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Βιβλιογραφία


Η Μεσογειακή Δίαιτα (ΜΔ)
αντιπροσωπεύει μια συλλογή από
παραδοσιακές διατροφικές συνήθειες,
που ακολουθείται από τις χώρες γύρω
από τη Μεσόγειο Θάλασσα



Το σήμα κατατεθέν της ΜΔ είναι η
άφθονη κατανάλωση του τοπικά
παραγόμενου ελαιόλαδου



Το διαιτητικό σχέδιο περιλαμβάνει ψάρι,
όσπρια, μη επεξεργασμένα δημητριακά
και σπόρους, σαλάτες, φρέσκα λαχανικά

Μελέτες Μ.Δ.
 βελτιώνει

LDL-HDL

 προστατεύει

από την αντίσταση του
οργανισμού στην ινσουλίνη και από
το μεταβολικό σύνδρομο (Gotsis et
al 2014, Estruch et al 2006)

 μειώνει

την έκφραση των γονιδίων
που σχετίζονται με την
αθηροσκλήρωση, το οξειδωτικό
στρες & τη βλάβη του DNA, μέσω
των πολυφαινολών (Konstantinidou
et al, 2010)

 προστατεύει

από τη στεφανιαία
νόσο και κατ’ επέκταση από την
αναλογία στεφανιαίας νόσου και
διαβήτη

 πιθανόν

να προστατεύει και από
το διαβήτη

 παρέχει

προστασία κατά της
στεφανιαίας θνησιμότητας (Gotsis
et al 2014, Trichopoulou et al
2007, Mitrou et al 2007)

 ΜΔ έχει

αναφερθεί ως μια
βέλτιστη διατροφή για την
διατήρηση της καλής υγείας για
τον ΣΔ 2, η επίδρασή της σε
παιδιά-εφήβους με ΣΔ 1 δεν έχει
αξιολογηθεί

 Nέες

κατευθυντήριες οδηγίες του
Αμερικανικού Διαβητολογικού
Συλλόγου τον Ιανουάριο του 2014
συνιστούν την ΜΔ για τη
διαχείριση του ΣΔ 1

Σκοπός
Να

διερευνήσουμε την επίδραση
ενός προγράμματος ΜΔ 1-εβδομάδας
στις μεταγευματικές και συνολικές
ημερήσιες τιμές γλυκόζης, την
επικράτηση της συνολικής
καθημερινής υπογλυκαιμίας, την
ημερήσια δόση ινσουλίνης που
απαιτείται και να αξιολογηθούν τα
αποτελέσματά της στο γλυκαιμικό
έλεγχο.

Μεθοδολογία

Oι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο
ομάδες:




ομάδα παρέμβασης, (n=13) για να
ακολουθήσουν μια διατροφή μεσογειακού
τύπου 1-εβδομάδας
ομάδα ελέγχου, (n=11) ad libitum διατροφή



Ομάδα παρέμβασης: την πρώτη εβδομάδα
έκαναν 6 μετρήσεις γλυκόζης αίματος
ημερησίως, τη δεύτερη εβδομάδα έκαναν 6
μετρήσεις γλυκόζης αίματος ημερησίως και
ακολούθησαν πρόγραμμα ΜΔ.



Ομάδα ελέγχου που επίσης για 2 εβδομάδες
έκαναν 6 μετρήσεις γλυκόζης αίματος



Μεθοδολογία

Οι δύο ομάδες δε διέφεραν στατιστικά
σημαντικά μεταξύ τους: Φύλο, Ηλικία,
Δείκτη Μάζα Σώματος, Γλυκοζυλιωμένη
Αιμοσφαιρίνη, Απαιτούμενη Δόση Ινσουλίνης



Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν: πριν το
πρωινό, πριν το γεύμα, 1 ώρα μετά το γεύμα,
2 ώρες μετά το γεύμα, πριν το δείπνο και
πριν τον ύπνο



Καθημερινά ημερήσια τηλεφωνήματα
γίνονταν για τη διασφάλιση της
συμμόρφωσης προς τη ΜΔ στην ομάδα
παρέμβασης, καθώς και για την επιβεβαίωση
όλων των μετρήσεων BG & στις δύο ομάδες.

