus-
kos vartoti kuo mažiau, jau pagamintų patiekalų 
papildomai nesūdyti. Būtina kuo mažiau valgyti 

sūrių produktų. Tai ypač svarbu, 
jei aukštas kraujospū-

dis kelia sveikatos 
sutrikimų.

7  Negerti      
alkoholio

Alkoholiniai gėrimai kenkia visiems žmonėms, 
jų vartoti reikėtų saikingai, o sergantieji diabetu 
turėtų būti ypač atsargūs. Jiems kyla panašiais 
į apgirtimą simptomais pasireiškiančios hipo-
glikemijos (per mažo gliukozės kiekio kraujyje) 
pavojus. Paprastai gliukozės trūkumą kompen-
suoja kepenys iš sukauptų rezervų, bet išgėrus 
alkoholio kepenys turi jį skaidyti, todėl nebe-
kontroliuoja gliukozės kiekio. Dėl to atsiranda 
hipoglikemijos rizika. Sergantiesiems diabetu 
patartina alkoholio išvis atsisakyti arba vartoti tik 
labai nedaug, o prie jo visada turėti užkandžių, 
kad būtų papildomos angliavandenių atsargos.

 SVARBU
Valgyti reguliariai.  Tai daryti reikėtų 
dažnai ir po truputį. Būtina visada valgyti 
tuo pačiu laiku. Nepavalgius laiku arba 
išvis praleidus valgį gali staiga padidėti 
gliukozės kiekis kraujyje. Dėl to kamuos 
bloga savijauta.

Būti aktyviems. Sportas, aktyvi fizinė 
veikla – svarbūs cukrinio diabeto gydymo 
elementai, padedantys valdyti ne tik gliuko-
zės kiekį kraujyje, bet ir kūno masę. Tai ypač 
aktualu II tipo diabetu sergantiems asme-
nims, nes antsvoris – viena dažniausių šios 
ligos priežasčių.

Reguliariai lankytis pas sveika-
tos priežiūros specialistus. Jie pa-
dės reguliuoti gliukozės kiekį kraujyje, patars, 
kaip stebėti savo sveikatos pokyčius ir išmo-
kys sveikesnio gyvenimo būdo.
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