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Θεραπευτική Διατροφική
Παρέµβαση

❖

Η διατροφική θεραπεία συστήνεται σε όλους τους ασθενείς µε ΣΔ1 και ΣΔ2 ως
αναπόσπαστο στοιχείο της συνολικής θεραπευτικής αγωγής (LOE A)

❖

Άτοµα σε προδιαβητικό στάδιο ή ασθενείς µε ΣΔ θα πρέπει να λαµβάνουν
εξατοµικευµένη θεραπευτική διατροφική παρέµβαση από πιστοποιηµένους
διαιτολόγους, προκειµένου να πετύχουν τους θεραπευτικούς στόχους

❖

Ακριβώς επειδή η διατροφική παρέµβαση στο διαβήτη έχει ευνοϊκή σχέση
κόστους-οφέλους (LOE B) και µπορεί να επιτύχει αποτελεσµατική πρόληψη και
µείωση της νοσηρότητας, θα πρέπει να αποζηµιώνεται από τα ασφαλιστικά
ταµεία (LOE E)
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ADA 2017 Position statement
Συστάσεις φυσικής δραστηριότητας για άτοµα µε ΣΔ
❖ Αερόβια άσκηση, µέτριας έντασης (50-70% µέγιστης καρδιακής συχνότητας) ≥150 min/εβδοµάδα
ή έντονη άσκηση (>70% µέγιστης καρδιακης συχνοτητας) 75 min/εβδοµάδα (µοιρασµένη σε ≥3
ηµέρες/εβδοµάδα, χωρίς να µεσολαβούν >2 συνεχόµενες ηµέρες χωρίς άσκηση (LOE B)

❖ Απουσία αντενδείξεων (καρδιακή νόσος, υπέρταση, αµφιβληστροειδοπάθεια), οι
ασθενείς µε ΣΔ2 θα πρέπει να εκτελούν ασκήσεις µε αντιστάσεις ≥2 φορές/
εβδοµάδα
Diabetes Care 2017;40(Suppl 1):S33-43

N Engl J Med 2002;346:393-403

Είσοδος της γλυκόζης στα µυϊκά κύτταρα
➢ Η Glu µεταφέρεται εντός του µυϊκού κυττάρου
µε τη µεσολάβηση της πρωτεΐνης-µεταφορέα
GLUT4
➢ Η άσκηση αυξάνει σηµαντικά την έκφραση της
GLUT4 & προκαλεί µετατόπισή της από
ενδοκυττάρια κυστίδια στην κυτταρική
µεµβράνη
➢ Η αύξηση της διαθεσιµότητας των
µεταφορέων GLUT4 εξασφαλίζει τη συνεχή
παροχή Glu στον µυ
➢ Η ινσουλίνη εξίσου διεγείρει τη µετατόπιση
των µεταφορέων GLUT4 µε ανεξάρτητο
µηχανισµό

Br J Sports Med 1999;33:161–173

➢ Η χρόνια άσκηση συµβάλλει στην αύξηση της ευαισθησίας στη ινσουλίνη και στην
αποτελεσµατικότερη χρήση της Glu

IUBMB Life. 2008; 60(3): 145–153

Exerc Sport Sci Rev 2005;33(1):43–8

Μεταβολισµός γλυκόζης κατά την άσκηση
ΔΡΑΣΗ ΣΝΣ
1) απευθείας στο ήπαρ
παραγωγής Glu &
πρόσληψης
από τους µύες

2) απελευθερώνοντας
κατεχολαµίνες → διέγερση
γλυκογονόλυσης/
νεογλυκογένεσης (ήπαρ) &
λιπόλυσης (λιπώδης ιστός)

➢

Αναστολή έκκρισης ινσουλίνης & διέγερση παραγωγής γλουκαγόνου
(πάγκρεας)

Exerc. Sport Sci. Rev. 2005;33(1):17–23

Φυσιολογική προσαρµογή ανάλογα µε την ένταση της άσκησης

Ένταση

V02max

% αύξησης
καρδιακού
ρυθμού

Πολύ
ελαφρά

<20

<35

Ελαφρά

20-39

35-54

Μέτρια

40-59

55-69

Έντονη

60-84

70-89

Πολύ
έντονη
Μέγιστη

>85

>90

100

100

Diabetes Care 1998;21:1288-1293

Clinical Medicine 2014;14(6):673-6

Αερόβια αθλήματα
Jogging, ποδηλασία, περπάτημα, πεζοπορία, τένις με τη συνεχή κίνηση
Ένταση αερόβιας άσκησης