Ποιοτική και ποσοτική σύσταση
διαιτολογίου παιδιών και εφήβων με ΣΔ1
(ISPAD, 2014)
Ενέργεια
Κατάλληλες θερμίδες για ομαλή ανάπτυξη παιδιού
και απόκτηση ή διατήρηση επιθυμητού βάρους
Υδατάνθρακες

50-55% ολικής θερμιδικής πρόσληψης

Ζάχαρη

> 10%

"

Πρωτεΐνες

10-15%

"

Λίπη

30-35%

"

Κορεσμένα λιπαρά οξέα

< 10%

"

Moνοακόρεστα λιπαρά οξέα

> 10%

"

Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα

< 10%

"

ω-3 λιπαρά οξέα

0,15 γρ / ημέρα

Φυτικές ίνες

12-14γρ / 1000 θερμίδες

Αλάτι

≤ 6γρ / ημέρα

trans- λιπαρά οξέα

Στατιστική Ανάλυση

Το

Shapiro-Wilk τέστ χρησιμοποιήθηκε για τη

διερεύνηση της κανονικότητος της κατανομής των
συνεχών μεταβλητών
Συγκρίσεις

των συνεχών μεταβλητών μεταξύ των

ομάδων t- test για κανονική κατανομή δεδομένων
ή Mann-Whitney U test για μη παραμετρικά
δεδομένα
Συγκρίσεις

των συνεχών μεταβλητών μεταξύ τους,

πριν & μετά την παρέμβαση με το paired t-test για
κανονική κατανομή δεδομένων
ή Wilcoxon Signed Rank Test αναλόγως

Σύγκριση των τιμών γλυκόζης αίματος
σε mg/dL πριν και μετά την παρέμβαση
και στις δύο ομάδες.
Ομάδα παρέμβασης-n=13

Ομάδα ελέγχου -n=11

Πριν

Μετά

Διαφορά

Πριν

Μετά

Διαφορά

P

Προγευματική BG

158.3

99.8

-58.5

161.8

170.0

+8.2

0.001

1-h μεταγευματικά

166.5

134.4

-32.1

190.9

168.6

-22.0

0.486

2-h μεταγευματικά

154.3

117.0

-37.3

179.9

149.8

-30.1

0.702

Μέση τιμή γευματικής

159.7

117.1

-42.6

177.5

162.8

-14.7

0.059

Μέση τιμή ημερήσιας

163.0

127.8

-35.2

172.7

163.9

-8.8

0.014

Υπογλυκαιμίες

0.85

3.62

+2.77

1.64

2.09

+0.45

0.09

Υποθετική HbA1c %

7.2

6.0

-1.2

7.6

7.3

-0.3

0.014

ΑΔΙ

0.96

0.92

-0.04

0.93

0.92

-0.01

0.001

BG

Συμπεράσματα
Η

παρούσα μελέτη έδειξε για
πρώτη φορά ότι ένα πρόγραμμα
διατροφικής παρέμβασης ΜΔ σε
παιδιά-εφήβους με ΣΔ 1 ήταν
αποτελεσματική όσον αφορά την
γευματική και την συνολική
καθημερινή ευγλυκαιμία.

 Επίσης

παρατηρήθηκε μια μείωση
στην συνιστώμενη ημερήσια δόση

Συμπεράσματα
 Οι

νέοι με ΣΔ1 που ακολουθούν μια
διατροφή μεσογειακού τύπου
βελτιώνουν την γλυκαιμία και
μειώνουν τις ημερήσιες απαιτήσεις
σε ινσουλίνη

 Υιοθετώντας

μια διατροφή που
περιέχει τρόφιμα από την πυραμίδα
της ΜΔ θα βοηθήσει στην
διατήρηση της μακροχρόνιας
ευγλυκαιμίας(HbA1c) και θα μειώσει
τον κίνδυνο από μακροχρόνιες

Σας Ευχαριστώ
για την προσοχή σας!!!

Σχέση της γλυκοζυλιωµένης αιμοσφαιρίνης µε
το σάκχαρο του αίματος (ADA, 2014)
% HbA1c

Επίπεδο ρύθμισης

Μέση
τιμή Μέση
τιμή
γλυκόζης αίματος
γλυκόζης αίματος
mg/dl
mmol/dl

12.0

Κακή ρύθμιση

298

16.5

11.0

Κακή ρύθμιση

269

14.9

10.0

Κακή ρύθμιση

240

13.4

9.0

Μέτρια ρύθμιση

212

11.8

8.0

Μέτρια ρύθμιση

183

10.2

7.0

Πολύ καλή ρύθμιση

154

8.6

6.0

Πολύ καλή ρύθμιση

126

7.0

