Επιστημονικός συνεργάτης Δ΄ Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ,
Ιατρείο παιδιών και εφήβων με διαβήτη
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Εισαγωγή


Η διατροφική θεραπεία στα παιδιά και στους εφήβους
αποτελεί καθοριστικό, απαραίτητο και αναπόσπαστο

κομμάτι της συνολικής διαχείρισης του διαβήτη.



Συνεχώς «αναδύονται» νέα επιστημονικά δεδομένα για
πολλές πτυχές της διατροφικής διαχείρισης.



Απαραίτητη η συνεχής ενημέρωση και η εξατομικευμένη
διατροφική προσέγγιση!

Ο ρόλος του διαιτολόγου
❑

Η διατροφική εκπαίδευση αρχίζει αμέσως μετά τη
διάγνωση

❑

Ο/Η διαιτολόγος (απαραίτητο μέλος παιδιατρικής
διεπιστημονικής ομάδας) πρέπει να αναπτύξει μια
συνεκτική, αξιόπιστη και υποστηρικτική σχέση με το παιδί

και την οικογένεια
❑

Ενθάρρυνση υιοθέτησης υγιεινής διατροφής - παιδί και
οικογένεια - διατηρώντας παράλληλα την κοινωνική,
πολιτιστική και ψυχολογική ευεξία όλων.
ISPAD 2018

Διατροφική θεραπεία
o Οι διατροφικές συστάσεις για τα παιδιά με διαβήτη
βασίζονται σε υγιεινές διατροφικές αρχές κατάλληλες για
όλους.
o Οι διατροφικές συμβουλές πρέπει να προσαρμοστούν στις
πολιτιστικές, εθνικές και οικογενειακές παραδόσεις, καθώς
και στις ψυχοκοινωνικές ανάγκες του κάθε παιδιού.

o Απαραίτητη η συμμετοχή όλης της οικογένειας.
o Η επιλογή του σχήματος ινσουλινοθεραπείας θα πρέπει να
βασίζεται στις διατροφικές συνήθειες και τον τρόπο ζωής

του παιδιού.

ISPAD 2018, ADA 2018, CDA 2018

Στόχοι διατροφικής εκπαίδευσης
o

Επαρκής πρόσληψη ενέργειας και θρεπτικών συστατικών

o

Επίτευξη του καλύτερου δυνατού γλυκαιμικού ελέγχου

o

Αποφυγή υπεργλυκαιμικών και υπογλυκαιμικών επεισοδίων

o

Επίτευξη και διατήρηση φυσιολογικού βάρους – αποφυγή παχυσαρκίας

o

Πρόληψη των επιπλοκών του διαβήτη

ISPAD 2018, ADA 2018, CDA 2018

Ενεργειακή πρόσληψη
o

Η ενεργειακή πρόσληψη εξαρτάται από την ηλικία, το φύλο,
το στάδιο ανάπτυξης και τη σωματική δραστηριότητα

o

Η ενεργειακή πρόσληψη πρέπει να είναι αυξημένη
μετά τη διάγνωση, για να αποκατασταθεί η απώλεια
βάρους

o

Απαιτείται μείωση της όταν αποκαθίσταται το βάρος

o

Συχνή αναπροσαρμογή της ενεργειακής πρόσληψης

o

Η μέγιστη ενεργειακή πρόσληψη παρουσιάζεται στην
εφηβεία
ISPAD 2018, ADA 2018, CDA 2018

Αποφυγή παχυσαρκίας – Πρόληψη
υπερβάλλοντος βάρους


Καμπύλη ανάπτυξης, υπολογισμός BMI και
περιμέτρου μέσης κάθε 3 μήνες.

❑

Συχνή επίσκεψη-συζήτηση με διαιτολόγο

❑

Διατροφική καθοδήγηση για υγιεινές επιλογές
τροφίμων, ποσοτικά και ποιοτικά

❑

Σωστή αντιμετώπιση της υπογλυκαιμίας – όχι
στην υπεραντιμετώπισή της

ISPAD 2018, ADA 2018, CDA 2018

Αποφυγή παχυσαρκίας – Πρόληψη
υπερβάλλοντος βάρους
❑

Συχνή επανεξέταση του σχήματος ινσουλινοθεραπείας,
με στόχο την ελαχιστοποίηση των υπογλυκαιμιών και την
ανάγκη για μεγάλα σνακς