Είδος άσκησης

Μέτρια
50-70% του µέγιστου καρδιακού ρυθµού

Ποδήλατο
Γρήγορο βάδισµα
Κολύµβηση
Μαραθώνιος
Τρίαθλο
Χορός
Γρήγορο βάδισµα σε ανάβαση
Τροχάδην
Αεροβική γυµναστική
Ποδόσφαιρο
Καλαθοσφαίρηση
Γρήγορη κολύµβηση
Γρήγορος χορός

Έντονη
> 70% του µέγιστου καρδιακού ρύθµού

<<Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείρηση του
διαβητικού ασθενούς, 2011>>

Αναερόβια αθλήματα

Ασκήσεις ενδυνάμωσης, ασκήσεις με βάρη και με αντίσταση, sprint
Συχνότητα που συνίσταται Είδος άσκησης

Ασκήσεις που
χρησιµοποιούν µυϊκή
δύναµη για να
µετατοπίσουν ένα βάρος ή
ασκούν µυϊκή αντίσταση
έναντι ενός βάρους

Εκτελούνται 2-3 φορές/
εβδοµάδα, αφορούν κατά
το δυνατόν περισσότερες
οµάδες µυών

Ελεύθερα βάρη
Ειδικά µηχανήµατα που
προβάλλουν ρυθµιζόµενη
αντίσταση στο έργο των
µυϊκών οµάδων

Προετοιµασία του διαβητικού πριν από την
έναρξη της άσκησης

❑ Πρόληψη υπεργλυκαιµίας/
διαβητικής κετοξέωσης
❑ Πρόληψη υπογλυκαιµίας
❑ Τροποποίηση δόσεων ινσουλίνης/
τεχνικές χορήγησης ινσουλίνης
❑ Συχνές µετρήσεις σακχάρου αίµατος

Υπεργλυκαιµία & άσκηση στο ΣΔ τύπου Ι

ΑΣΚΗΣΗ

Diabetes 2002;51(Suppl. 1):S271–S283

➢Ανεπαρκής πρόσληψη/στέρηση ινσουλίνης για 12-48 h οδηγεί σε διαβητική
κετοξέωση
➢Η άσκηση ενδέχεται να επιδεινώσει την υπεργλυκαιµία
➢Άλλα αίτια περιλαµβάνουν διαιτητικές παρεκτροπές, ακινησία, παράλειψη
υπογλυκαιµικών δισκίων, ασθένεια, στρες ή τραύµα

Υπεργλυκαιµία & άσκηση στο ΣΔ τύπου Ι
Μέτρηση Glu

Glu 100-250
mg/dL

Glu>250 mg/dL

Glu>300 mg/dL

Άσκηση

Κετόνες ούρων

Αναβολή
άσκησης

+++

-

Αναβολή
άσκησης

Άσκηση
(έλεγχος Glu
q15 min)

Υπεργλυκαιµία & άσκηση στο ΣΔ τύπου ΙΙ

➢Ο κίνδυνος κετοξέωσης κατά την άσκηση είναι σηµαντικά χαµηλότερος
στους ασθενείς µε ΣΔ τύπου ΙΙ έναντι αυτών µε ΣΔ τύπου Ι
➢Ασθενείς µε ΣΔ τύπου ΙΙ εµφανίζουν υπεργλυκαιµία πρωτίστως λόγω:
-αυξηµένης πρόσληψης τροφής
-ανεπαρκούς φυσικής δραστηριότητας
-πτωχής ιστικής πρόσληψης γλυκόζης, λόγω αντίστασης στην ινσουλίνη

Υπεργλυκαιµία & άσκηση στο ΣΔ τύπου ΙΙ

Μέτρηση
Glu

Glu<400 mg/dL

Glu>400 mg/dL

Άσκηση

Αναβολή
άσκησης

Πρόληψη υπογλυκαιµίας σε ασθενείς
µε ΣΔ τύπου Ι και ΙΙ
➢Κατανάλωση έξτρα γεύµατος CHO (≈15 g) εάν Glu<100 mg/dL πριν την άσκηση
➢Εύκολη πρόσβαση σε τροφές που αποτελούν άµεση πηγή CHO

Ισοδύναµα 15 g CHO

Diabetes Care 2004;27(Suppl. 1)

