Διεθνείς
διατροφικές
συστάσεις στον
Διαβήτη Κύησης
και στην κύηση με
Σακχαρώδη Διαβήτη
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Τμήμα Διατροφής – Διαιτολογίας, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Ορισμός
Κάθε υπεργλυκαιμία που διαγιγνώσκεται για πρώτη φορά
κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εγκυμοσύνης πρέπει
να αξιολογείται σαν Σακχαρώδης Διαβήτης ή σαν
Σακχαρώδης Διαβήτης Κύησης
• Οφείλεται σε λειτουργικό σφάλμα των παγκρεατικών βκυττάρων και στην αδυναμία ρύθμισης της φυσιολογικής,
για την κύηση, αντίστασης στην ινσουλίνη
Diabetes Care 2016; 39(suppl 1): S13-S22, Int J Gynaecol Obstet (2015) 131(S3): S173–S211

• Όλες οι γυναίκες εμφανίζουν 50-60% ελάττωση της ευαισθησίας
στην ινσουλίνη καθώς εξελίσσεται η εγκυμοσύνη
• Η υπεργλυκαιμία είναι μια από τις πιο συχνές καταστάσεις που
συνδέονται με την εγκυμοσύνη
• 1 στις 6 γεννήσεις (16,8%) γίνονται από γυναίκες με κάποια
μορφή υπεργλυκαιμίας κατά την εγκυμοσύνη: 16% ΣΔ, 84% ΣΔΚ
(IDF)
• Ο επιπολασμός του ΣΔΚ κυμαίνεται μεταξύ 1% -28% παγκοσμίως
Int J Gynaecol Obstet (2015) 131(S3): S173–S211, E. Moore/Diabetes in Pregnancy. The Complete Guide to
Management (2017)

Πριν τη σύλληψη

Κατηγορία υψηλού κινδύνου
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ηλικία εγκύου > 35
Παχυσαρκία πριν από την σύλληψη (ΔΜΣ>30)
Μεγάλη αύξηση βάρους στην συγκεκριμένη εγκυμοσύνη
Οικογενειακό ιστορικό ΣΔ
Προηγηθείσα μακροσωμία (βάρος ≥4-4,5 κιλά)
Προηγηθείσες ανεξήγητες αποβολές
ΣΔΚ σε προηγούμενη εγκυμοσύνη
Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών
Γλυκοζουρία ≥2+ (μία φορά) ή ≥1+ (δύο ή περισσότερες φορές)
Υψηλή αρτηριακή πίεση
Εθνικότητα (π.χ. African-American, Asian-American)

Int J Gynaecol Obstet (2015) 131(S3): S173–S211, J Acad Nutr Diet (2018) 118(9):1719-1742, Can J Diabetes 42
(2018) S255–S282, nice.org.uk/guidance/ng3

Ο διαβήτης κατά την εγκυμοσύνη συνδέεται:
(διαβήτης κύησης, εγκυμοσύνη διαβητικής γυναίκας)

•
-

με κινδύνους για τη γυναίκα
υψηλότερα ποσοστά αποβολών
προεκλαμψία
πρόωρο τοκετό
καισαρική

The HAPO Study Cooperative Research Group (2008) N Engl J Med; 358: 1991-2002, Perkins JM et al.
6
Clin Diabetes 2007; 25: 57-62

με κινδύνους για την ανάπτυξη
του εμβρύου και του μωρού
υψηλότερα ποσοστά:
- συγγενών δυσπλασιών
- μακροσωμίας (15-45 %)
- τραυμάτων κατά τη γέννα
- περιγεννητικής θνησιμότητας
- νεογνικής υπογλυκαιμίας
- ίκτερου
- υπερχολερυθριναιμίας
- υποασβεσταιμίας

7

Μετά τη σύλληψη

Διάγνωση ΣΔΚ
• Απαιτείται μία παθολογική τιμή
• Χορήγηση 75gr. γλυκόζης στην 24-28 εβδ. κύησης
Συγκέντρωση γλυκόζης mg/dl (mmol/l)
Διαβήτης τύπου
1ή2
Τυχαία, mg/dL (mmol/L)

≥200 (11,1)

Νηστεία, mg/dL (mmol/L)