❑

Σωστός «διατροφικός χειρισμός» της άσκησης

❑

Φυσική δραστηριότητα 60 λεπτά/ημέρα

DuBose SN, et al.; Type 1 Diabetes Exchange Clinic Network and Diabetes Prospective Follow-up Registry.Obesity in youth with type 1 diabetes in Germany,Austria, and the United
States. J Pediatr 2015;167:627–632.e4
Liu LL, et al.; SEARCH for Diabetes in Youth Study Group. Prevalence of overweight and obesity in youth with diabetes
in USA: the SEARCH for Diabetes in Youth study. Pediatr Diabetes 2010;11:4–11
Baskaran C, Volkening LK, Diaz M, Laffel LM. A decade of temporal trends in overweight/ obesity in youth with type 1 diabetes after the Diabetes Control and Complications Trial.
Pediatr Diabetes 2015;16:263–270

Στόχοι γλυκαιμικής ρύθμισης σε παιδιά προσχολικής
ηλικίας <6ετών σύμφωνα με ISPAD, ADA, NICE

Στόχοι γλυκαιμικής ρύθμισης σε παιδιά σχολικής ηλικίας και
εφήβους σύμφωνα με NICE, ISPAD, ADA

Στόχοι γλυκαιμικής ρύθμισης σε παιδιά σχολικής ηλικίας και
εφήβους σύμφωνα με CDA

Κατανομή μακροθρεπτικών συστατικών
ISPAD
• ΥΔΚ: 45-55%Ε
• Σακχαρόζη έως
10%Ε
• Πρ: 15-20%Ε
• Λίπη: 30-35%Ε
• <10% κορεσμένα +
τρανς λιπαρά οξέα
• <10%
πολυακόρεστα
λιπαρά οξέα
• >10%
μονοακόρεστα
λιπαρά οξέα
• 14γρ φυτικές ίνες /
1000 θερμίδες

CDA

ADA
• Δεν υπάρχει ιδανική
κατανομή
μακροθρεπτικών
συστατικών
• Η εξατομίκευση
είναι απαραίτητη
λαμβάνοντας
υπόψη τους
μεταβολικούς
στόχους και τις
διατροφικές
προτιμήσεις

•
•
•
•

ΥΔΚ: 45-65%Ε
Πρ: 10-35%Ε
Λίπη: 20-35%Ε
<10% κορεσμένα +
τρανς λιπαρά οξέα
• <10%
πολυακόρεστα
λιπαρά οξέα
• >10%
μονοακόρεστα
λιπαρά οξέα
• Απαραίτητη η
εξατομίκευση

APEG-ADS
•
•
•
•

ΥΔΚ: 45-65%Ε
Πρ: <25%Ε
Λίπη: 20-35%Ε
<10% κορεσμένα +
τρανς λιπαρά οξέα
• <10%
πολυακόρεστα
λιπαρά οξέα
• >10%
μονοακόρεστα
λιπαρά οξέα

Υδατάνθρακες
❑ Συνιστάται η κατανάλωση ΥΔΚ από φρούτα, λαχανικά,

όσπρια, ψωμί-δημητριακά ολικής άλεσης, γάλα-γιαούρτι με

χαμηλά λιπαρά (πλήρες γάλα – γιαούρτι έως 2 ετών)
❑ Αποφυγή ή περιορισμένη κατανάλωση τροφίμων που

περιέχουν ΥΔΚ συγχρόνως με λίπος, ζάχαρη ή αλάτι
❑ Η αντικατάσταση τροφίμων ΓΔ με ΓΔ βελτιώνει τη

γλυκαιμική απάντηση και ιδιαίτερα μειώνει τις
υπογλυκαιμίες σε παιδιά και ενήλικες με ΣΔ1.

Περιορισμός υδατανθράκων
Υπάρχει διεθνής ομοφωνία για την αποφυγή δίαιτας χαμηλής περιεκτικότητας σε
ΥΔΚ (<40%Ε) γιατί μπορεί να οδηγήσει ……..