Άσκηση - Μέτρηση Γλυκόζης - Υδατάνθρακες
Άσκηση

Σάκχαρο αίµατος

Γευµατίδιο

Σύντοµη - µέτριας
έντασης

<180mg/dl

1 φέτα ψωµί ή 1 µικρό
φρούτο

>180mg/dl

Τίποτε

<100mg/dl

1 φρούτο και 1 φέτα ψωµί

100-240mg/dl

1 φρούτο ή 1 φέτα ψωµί

>240mg/dl

Τίποτε

Ενδιάµεσης διάρκειας και
µέτριας έντασης

Διάρκειας 2h και πάνω

2 φέτες ψωµί + 60g και
κρέας ή τυρί πριν από την
άσκηση

Strategies for Prevention of Exercise-Associated Hypoglycemia in the T1DM Athlete

Strategy

Advantages

Disadvantages

Μειώνοντας την δόση εφόδου πριν από
την άσκηση (ειδικά όταν αυτή κυµαίνεται
µεταξύ 90-120’ από τη δόση εφόδου)

Μειώνει τις απαιτήσεις σε CHO.
Μειώνει την υπογλυκαιµία κατά τη
διάρκεια της άσκησης. Αποτελεσµατική
για τον έλεγχο του ΣΒ

Απαιτεί σωστό σχεδιασµό, Μη χρήσιµη
για απρογραµµάτιστη ή άσκηση µετά
το γεύµα, µπορεί να οδηγήσει στην
έναρξη της άσκησης µε αυξηµένη
γλυκόζη

Προσαρµόζοντας τον λόγο της βασικής ΄Ίδιο µε το παράπάνω
ινσουλίνης πριν και κατά τη διάρκεια
της άσκησης

Απαιτεί σωστό σχεδιασµό, οι
προσαρµογές θα πρέπει να γίνουν 60’
πριν την άσκηση

Μειώνοντας τη βασική ινσουλίνη µετά την
άσκηση

Μειώνει τη νυχτερινή υπογλυκαιµία

Πιθανή αύξηση στη γλυκόζη νηστείας

Πρόσληψη CHO κατά τη διάρκεια της
άσκησης

Χρήσιµο για απρογραµµάτιστη ή
παρατεταµένη άσκηση

Αντιπαραγωγική, εάν ο σκοπός της
άσκησης είναι η ! ή ο έλεγχος του
ΣΒ. Δεν είναι πρακτικό για όλα τα
σπορ, πιθανή πρόκληση
γαστρεντερικών διαταρραχών

Sprint πριν ή µετά την άσκηση

Μειώνει την υπογλυκαιµία ακριβώς
µετά την άσκηση

Καµία επίδραση στην υπογλυκαιµία
κατά τη διάρκεια της άσκησης

Πρόσληψη καφείνης πριν από την
άσκηση

Μειώνει την υπογλυκαιµία κατά τη
διάρκεια και µετά την άσκηση. Μειώνει
τις απαιτήσεις σε CHO

Πιθανά λάθη στην τεχνική του
αθλήµατος. Πιθανές διαταραχές στην
αναπλήρωση και στον ύπνο

Int J Endocrinol Metab. 2016 Apr; 14(2): e36091.

Προσαρµογή δόσεων ινσουλίνης ανάλογα
µε διάρκεια / ένταση άσκησης

Diabetes Care 2016;39(11):2065-2079

Προσαρµογή δόσεων ινσουλίνης
ανάλογα µε διάρκεια / ένταση άσκησης

➢ Αποφυγή συµµετοχή σε άσκηση κατά τη διάρκεια του υψηλότερου σηµείου
δράσης της ινσουλίνης
➢ Αθλητές που κάνουν ενέσεις πολλαπλών δόσεων, η δόση της βραχείας
δράσης ινσουλίνη στο γεύµα που προηγείται της άσκησης, θα πρέπει να
µειωθεί κατά 30-50%
➢ Προγραµµατισµένη πρωινή προπόνηση ➔ η ινσουλίνη βραχείας δράσης
στο πρωινό γεύµα θα πρέπει να µειωθεί, όπως παραπάνω

Int J Endocrinol Metab. 2016 Apr; 14(2): e36091.