≥126 (7,0)

1h, mg/dL (mmol/L)
2h, mg/dL (mmol/L)

3h, mg/dL (mmol/L)

≥200 (11,1)

ΣΔΚ
(100γρ γλυκόζης)

ΣΔΚ
(75γρ γλυκόζης)

95 (5,3)

92 (5,1)

180 (10,0)

180 (10,0)

155 (8,6)

153 (8,5)

140 (7,8)

Diabetes Care 2013;36 (suppl1):S11-66, Am J Obstet Gynecol 2010;202:654, N Engl J Med 2008;358:19912002, Clin Diabetes 2007; 25: 57-62, Moore L. (ed) Diabetes in Pregnancy-The Complete Guide to
Management 2018, AACE 2015

J Obstet Gynaecol 2017; 37(6):691–699

Στόχοι γλυκαιμικού ελέγχου κατά
την κύηση
ADA
Γλυκόζη νηστείας
και προγευματική, mg/dL
≤95 (5,3)
(mmol/L)
1 ώρα μεταγευματικά ,
≤140 (7,8)
mg/dL (mmol/L)
2 ώρες μεταγευματικά ,
≤120 (6,7)
mg/dL (mmol/L)
HbA1C
6-6,5%*
*ιδανικά:<6%, A1C <7% αν χρειάζεται να
αποφευχθεί υπογλυκαιμία

NICE

CDA

≤95 (5,3) 3,8-5,2
≤140 (7,8) 5,5-7,7
≤115 (6,4) 5,0-6,6
6,5

IDF 2009, NICE 2018, Diabetologia (2018) 61:1012-1021, Diabetes Care 2018; 41(Suppl. 1): S137–S143

Εγκυμοσύνη σε γυναίκες με
προϋπάρχον ΣΔ
• Ο ρυθμισμένος διαβήτης (A1c <6,5-7%) πριν τη σύλληψη αλλά και κατά
τη διάρκεια της κύησης ελαττώνει τις πιθανές παρενέργειες
• Παροχή διατροφικού προγράμματος για τη προσαρμογή της δόσης
ινσουλίνης στον ΣΔτ1 και αυτοελέγχου στον ΣΔτ2, αμέσως μόλις οι
γυναίκες θελήσουν να μείνουν έγκυες
• Πρέπει να δίνονται πληροφορίες για την πιθανότητα υπογλυκαιμίας
(<3,7 mmol/L - 67 mg/dL )κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, λόγω
ναυτίας και εμέτου ή λόγω της ανάλωσης γλυκόζης από το έμβρυο (Can
J Diabetes 42 (2018) S255–S282)

Σωματικό βάρος & ΔΜΣ προ κύησης
• H παχυσαρκία πριν την κύηση συνδέεται με το ΣΔΚ (210 φορές περισσότερο)
• Γυναίκες με ΣΔΚ έχουν υψηλότερο ΔΜΣ πριν την κύηση
σε σχέση με αυτές χωρίς ΣΔΚ (60-80%).
• ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ: Κύριος, ανεξάρτητος παράγοντας
κινδύνου αλλά τροποποιήσιμος
Diabetes Metab Res Rev 2010;26:17-25, BMJ 2014;349, Petry CJ (ed) Gestational Diabetes, CRC Press
2014

Επίδραση του ΔΜΣ προ κύησης στον
κίνδυνο εμφάνισης ΣΔΚ
Study Reference

Year

Study
Design

n

Definition
of Obesity,
BMI (kg/m2)

Risk for
GDM

Chu et al.

2007

Meta-analysis
(20 studies)

>500,000

25–30
30–40
>40

2.14
3.56
8.56

Torloni et al.

