Regularne spożycie alkoholu może zmniejszać ryzyko cukrzycy.
Duńscy naukowcy zbadali związek pomiędzy wzorcem picia alkoholu a ryzykiem wystąpienia
cukrzycy typu 2 u kobiet i mężczyzn. Badaniem objętych zostało ponad 70 tys. osób, które pytano o to,
jak często i w jakich ilościach sięgają po alkohol. W oparciu o dane pochodzące z rozsyłanych pocztą
kwestionariuszy obliczono średnie tygodniowe spożycie alkoholu, a informacje te zestawiono z danymi
na temat zachorowalności na cukrzycę typu 2. Z przeprowadzonej analizy wynika, że osoby, które
sięgają po umiarkowane ilości alkoholu regularnie, tzn. kilka razy w tygodniu, są mniej narażone na
rozwój cukrzycy. Potwierdzono też, że to nie ilość, a częstość spożycia ma istotnie większy wpływ na
ryzyko zachorowania.
Najwięcej korzyści przynosi picie wina, w szczególności czerwonego. Swoje protekcyjne
działanie zawdzięcza ono zawartości polifenoli, naturalnych związków fitochemicznych mogących
wywierać korzystny wpływ na kontrolę glukozy we krwi. Duńscy badacze zaobserwowali, że ryzyko
wystąpienia cukrzycy jest istotnie niższe wśród osób, które wino piją 3-4 razy w tygodniu, w
porównaniu do tych, które po kieliszek sięgają rzadziej niż raz w tygodniu. Zachorowalność maleje
odpowiednio o 32% u mężczyzn i o 27% u kobiet. Ryzyko cukrzycy, choć w mniejszym stopniu, redukuje
również piwo. Zagrożenie chorobą zmniejsza się o 21% u mężczyzn spożywających od 1 do 6 puszek
piwa tygodniowo w porównaniu do tych pijących mniej. Podobnej zależności nie stwierdzono jednak
w przypadku kobiet. Piwo w jakichkolwiek ilościach nie stanowi dla nich ochrony przed cukrzycą.
Wykazano także, że mocne trunki nie chronią przed zachorowaniem, bez względu na płeć. Wśród
kobiet ryzyko może nawet wzrastać, szczególnie gdy alkohole spirytusowe wypijane są w większych
ilościach. Płynące z analizy informacje są najmniej optymistyczne dla amatorek ginu. Wypijanie szklanki
kilka razy w tygodniu zwiększa u kobiet ryzyko wystąpienia cukrzycy aż o 83%.
Główna badaczka, prof. Janne Tolstrup z Uniwersytetu Południowej Danii, nie namawia jednak
do picia. Na łamach „Diabetologia” zastrzega, że częste sięganie po alkohol nie chroni przed
wystąpieniem innych schorzeń. Alkohol niekorzystnie wpływa na choroby przewodu pokarmowego,
szczególnie wątroby i trzustki, a jego nadużywanie niszczy zdrowie.
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Regular alcohol drinking may reduce the risk of diabetes.
Danish researchers have examined the association between drinking patterns and the risk of
type 2 diabetes in men and women. More than 70 000 individuals participated in the study. Selfreported questionnaires were used to obtain information on frequency of alcohol drinking and
consumption of wine, beer or spirits. Overall average weekly alcohol intake was calculated and then
compiled with national data on type 2 diabetes frequency. Analysis indicates that frequent
consumption (i.e. several times a week) of moderate amounts of alcohol is associated with the lower
risk of diabetes. It has been also confirmed, that the frequency of consumption has significantly greater
impact on the probability of illness than drinks amount.
Wine has been suggested to have particularly protective effects. It is owed to polyphenols,
natural phytochemical compounds found in red wine, that may exert beneficial effects on blood
glucose control. Moreover, Danish researchers have observed that the risk of diabetes is significantly
lower among people who drink wine 3 - 4 times a week, compared to those who drink less than once
a week. Incidence decreases by 32% in men and 27% in women, respectively. The risk of diabetes is
also reduced with beer drinking, however this effect has a lower extent. The risk decreases by 21% in
men drinking 1 - 6 drinks of beer/week when compared with those drinking less. No comparable
correlation was observed for women. Beer does not protect them against diabetes. It has been also
shown that spirits do not have any protective effect, regardless of sex. For women, the risk may even
increase when spirits are consumed in larger quantities. Results of the analysis are least optimistic for
gin amateurs. Drinking a gin glass several times a week increases the risk of diabetes by 83% for
women.
Despite of all, the main researcher, Prof. Janne Tolstrup from the University of South Denmark,
does not encourage drinking. She warns in „Diabetologia”, that frequent use of alcohol does not
protect against the occurrence of other conditions. Alcohol adversely affects digestive tract, especially
liver and pancreas. And more importantly, alcohol abuse destroys health.
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