Τεχνικές χορήγησης ινσουλίνης στους
αθλητές
➢ Επιλογή ενός προκαθορισµένου σηµείου χορήγησης ενέσεων
ινσουλίνης

➢ Αποφυγή ενδοµυϊκής ένεσης ινσουλίνης (π.χ. στον µηρό)

➢ Προτιµότερη η υποδόρια χορήγηση ινσουλίνης στην κοιλιά
(εύκολη πρόσβαση κατά τη διάρκεια των γευµάτων, δεν επηρεάζει
την αθλητική απόδοση)

➢ Ο ρυθµός απορρόφησης της ινσουλίνης µπορεί να είναι
θερµά ή υγρά κλίµατα

σε

Συχνές µέτρησης γλυκόζης αίµατος
➢Μέτρηση Glu πριν, κατά τη διάρκεια και µετά το
πέρας της άσκησης
➢Νέοι µετρητές Glu: γρήγορα αποτελέσµατα (<5 s)
➢Δυνατότητα µετρήσεων στη διάρκεια σύντοµων
διαλειµµάτων (π.χ. ηµίχρονο, time-out)

➢Συχνές µετρήσεις Glu: εξατοµίκευση σύστασης γευµάτων & δόσεων ινσουλίνης
➢Εκπαίδευση αθλητών στην άµεση αναγνώριση συµπτωµάτων υπογλυκαιµίας (π.χ.
διαταραχές όρασης, αδυναµία συγκέντρωσης)

Διατροφικές συστάσεις

•

Πριν απο την άσκηση

•

Κατά τη διάρκεια της άσκησης

•

Μετά το πέρας της άσκησης

There is no “diabetic Diet”

Μελέτες αποδεικνύουν πως δεν υπάρχει το ιδανικό ποσοστό των θερµίδων από
υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και λίπος για όλα τα άτοµα µε διαβήτη

Η κατανοµή µακροθρεπτικών συστατικών θα πρέπει να βασίζεται στην
εξατοµικευµένη αξιολόγηση των διατροφικών συνήθειων, προτιµήσεων και
µεταβολικών στόχων

➢ Διαχείριση του διαβήτη : ▪ ποικιλία τροφών
▪ συνδυασµοί διαφόρων τροφίµων ή οµάδων
▪ προσωπικές πεποιθήσεις (π. χ. , παράδοση,
πολιτισµό, θρησκεία, οικονοµικό status)

Diabetes Care 2017;40(Suppl 1):S33-S43

Position of the American Dietetic Association, Dietitians
of Canada, and the American College of Sports
Medicine: Nutrition & Athletic Performance

RDA Μακροθρεπτικών συστατικών
CHO

6 -10 g/kg ΣΒ (60%)

Fat

20 - 35% των συνολικών Kcal (ADEK και λιπαρά οξέα)
Κανένα όφελος ≤15%

J Am Diet Assoc 2000;12:1543–56
J Am Diet Assoc. 2009;109:509-527

Position of the American Dietetic Association, Dietitians of
Canada, and the American College of Sports Medicine:
Nutrition & Athletic Performance
Pr
1.2- 1.7 g/kg ΣΒ

Αθλητές δύναµης
1.2 -1.7 g/kg ΣΒ

Αθλητές αντοχής
1.2 -1.4 g/kg ΣΒ

δρόµοι µεγάλων και
µεσαίων
αποστάσεων, βάδην,
ποδηλασία, σκι,
δίαθλο,κολύµβηση
µεγάλων
J Am Diet Assoc 2000;12:1543–56
αποστάσεων,

J Am Diet Assoc. 2009;109:509-527

◆

◆

•
•
•
Ωστόσο, ανάλογα
•
•
•
•

ένταση της άσκησης
διάρκεια της άσκησης
τύπος της άσκησης
συνολική ενεργειακή δαπάνη
πρόγραµµα προπόνησης
φύλο
περιβαντολλογικές συνθήκες

επιπρόσθετες
θερµίδες και υγρά

Θερµιδικές απαιτήσεις : 2.000 - 6.000 Kcal/24h ➔λεπτοµερής θρεπτική
αξιολόγηση πρόσληψης τροφής ακολουθούµενη από έλεγχο του ΣΒ, όρεξης,
και επιπέδων γλυκόζης

Handbook of exercise in diabetes. Alexandria (VA): American Diabetes Association, Inc.; 2002. p. 321–37.
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CHO Intake Recommendations Before, During, and After
Exercise in the Athlete With Type 1 Diabetes Mellitus

Int J Endocrinol Metab. 2016 Apr; 14(2): e36091.

