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Θεραπευτική Διατροφική
Παρέμβαση
❖

❖

❖

Άτομα σε προδιαβητικό στάδιο, ασθενείς με ΣΔ 1 και 2, διαβήτη κύησης, θα
πρέπει να λαμβάνουν εξατομικευμένη θεραπευτική διατροφική παρέμβαση από
πιστοποιημένους διαιτολόγους, προκειμένου να πετύχουν τους θεραπευτικούς
στόχους (LOE A)
Διαβητικοί τύπου 2 που δεν λαμβάνουν ινσουλίνη, ηλικιωμένοι, περιορισμένη
μόρφωση-περίθαλψη, επιρρεπείς στην υπογλυκαιμία : έλεγχος των μερίδων
και οι υγιεινές διατροφικές επιλογές είναι μια απλή και αποτελεσματική
προσέγγιση στην γλυκαιμία και στη διαχείρηση του βάρους (LOE B)
Ακριβώς επειδή η διατροφική παρέμβαση στο διαβήτη έχει ευνοϊκή σχέση
κόστους-οφέλους (LOE B) και μπορεί να επιτύχει σημαντική βελτίωση
αποτελεμάτων (π.χ μείωση A1C / LOE Α) θα πρέπει να αποζημιώνεται από τα
ασφαλιστικά ταμεία (LOE E)
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❖ Αερόβια άσκηση, μέτριας έντασης (50-70% μέγιστης καρδιακής συχνότητας) ≥150
min/εβδομάδα (μοιρασμένη σε ≥3 ημέρες/εβδομάδα, χωρίς να μεσολαβούν >2
συνεχόμενες ημέρες χωρίς άσκηση (LOE B)
ή έντονη άσκηση (>70% μέγιστης καρδιακής συχνότητας) τουλάχιστον 75
min/εβδομάδα
❖ Απουσία αντενδείξεων (καρδιακή νόσος, υπέρταση, αμφιβληστροειδοπάθεια), οι
ασθενείς με ΣΔ2, θα πρέπει να εκτελούν ασκήσεις με αντιστάσεις ≥2
φορές/εβδομάδα

Diabetes Care 2019;42 (Suppl 1):S46-60

❖ ≥60’ αερόβια άσκηση μέτριας ή υψηλής
έντασης και ασκήσεις ενδυνάμωσης ≥3
φορές/εβδομάδα (LOE C)

❖ Ασκήσεις ευλυγισίας και ελαστικότητας,
yoga, tai chi, 2-3 φορές / εβδομάδα
(LOE C)

Diabetes Care 2019;42 (Suppl 1):S46-60

N Engl J Med 2002;346:393-403

Απώλεια ΣΒ >5%

kcal & αλλαγή
τρόπου ζωής

Υπέρβαρα,
παχύσαρκα ΣΔ2,
προδιαβητικό
στάδιο
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Είσοδος της γλυκόζης στα μυϊκά κύτταρα
➢ Κατά τη μυϊκή σύσπαση, 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
Br J Sports Med 1999;33:161–173
των μεταφορέων GLUT4 με ανεξάρτητο
μηχανισμό
➢ 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
‘Ενταση

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 >85

>90

Μέγιστη

100

100

Diabetes Care 1998;21:1288-1293

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

Προετοιμασία του διαβητικού πριν από
την έναρξη της άσκησης

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

Προετοιμασία του διαβητικού πριν από
την έναρξη της άσκησης

❑ Πρόληψη υπεργλυκαιμίας / διαβητικής
κετοξέωσης

❑ Πρόληψη υπογλυκαιμίας
❑ Προσαρμογή δόσεων ινσουλίνης/ τεχνικές
χορήγησης ινσουλίνης
❑ Συχνές μετρήσεις σακχάρου αίματος

Υπεργλυκαιμία & άσκηση στο ΣΔ τύπου Ι
❖Η άσκηση ενδέχεται να επιδεινώσει την υπεργλυκαιμία

Diabetes 2002;51(Suppl. 1):S271–S283

Υπεργλυκαιμία & άσκηση στο ΣΔ τύπου Ι
➢Η αύξηση αυτών των αντισταθμιστικών ορμονών (κατεχολαμινών) σε
συνδυασμό με ανεπαρκή πρόσληψη/έλλειψη ινσουλίνης για 12-48 h
οδηγεί σε διαβητική κετοξέωση