2009

Meta-analysis
(70 studies)

672,000

<20
0.75
25–30
1.94
30–35
3.01
>35
5.55
Για κάθε 1 kg/m2 αύξησης του ΔΜΣ, η πιθανότητα εμφάνισης ΣΔΚ αυξάνεται κατά
0,92%, δηλαδή από κατηγορία σε κατηγορία 4,5%
Petry CJ (ed) Gestational Diabetes, CRC Press 2014

Αντιμετώπιση ΣΔΚ
• πρόληψη υπερβολικής αύξησης βάρους
κύησης
• διαιτητική τροποποίηση με αλλαγές
συμπεριφοράς
• Αυξημένη σωματική δραστηριότητα
Nutrition Reviews 2016; 75(S1): 32–50, Diabetes Care 2013;36:2001–8

Αντιμετώπιση ΣΔΚ
• συμπληρώματα διατροφής (βιοδραστικοί
παράγοντες: μυο-ινοσιτόλη και προβιοτικά)
• ορισμένα μικροθρεπτικά συστατικά έχουν προταθεί
ως πιθανά τροποποιητικά της ανοχής στη γλυκόζη
κατά την εγκυμοσύνη (vit D, Fe, Se)

Nutrition Reviews 2016; 75(S1): 32–50, Obstet Gynecol Surv 2014; 69(11): 669-80

Προτεινόμενη αύξηση βάρους κατά τη
διάρκεια της κύησης
ΔΜΣ
προ κύησης

Προτεινόμενη συνολική
αύξηση βάρους (kg)

<18,5

12,5 - 18

Ρυθμός αύξησης βάρους το
2ο & 3ο τρίμηνο (kg/εβδ)
Θεωρήστε 0,5-2kg αύξηση
βάρους το πρώτο τρίμηνο
0,51 (0,44-0,58)

20-24,9

11,5 - 16

0,42 (0,35-0,50)

25-29,9

7 - 11,5

0,28 (0,23-0,33)

≥30

5-9

0,22 (0,17-0,27)

≥35

-4,9 - 4,9

IOM (Institute of Medicine) and NRC (National Research Council). 2009. Weight Gain During Pregnancy:
Reexamining the Guidelines, Am J Clin Nutr (2010) 92:644–651, Diabetologia (2018) 61:1012–1021

Θερμιδικές απαιτήσεις ανά τρίμηνο
Οι περισσότερες έγκυες γυναίκες χρειάζονται 2200–2900 θερμίδες/μέρα
Εκτίμηση Ενεργειακών Απαιτήσεων (ΕΕΑ) (kcal/day) = Ενεργειακές Ανάγκες προ
κύησης + Ενεργειακό κόστος κύησης
1ο τρίμηνο ΕΕΑ= Ενεργειακές Ανάγκες προ κύησης (έφηβης ή ενήλικης) + 0

2ο τρίμηνο ΕΕΑ= Ενεργειακές Ανάγκες προ κύησης (έφηβης ή ενήλικης) + 340
3ο τρίμηνο ΕΕΑ= Ενεργειακές Ανάγκες προ κύησης (έφηβης ή ενήλικης) + 452

Οι συστάσεις για γυναίκες με πολλαπλή κύηση προκύπτουν από τη μονήρη.
Συνιστάται μια αύξηση 300 θερμίδων ανά ημέρα και ανά έμβρυο
IOM (Institute of Medicine) and NRC (National Research Council). 2009. Weight Gain During Pregnancy: Reexamining
the Guidelines, L.E. Moore (ed.), Diabetes in Pregnancy Springer International Publishing AG 2018

Ενεργειακές απαιτήσεις
• Όχι < 1800kcal για την αποφυγή κέτωσης
Ιδανικό Σωματικό Βάρος
<90%
90-120%
121-150%
>150%

Kcal/kg
36-40
30
24
12-18

Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία 2018, Jovanovic L (ed). 2009 Medical management of pregnancy
complicated by diabetes

Διατροφική αντιμετώπιση
• Εξατομικευμένη κατανομή θρεπτικών συστατικών στο ημερήσιο
διαιτολόγιο
• πρόσληψη υδατανθράκων στο 35% -45% των συνολικών θερμίδων,
τουλάχιστον 175γρ υδατανθράκων (περισσότερα από τα 130γρ/μέρα που
προτείνεται για μη έγκυες γυναίκες),
• 71γρ πρωτεΐνης (1,1g/kg/d) και 28γρ φυτικών ινών
• 3 μικρά έως μέτρια κύρια γεύματα και 2-4 σνακ – πλούσια σε πρωτεΐνη,
ένα εκ των οποίων προ ύπνου
• Όχι παράλειψη γευμάτων
• Η κατανάλωση αλκοόλ δεν θεωρείται ασφαλής
J Acad Nutr Diet 2018; 118(9): 1719-1742, Diabetes Care Volume 41, Supplement 1, January 2018