σε δυσμενείς επιδράσεις στην ανάπτυξη



σε αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου



στην ενίσχυση της άναρχης διατροφικής συμπεριφοράς



σε αύξηση του κινδύνου υπογλυκαιμίας



σε μείωση της αποτελεσματικότητας της γλυκαγόνης κατά
την αντιμετώπιση της υπογλυκαιμίας
ISPAD 2018
De Bock M, et al. Endocrine and metabolic consequences due to restrictive carbohydrate diets in children with type 1 diabetes: an
illustrative case series. Pediatr Diabetes. 2017.19(1):129-137
Ranjan A, et al. Low-carbohydrate diet impairs the effect of glucagon in the treatment of insulin-induced mild hypoglycemia: a
randomized crossover study.Diabetes Care. 2017;40(1):132-135

Σακχαρόζη


Σακχαρόζη μπορεί να παρέχει μέχρι 10% Ε



Ελαχιστοποίηση κατανάλωσης για την αποφυγή
εκτόπισης τροφίμων πλούσιων σε θρεπτικά
συστατικά και μείωσης της ποιότητας της διατροφής



Η κατανάλωση ποτών με σακχαρόζη έχει συνδεθεί
με αύξηση βάρους, υψηλές μεταγευματικές τιμές
και πρέπει να αποθαρρύνεται για όλη την
οικογένεια



Μικρή ποσότητα, όχι συχνά και στα πλαίσια ενός
γεύματος



Ενδείκνυται η κατανάλωσή της για την πρόληψη ή
την αντιμετώπιση της υπογλυκαιμίας.
ISPAD 2018, ADA 2018, CDA 2018
Ebbeling CB, et al. A randomized trial of sugar-sweetened beverages and adolescent body weight. N Engl J Med. 2012;367:1407-1416.

Φυτικές ίνες
▪

14γρ ΦΙ/1000 θερμίδες ή ηλικία (έτη) + 5 = γρ ΦΙ/ημέρα

▪

Θετική επίδραση σε γλυκαιμικό, λιπιδαιμικό προφίλ και απώλεια βάρους

▪

Πηγές: λαχανικά, όσπρια, δημητριακά ολ. αλ., φρούτα (φλοιός)

Συνιστάται η κατανάλωση:
➢ Λαχανικών στα 2 κύρια γεύματα της ημέρας
➢ Φρούτων καθημερινά (2-4/ημέρα)
➢ Οσπρίων 2 φορές / εβδομάδα

➢ Προϊόντων ολικής άλεσης

ISPAD 2018

Nansel TR, Lipsky LM, Liu A. Greater diet quality is associated with more optimal glycemic control in youth with type 1
diabetes. Am J Clin Nutr. 2016;104(1):81-87.

Πρωτεΐνες
❑

Οι πρωτεΐνες προωθούν την ανάπτυξη μόνο όταν
υπάρχει επαρκής θερμιδική πρόσληψη.

❑

Τρόφιμα με πρωτεḯνες υψηλής βιολογικής αξίας
(ψάρι, άπαχο κρέας, κοτόπουλο, τυρί, γάλα και

γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά>2 ετών)

❑

Η κατανάλωση οσπρίων πρέπει να ενθαρρύνεται.

ISPAD 2018

Λίπη
❑

Υψηλή πρόσληψη λίπους οδηγεί στην παχυσαρκία- η ποιότητα σημαντικότερη από
την ποσότητα

❑

Υψηλή πρόσληψη κορεσμένων και τρανς λιπαρών οξέων έχουν συσχετισθεί με
αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου- ελαχιστοποίηση αυτών

❑

Μελέτες έχουν δείξει ότι παιδιά και νέα άτομα με διαβήτη καταναλώνουν λίπος και
ιδιαίτερα κορεσμένο παραπάνω από τις διατροφικές συστάσεις

Συνιστάται η κατανάλωση:
o μονοακόρεστων λιπαρών οξέων (ελαιόλαδο, ξηροί καρποί)
o πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (αραβοσιτέλαιο, ηλιέλαιο)
o λιπαρών ψαριών, που είναι πλούσια σε ω-3 λιπαρά οξέα 12 φορές την εβδομάδα σε ποσότητες από 80-120 g
ISPAD 2018

Κατανομή γευμάτων


Σταθερότητα στις ώρες των γευμάτων



Αριθμός των γευμάτων (3 γεύματα την ημέρα)



Ελαχιστοποίηση των σνακς



Γεύμα με όλη την οικογένεια



Βελτίωση της διατροφικής ποιότητας



Καθιέρωση σωστής διατροφικής
συμπεριφοράς



Παρακολούθηση της πρόσληψης τροφίμων



Αποφυγή παρατεταμένων υπεργλυκαιμιών



Καλύτερη γλυκαιμική ρύθμιση

Αυτοδύναμα διατροφικά γεύματα

ISPAD 2018

Αλκοόλ
❑ Κατανάλωση

αλκοόλ αποτελεί μία από τις συμπεριφορές υψηλού κινδύνου και
χαρακτηρίζει την εφηβεία
❑ Υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει παρατεταμένη
υπογλυκαιμία (>10 ώρες μετά την κατανάλωση)
❑ Πρόσληψη αλκοόλ μειώνει την ικανότητα αναγνώρισης των συμπτωμάτων της
υπογλυκαιμίας


Κατανάλωση ΥΔΚ πριν ή κατά τη διάρκεια ή μετά την
κατανάλωση αλκοόλ.