CHO Intake Recommendations Before Exercise in the Athlete With Type 1 Diabetes Mellitus

Χρόνος που προηγείται της
άσκησης

g CHO/ kg ΣΒ

15-30’ πριν από την άσκηση
(διάρκειας <45’)

σνακ 15 g

1 h πριν από την άσκηση

1 g /kg ΣΒ (προτιµώνται υδατάνθρακες µε !
περιεκτικότητα σε λίπος -crackers, τοστ,
φρούτο και γιαουρτάκι- αντί άλλων σνακ µε "
περιεκτικότητα σε ζάχαρη)

3 – 6 h πριν από την άσκηση

4g/ kg ΣΒ - εύπεπτο γεύµα ➔ ενισχύει
απόδοση

Πριν από παρατεταµένη άσκηση, αθλητές 200–350 g /γεύµα
µε ΣΔ που κάνουν φόρτιση CHO, (για
αύξηση των αποθηκών γλυκογόνου )
➔έλεγχος επιπέδων γλυκόζης ➔ανάλογη
ρύθµιση των δόσεων ινσουλίνης

Int J Endocrinol Metab. 2016 Apr; 14(2): e36091.

CHO Intake Recommendations During Exercise in the Athlete With Type 1 Diabetes Mellitus

Διάρκεια άσκησης

g CHO/ kg ΣΒ

Άσκηση διάρκειας 1h

5-6 g/kg ΣΒ

Άσκηση διάρκειας >2 h

8 g/kg ΣΒ

Αθλήµατα αντοχής

10 g/kg ΣΒ

Παρατεταµένη άσκηση (> 45-60’) ή
έντονη άσκηση (> 80% µέγιστης
καρδιακής συχνότητας)

15 g CHO κάθε 30’- 60’

Άσκηση >60 - 90’

Συνίσταται CHO υγρής µορφής

CHO Intake Recommendations After Exercise in the Athlete With Type 1 Diabetes Mellitus

Επιτακτική η κατανάλωσή τους CHO µετά την άσκηση (σε αντίθεση µε την αναµονή για ένα
χρονικό διάστηµα)
◆ Αν η θερµιδική πρόσληψη είναι ανεπαρκής, η υπογλυκαιµία µπορεί να εµφανισθεί µετά την
άσκηση, εξαιτίας
1) της " ευαισθησίας στην ινσουλίνη των ασκούµενων σκελετικών µυών
2) της ! απάντησης αντιρροπιστικών γλυκο-ρυθµιστικών µηχανισµών
◆

Χρόνος που ακολουθείται της άσκησης

g CHO/ kg ΣΒ

Στα πρώτα 30’ µετά από παρατεταµένη
άσκηση ( >90’)

1.5 g /kg ΣΒ

1-2h µετά το τέλος της άσκησης

Επιπλέον 1.5 g /kg ΣΒ (επαναφορά γλυκογόνου
στα προ άσκησης επίπεδα)

Για κάθε 1-2h µετά το τέλος της άσκησης

Παρακολούθηση επιπέδων γλυκόζης
➔αξιολόγηση της απάντησης του οργανισµού
στην άσκηση➔ απαραίτητες προσαρµογές
είτε στη δόση ινσουλίνης είτε στην πρόσληψη
τροφής
Int J Endocrinol Metab. 2016 Apr; 14(2): e36091.

Guidelines for Daily CHO Intake for Fuel and Recovery in Type 1 Diabetic Athletes

Training Load

CHO Recommendation (g/kg/day)

Very light training (low intensity exercise or 3-5
skill-based exercise)
Moderate intensity exercise for 1 hour/day 5-7

Moderate-to-high intensity exercise for 1 - 7-10
3 hours/day
Moderate-to-high intensity exercise for 4 - ≥ 10 - 12
5 hours/day

Int J Endocrinol Metab. 2016 Apr; 14(2): e36091.

Πρόληψη υπογλυκαιµίας µέσω της άσκησης
Μέτριας έντασης άσκηση (σε εργοµετρικό
ποδήλατο) για 30 min στο 40% VO2 max
(εξοµοίωση µε το jogging)
VS
Μέτριας έντασης άσκηση (σε εργοµετρικό
ποδήλατο) για 30 min στο 40% VO2 max &
επιπλέον µέγιστης έντασης sprint για 4 s
κάθε 2 min (εξοµοίωση δραστηριότητας
οµαδικών αθληµάτων)

Diabetes Care 2005;28:1289–1294

Όψιµη υπογλυκαιµία µετά το πέρας της
άσκησης
➢

Σε ινσουλινο-εξαρτώµενους ασθενείς,ο κίνδυνος υπογλυκαιµίας µετά από εξαντλητική άσκηση
παραµένει για 6-24h (ταχεία επαναπλήρωση µυϊκού/ηπατικού γλυκογόνου).