Διατροφική αντιμετώπιση
•
•
•
•

•
•

Αποφύγετε τους απλούς υδατάνθρακες (επιτραπέζια ζάχαρη, καραμέλα, σιρόπι, ζελέ,
μέλι, αναψυκτικά, ενεργειακά ποτά και χυμούς φρούτων)
Περιορίστε το γάλα και τα φρούτα
Επιλέξτε τρόφιμα με GI <55 (ψωμί ολικής, βρώμη, όσπρια, μήλα, φακές, ρεβίθια,
μάνγκο, μαύρο ρύζι)
Επιλέξτε λαχανικά χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες όπως μαρούλι,
ντομάτες, αγγούρι, πιπεριές, καρότα, μπρόκολο, πράσινα φασόλια, τσίλι, σπαράγγια
κ.λπ.
Τρώτε τακτικά πρωτεϊνούχα τρόφιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά όπως κρέας,
πουλερικά, ψάρι, τυρί, κότατζ, ξηρούς καρπούς και σόγια
Περιορίστε τα κορεσμένα λίπη (βούτυρο, λιπαρά κόκκινα κρέατα, τροπικά φυτικά
έλαια, γρήγορο φαγητό) και trans λίπος. επιλέξτε γαλακτοκομικά προϊόντα χωρίς
λιπαρά ή χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά
L.E. Moore (ed.), Diabetes in Pregnancy Springer International Publishing AG 2018

Ιδανική αναλογία συστατικών
Οδηγίες για άτομα με
ΣΔ

Οδηγίες για γυναίκες με
ΣΔΚ

Υδατάνθρακες

50-55%

40% (35-45)*

Λίπη

30%

40% (30-40)

Πρωτεΐνες

15-20%

20% (20-25)

L.E. Moore (ed.), Diabetes in Pregnancy Springer International Publishing AG 2018, IOM Dietary
Reference Intakes: Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids
2002, Diabetes Care 2007, Vol 30 (Suppl 1), * Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία 2018

Υδατάνθρακες
1.

35-40% (ADA, 2008). Στην κύηση η γλυκαιμική ρύθμιση
χειροτερεύει, όταν τα επεξεργασμένα σάκχαρα προσδίδουν
>45% των συνολικών θερμίδων

2.

40-45%, όταν δίνεται μίγμα υδατανθράκων και μέχρι 50%,
όταν οι υδατάνθρακες είναι χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη (CDA,
2006)

3.

45-60% με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη (RCOG, 2010), για την
καλυτέρευση της μεταγευματικής γλυκαιμίας με τη σύγχρονη
ελάττωση της συνολικής κατανάλωσης λίπους

American Dietetic Association (2008), Canadian Diabetes Association (2006), Royal College of
Obstetricians and Gynaecologists (2010) sip 18
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Κατανομή ημερήσιων
υδατανθράκων
Γεύμα

Υδατάνθρακες (γρ)

Πρωινό

(1-2 ισοδ.) 15-30γρ

Γεύμα

(3-4 ισοδ.) 45-60γρ

Δείπνο

(3-4 ισοδ.) 45-60γρ

Ενδιάμεσα Σνακ

(1-2 ισοδ.) 15-30γρ

Σνακ προ ύπνου

(1-2 ισοδ.) 15-30γρ

L.E. Moore (ed.), Diabetes in Pregnancy Springer International Publishing AG 2018, Diabetes Care
2008; 31: 1060-79

Υδατάνθρακες στο Πρωινό
• Εξατομίκευση
• Η ποσότητα υδατανθράκων στο
πρωινό καλό είναι να ελαττώνεται,
αν συνυπάρχει πρωινή μη ανοχή
γλυκόζης
• Όχι περισσότερο από 1-2 ισοδύναμα
CHO (15-30gr, αποφύγετε τα
δημητριακά πρωινού, ψωμί, κέικ,
φρούτα, χυμούς, μειώστε το γάλα)