Άλλα αίτια υπεργλυκαιμίας
Διαιτητικές παρεκτροπές
Ακινησία
Παράλειψη υπογλυκαιμικών δισκίων

Ασθένεια
Stress/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

Προετοιμασία του διαβητικού πριν από
την έναρξη της άσκησης

❑ Πρόληψη υπεργλυκαιμίας / διαβητικής
κετοξέωσης

❑ Πρόληψη υπογλυκαιμίας
❑ Προσαρμογή δόσεων ινσουλίνης/ τεχνικές
χορήγησης ινσουλίνης
❑ Συχνές μετρήσεις σακχάρου αίματος

Πρόληψη υπογλυκαιμίας σε ασθενείς
με ΣΔ τύπου Ι και ΙΙ
➢Κατανάλωση έξτρα γεύματος CHO (≈15 g) εάν Glu<90 mg/dL πριν την άσκηση
➢Εύκολη πρόσβαση σε τροφές που αποτελούν άμεση πηγή CHO

Ισοδύναμα 15 g CHO

Diabetes Care 2019;42 (Suppl 1):S46-60

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

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

μετά τις 10μμ.

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

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 ινσουλίνης πριν και κατά τη
διάρκεια της άσκησης

΄Ίδιο με το παράπάνω

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.

Προετοιμασία του διαβητικού πριν από
την έναρξη της άσκησης

❑ Πρόληψη υπεργλυκαιμίας / διαβητικής
κετοξέωσης

❑ Πρόληψη υπογλυκαιμίας
❑ Προσαρμογή δόσεων ινσουλίνης / τεχνικές
χορήγησης ινσουλίνης
❑ Συχνές μετρήσεις σακχάρου αίματος

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 πρωϊνή 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
σε θερμά ή υγρά κλίματα

Προετοιμασία του διαβητικού πριν από
την έναρξη της άσκησης

❑ Πρόληψη υπεργλυκαιμίας / διαβητικής
κετοξέωσης

❑ Πρόληψη υπογλυκαιμίας
❑ Προσαρμογή δόσεων ινσουλίνης / τεχνικές
χορήγησης ινσουλίνης
❑ Συχνές μετρήσεις σακχάρου αίματος

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 2019;42 (Suppl 1):S46-60

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 αποστάσεων,
J Am Diet Assoc 2000;12:1543–56
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
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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 με ΣΔ που κάνουν φόρτιση
CHO, (για αύξηση των αποθηκών
γλυκογόνου ) ➔έλεγχος επιπέδων
γλυκόζης ➔ανάλογη ρύθμιση των
δόσεων ινσουλίνης

200–350 g /γεύμα

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

Επιτακτική η κατανάλωσή 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
◆

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

Υγρά και ηλεκτρολύτες
Μηχανισμός που αμβλύνεται κατά την άσκηση

Επιπτώσεις αφυδάτωσης
Μείωση όγκου αίματος

Μειωμένη καρδιακή παροχή

Μείωση αθλητικής απόδοσης

Αυξημένος καρδιακός παλμός

Μείωση αρτηριακής πίεσης

Αύξηση αίσθησης
προσπάθειας - μόχθος

Μείωση ρυθμού εφίδρωσης

Κατακράτηση νερού

Μειωμένη ροή αίματος στο
δέρμα

Κατακράτηση νατρίου

Υγρά και ηλεκτρολύτες

➢

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
άσκηση

1-2 φλ. νερό

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 διαταραχές
(ναυτία, διάρροια, φούσκωμα και
μετεωρισμός)

Ποτά > 10% συγκέντρωση σακχάρων

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.
✓ Πρόσληψη CHO πριν –κατά τη διάρκεια – μετά το τέλος της άσκησης –
(ανάλογα με τη μορφή της και τις τιμές του σακχάρου).
✓ Επαρκής ενυδάτωση και αποκατάσταση ηλεκτρολυτών.
✓ Η αναλογία των μακροθρεπτικών συστατικών, πρέπει να βασίζεται στην
εξατομίκευση, στον τύπο του αθλήματος και στην συνοσηρότητα (π.χ
νεφροπάθεια).