➢

Συχνότερα σε περιόδους1) εντατικής άσκησης
2) δις ηµερησίως προπονήσεις παρακολούθηση επιπέδων Glu
3) σε εκτεταµένη άσκηση
1-2 φορές κατά τη διάρκεια της
4) άσκηση αργά το απόγευµα
νύχτας

➢

Αναπλήρωση είναι ταχύτερη µετά από την κατανάλωση τροφίµων µε υψηλό γλυκαιµικό δείκτη
(γλυκόζη και σακχαρόζη και όχι φρουκτόζη).

➢

Ανεξαρτήτως αναπλήρωσης µετά την άσκηση, η Glu

➢

Για τη αποφυγή νυχτερινής υπογλυκαιµίας προτείνεται :
-λήψη σνακ πριν την κατάκλιση
-κατανάλωση ενεργειακών ποτών ή γάλακτος και βραδέως απορροφούµενων σνακ (π.χ.
φρούτα)

µετά τις 10µµ.

Υγρά και ηλεκτρολύτες
➢

Μηχανισµός που αµβλύνεται κατά την άσκηση

➢

Για την αποφυγή επιπλοκών δευτερογενώς από αφυδάτωση, οι διαβητικοί
αθλητές πρέπει να καταναλώνουν επαρκή ποσότητα υγρών πριν, κατά τη
διάρκεια και µετά την άσκηση
Χρόνος

Πρόσληψη υγρών

2h πριν από την άσκηση

3 φλ. νερό

10-15’ πριν από την
1-2 φλ. νερό
άσκηση
Για κάθε ½ kg που χάνεται 2 φλ. υγρών
Κάθε 10-20’ άσκησης

½ - 1 φλ υγρών

Handbook of exercise in diabetes. Alexandria (VA): American Diabetes Association, Inc.; 2002. p. 321–37.

Συστάσεις για πρόσληψη υγρών
◆

◆

Τα άτοµα που κάνουν καθιστική ζωή χάνουν περίπου 1 lt /24h από την
εφίδρωση, ενώ οι αθλητές που υποβάλλονται σε εντατική άσκηση µπορεί να
χάσουν περισσότερο από ή ίσο µε 2 lt
Απαραίτητη η αντικατάσταση των σωµατικών υγρών που χάνονται από
εφίδρωση και να διατηρηθεί ο βέλτιστος όγκος αίµατος.
Περιεκτικότητα CHO

Άσκηση ≥ 60’
(αναπλήρωση υγρών και Kcal)

Ποτά που περιέχουν 8% CHO (π.χ
αθλητικά ποτά ή αραιωµένοι χυµοί
φρούτων – 50% αραίωση

Ανεπιθύµητες γαστρεντερικές
Ποτά > 10% συγκέντρωση σακχάρων
διαταραχές (ναυτία, διάρροια, φούσκωµα
και µετεωρισµός)
Χυµοί φρούτων και αναψυκτικά ➔
Αραίωση µε ίση ποσότητα νερού

12% CHO

Πιο επιθυµητά για κατανάλωση κατά τη
διάρκεια της άσκησης.

Gatorade και Powerade ! CHO από
αναψυκτικά ή χυµούς φρούτων !
ωσµωτικότητα

Take home messages
✓ Η άσκηση και η διατροφική παρέµβαση αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της
θεραπείας των ασθενών µε ΣΔ
✓ Έλεγχος για διόρθωση ακραίων τιµών σακχάρου (<100 ή >250mg/dL) πριν την
προπόνηση – τροποποίηση δόσεων ινσουλίνης ανάλογα µε την ένταση και τη
διάρκεια του κάθε αθλήµατος
✓ Φόρτιση CHO πριν από την έναρξη της άσκησης -ανάλογα µε τη µορφή της✓ Επιπλέον αναπλήρωση CHO κατά τη διάρκεια της άσκησης ανάλογα µε τις τιµές
σακχάρου – επαρκής ενυδάτωση και αποκατάσταση ηλεκτρολυτών
✓ Επαρκής θερµιδική πρόσληψη µετά το πέρας της προπόνησης
✓ Η αναλογία των µακροθρεπτικών συστατικών πρέπει να βασίζεται στην
εξατοµίκευση, στον τύπο του αθλήµατος και στην συνοσηρότητα (π.χ
νεφροπάθεια)

Ευχαριστώ πολύ για την
προσοχή σας !