Λίπη
•
•
•
•
•
•

40% των συνολικών θερμίδων (Am Diet Assoc, 1995)
Κορεσμένο λίπος <7 %
Μηδενική κατανάλωση trans-λιπαρών οξέων
Χοληστερόλη <200 mg/ημέρα (σε δισλιπιδαιμία)
20-30% MUFA & PUFA (ADA, 2009)
13 gr/ημέρα ω-6 & 1,4 gr/ημέρα ω-3 (ΙΟΜ, 2006)
(2 μερίδες λιπαρά ψάρια την εβδομάδα)

Nutrition 2006; 22: 230-236

Πρωτεΐνες
• Στο 2ο & 3ο τρίμηνο οι ανάγκες αυξάνονται σε 1,1γρ/κιλό/ημέρα (από
0,8γρ/κιλό/ημέρα) ή +25γρ/ημέρα (IOM, 2006)
• Αν συνυπάρχει νεφροπάθεια 0,6-0,8γρ/κιλό/ημέρα αλλά όχι λιγότερο
από 60γρ/μέρα (Int J Gynaecol Obstet 2015; 131(S3): S173–S211)
• Η σύσταση των ημερήσιων γευμάτων σε πρωτεΐνη μπορεί να είναι
σημαντική καθώς μελέτες έδειξαν ότι η αυξημένη πρόσληψη ζωικής
πρωτεΐνης πριν τη σύλληψη, ιδιαίτερα το κόκκινο κρέας, συνδέεται
σημαντικά και θετικά με τον κίνδυνο εμφάνισης ΣΔΚ, ενώ η πρόσληψη
φυτικών πρωτεϊνών σχετίζεται σημαντικά και αντιστρόφως με τον
κίνδυνο ΣΔΚ
Coustan DR (ed) 2013 Medical management of pregnancy complicated by diabetes, 5th ed, ADA

Βιταμίνες & μέταλλα
Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα
• Σημαντικά αντίστροφη σχέση της συγκέντρωσης 25-υδροξυ βιταμίνης
D και των επίπεδων γλυκόζης νηστείας
• Χαμηλές συγκεντρώσεις βιταμίνης Β12 στον ορό συσχετίστηκαν με
σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο ΣΔΚ
• Οι χορτοφάγες έγκυες γυναίκες μπορεί να χρειαστούν
συμπληρώματα βιταμίνης D και βιταμίνης Β12.
• Οι γυναίκες με διαβήτη έχουν υψηλότερο κίνδυνο ελαττωμάτων
νευρικού σωλήνα. Η ADA συνιστά τη χορήγηση 600 mcg/μέρα
φολικού οξέος
Petry CJ (ed) Gestational Diabetes, CRC Press 2014, Diabetes Care 2008; 31(5): 1060–79, L.E. Moore (ed.), Diabetes
in Pregnancy Springer International Publishing AG 2018

Βιταμίνες & μέταλλα
Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα
• Σημαντικά χαμηλότερη πρόσληψη σεληνίου και
ψευδαργύρου σε γυναίκες με υπεργλυκαιμία κύησης
• Ο σίδηρος δεν χρειάζεται να δοθεί συμπληρωματικά εκτός
αν η αιμοσφαιρίνη είναι 11,0 g/dl στο πρώτο και στο τρίτο
τρίμηνο ή 10,5 g/dl στο δεύτερο τρίμηνο και υπάρχουν
εργαστηριακές ενδείξεις ανεπάρκειας σιδήρου
• Σημαντική μείωση του ΣΔΚ σε γυναίκες που έλαβαν
προβιοτικό συμπλήρωμα σε σύγκριση με εικονικό
συμπλήρωμα

Γλυκαντικές ουσίες
• Ασφαλής η κατανάλωση μη θερμιδογόνων γλυκαντικών ουσιών
(saccharin, aspartame, acesulfame potassium, sucralose, Steviol
glycosides) μέσα στα επιτρεπτά όρια, εκτός της ασπαρτάμης σε γυναίκες
με φαινυλκετονουρία
• Η φρουκτόζη, παρόλο που προκαλεί μικρότερη γλυκαιμική αντίδραση,
αυξάνει τα λιπίδια πλάσματος και το ουρικό οξύ και δεν προτείνεται σαν
πρόσθετη γλυκαντική ουσία (η φυσική φρουκτόζη στα φρούτα και
λαχανικά προσδίδει συνήθως μόνο 3-4% της συνολικής ενέργειας)
• Χαμηλής θερμιδικής αξίας (2kcal/gr) γλυκαντικές ουσίες, όπως μανιτόλη,
σορβιτόλη, ξυλιτόλη, μπορούν να καταναλωθούν αφού υπολογιστούν οι
θερμίδες τους και ληφθεί υπόψη η πιθανότητα διάρροιας
J Acad Nutr Diet 2018; 118(9): 1719-1742