Πιθανή μείωση ινσουλίνης κατά τη διάρκεια ή μετά την
κατανάλωση αλκοόλ.



Κατανάλωση με μέτρο και σύνεση ( ποτά με μειωμένη
περιεκτικότητα αλκοόλ) - αποφυγή της επεισοδιακής άμετρης
κατανάλωσης (>4 ποτά)

❑

Συχνότερη παρακολούθηση των επιπέδων της γλυκόζης.
ISPAD 2018

Συμπληρώματα διατροφής


Τα παιδιά με διαβήτη έχουν τις ίδιες απαιτήσεις σε
βιταμίνες και ανόργανα στοιχεία με τον υπόλοιπο
παιδικό πληθυσμό



Δεν συνιστάται η λήψη συμπληρωμάτων σε παιδιά
με διαβήτη που δεν έχουν ελλείψεις ή ανεπάρκειες



Ισορροπημένη διατροφή για την επαρκή πρόσληψη
όλων των μικροθρεπτικών συστατικών



Ιδιαίτερη μέριμνα για Fe, Ca, Mg,vit.D

ISPAD 2018

Γλυκαντικές ύλες


Ασφαλής η χρήση των γλυκαντικών υλών από
παιδιά



Όχι στην υπερκατανάλωσή τους



Ιδιαίτερη προσοχή στις πολυαλκοόλες



Μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση

γλυκαντικών υλών από παιδιά είναι πολύ πιο
χαμηλή από την τιμή ADI

ISPAD 2018

Καλός γλυκαιμικός έλεγχος

Υπολογισμός υδατανθράκων


Μέθοδος των ισοδυνάμων τροφίμων (1 ισ. ΥΔΚ=15γρ ΥΔΚ)



% περιεκτικότητα των τροφίμων σε ΥΔΚ



Καμία μέθοδος δεν υπερτερεί της άλλης



Αναλογία ινσουλίνης:ΥΔΚ

Υπολογισμός γευματικής ινσουλίνης

Υπολογισμός αναλογίας ινσουλίνης: ΥΔΚ


Παιδιά και έφηβοι – Κανόνας 500
(500/ΣΜΙ=α γρ ΥΔΚ που καίγονται από 1 μονάδα
ινσουλίνης)



Παιδιά προσχολικής ηλικίας – Κανόνας 330 ή 250 ή και
150 στο πρωινό γεύμα

ή


Υπολογισμός βασισμένος σε πραγματικά γεύματα (γρ
ΥΔΚ), σε μετρήσεις πριν και μετά το γεύμα και στις
μονάδες ινσουλίνης που δόθηκαν

Ακρίβεια υπολογισμού ΥΔΚ και ….κίνδυνοι


Αποδεκτή απόκλιση 10 γρ ΥΔΚ (της πραγματικής
ποσότητας).



Απόκλιση > 20 γρ ΥΔΚ, μπορεί να οδηγήσει σε υπο- ή
υπεργλυκαιμίες 2-3 ώρες μετά την κατανάλωσή τους.



Στα παιδιά προσχολικής ηλικίας απόκλιση > 5 - 7 γρ ΥΔΚ
μπορεί να οδηγήσει σε υπο- ή υπεργλυκαιμίες 2-3 ώρες
μετά την κατανάλωσή τους.



Η εστίαση στη καταμέτρηση ΥΔΚ μπορεί να οδηγήσει στην
αυξημένη πρόσληψη των συσκευασμένων τροφίμων τα
οποία έχουν διατροφικές ετικέτες και παρέχουν σχεδόν
έτοιμη την περιεκτικότητα των ΥΔΚ μειωμένη ποιότητα
διατροφής



Επιλογή τροφίμων βάσει της διατροφικής τους αξίας και
όχι της ευκολίας στην καταμέτρηση των υδατανθράκων.