•
•
•
•
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Φυσική δραστηριότητα
• Προγραμματισμένη σωματική δραστηριότητα 30 λεπτά/μέρα
• Ασφαλείς μορφές ασκήσεων περιλαμβάνουν περπάτημα,
κολύμπι, αερόμπικ στο νερό, γιόγκα για την εγκυμοσύνη και
την άσκηση του πάνω μέρους του σώματος όταν η έγκυος
είναι υποχρεωμένη να παραμείνει κλινήρης
• Οι γυναίκες που είναι σωματικά δραστήριες πριν από την
εγκυμοσύνη πρέπει να ενθαρρύνονται να συνεχίσουν την
προηγούμενη ρουτίνα άσκησής τους
• Οι γυναίκες με προϋπάρχον διαβήτη πρέπει να
παρακολουθούν τη γλυκόζη αίματος πριν, κατά τη διάρκεια
και μετά την άσκηση. Ένα μικρό σνακ πριν από την άσκηση
μπορεί να είναι κατάλληλο
Int J Gynaecol Obstet 2015; 131(S3): S173–S211, L.E. Moore (ed.), Diabetes in
Pregnancy Springer International Publishing AG 2018

Μετά τον τοκετό

1.

Οδηγίες για την ελάττωση του υψηλού σωματικού βάρους
– κάθε ελάττωση 1 κιλού σημαίνει 16% μείωση του
κινδύνου εμφάνισης ΣΔτ2 στο μέλλον
2.
Διατήρηση ενός φυσιολογικού βάρους
3.
Ο θηλασμός πρέπει να ενθαρρύνεται για τουλάχιστον 4
μήνες (+200-300 kcal/d , αυξημένο ΔΜΣ προ
εγκυμοσύνης, μεγάλη αύξηση βάρους κατά την
εγκυμοσύνη) για πρόληψη στο μέλλον της παχυσαρκίας
και ΣΔ στα παιδιά και ΣΔτ2 και υπέρτασης στη μητέρα
4.
Διατροφή:
–
Προσοχή στην πρόσληψη λιπών και νατρίου (αυξημένα
ποσοστά τριγλυκεριδίων και αρτηριακής πίεσης πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών και νεφρικών
παθήσεων στο μέλλον)
–
Διατήρηση του διατροφικού σχήματος με
υδατάνθρακες χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη
5.
Άσκηση (τουλάχιστον 150min/εβδομάδα)
Gunderson EP (2007) Diabetes Care; 30: S161-8, Int J Gynaecol Obstet 2015;
131(S3): S173–S211, Can J Diabetes 42 (2018) S255–S282

Nutrition Reviews (2016); 75(S1): 32–50

Ανακεφαλαιώνοντας
• Σχεδιάστε μια κατάλληλη διατροφή σε σχέση με τη
φυσική δραστηριότητα, τις συνήθειες και τις προσωπικές
και πολιτιστικές προτιμήσεις
• Παρέχετε τακτική εκπαίδευση, υποστήριξη και
παρακολούθηση και προσαρμογές στο διατροφικό σχήμα
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης για την επίτευξη και
διατήρηση των θεραπευτικών στόχων.
• Τα θέματα συζήτησης περιλαμβάνουν: έλεγχο βάρους,
καταμέτρηση υδατανθράκων, πρόληψη υπογλυκαιμίας,
υγιεινά τρόφιμα και σωματική δραστηριότητα
Int J Gynaecol Obstet (2015) 131(S3): S173–S211, J Acad Nutr Diet (2018) 118(9):1719-1742)

Ευχαριστώ
για την
προσοχή σας