Smart, C. E., King, B. R., McElduff, P., & Collins, C. E. (2012). In children using intensive insulin therapy, a 20 gram variation in
carbohydrate amount significantly impacts on postprandial glycaemia. Diabetic Medicine, 29(7), e21–e24.

Υπολογισμός λίπους και πρωτεϊνών?


Τα λίπη και οι πρωτεΐνες πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη στον υπολογισμό της γευματικής ινσουλίνης



Συνιστάται εξατομικευμένη διαχείριση, επειδή
υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε ατομικό επίπεδο
των απαιτήσεων σε ινσουλίνη



Συμβουλές πρέπει να δίνονται με βάση την 6ωρη
παρακολούθηση της μεταγευματικής γλυκόζης



Προτείνεται μια αρχική συντηρητική τμηματική
αύξηση της ινσουλίνης κατά 15% έως 20% για
γεύματα υψηλής περιεκτικότητας σε λίπη και
πρωτεΐνες .

Περαιτέρω έρευνα
απαιτείται για να
καθοριστεί ο
ακριβής
αλγόριθμος για
λίπος και
πρωτεΐνες.

Bell KJ, Toschi E, Steil GM, Wolpert HA. Optimized mealtime insulin dosing for fat and protein in type 1 diabetes: application of a model-based
approach to derive insulin doses for open-loop diabetes management. Diabetes Care. 2016;39(9):1631-1634.

Χρόνος και τρόπος χορήγησης γευματικής
ινσουλίνης


Τα ανάλογα ταχείας δράσης χορηγούνται πριν το γεύμα (μελέτες
έχουν δείξει ότι η χορήγηση ινσουλίνης 10-15 λεπτά πριν την έναρξη του
γεύματος οδηγεί σε καλύτερες μεταγευματικές τιμές)



Η ανθρώπινη διαλυτή ινσουλίνη ταχείας δράσης χορηγείται 20-30

λεπτά πριν την έναρξη του γεύματος


Στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, η δόση της ινσουλίνης μπορεί να
χωριστεί σε 1 πριν το γεύμα και 1 κατά τη διάρκεια του γεύματος.



Τμηματική χορήγηση ινσουλίνης συνιστάται και κατά την
κατανάλωση γεύματος πλούσιου σε λίπη και πρωτεΐνες



Αντλίες ινσουλίνης – δόσεις εφόδου
Kirstine J. Bell et al.:The relationship between carbohydrate and the mealtime insulin
dose in type 1 diabetes. Journal of Diabetes and Its Complications, 2015

Bell KJ, Smart CE, Steil GM, Brand-Miller JC, King B, Wolpert HA.Impact of fat, protein, and glycemic index on postprandial glucose control in type 1
diabetes: implications for intensive diabetes management in the continuous glucose monitoring era. Diabetes Care.2015;38:1008-1015.

Υπογλυκαιμία
❑

Μέτρηση σακχάρου για επιβεβαίωση

❑

Λήψη (0.3 γρ απλών υδατανθράκων /Κγρ
ΣΒ) δηλαδή 9γρ σε παιδί 30Κγρ και 15γρ σε
παιδί 50Κγρ σε υγρή μορφή π.χ χυμός ή

ταμπλέτες γλυκόζης – όχι σοκολάτες – όχι
στην υπεραντιμετώπισή της
❑

Αναμονή 10-15 λεπτά

❑

Μέτρηση και επανάληψη εάν χρειαστεί

❑

Κατανάλωση ενός σνακ που περιέχει
σύνθετους ΥΔΚ και πρωτεḯνες για αποφυγή
υποτροπής π.χ γάλα

Αντιμετώπιση υπογλυκαιμίας CDA

Άσκηση
o Μείωση γευματικής ινσουλίνης - εάν η άσκηση γίνει στα

πλαίσια δράσης της
o Σταδιακή κατανάλωση ελεύθερων υδατανθράκων
o Λήψη υγρών κατά τη διάρκειά της
o Μείωση γευματικής ινσουλίνης μετά την άσκηση

o Μείωση βασικής ινσουλίνης
o Διακοπή χορήγησης ινσουλίνης από την αντλία ή μείωση

βασικού ρυθμού κατά τη διάρκεια της άσκησης και μετά
από αυτή
o Απαραίτητη η λήψη γευματιδίου προ του ύπνου!!!

Η εξατομίκευση είναι
απαραίτητη !
Είδος, ένταση, χρονική
στιγμή & διάρκεια
άσκησης !

