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Σακχαρώδης Διαβήτης =  
 
             Έλλειψη 
ινσουλίνης

Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου - 
1 

Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου - 
2

E = m c²



ΣΔ τύπου 1 και άθλησηΣΔ τύπου 1 και άθληση
Άθληση – αγώνας, άμιλλα

Άσκηση – εκγύμναση του σώματος ή του πνεύματος 
με συχνή επανάληψη

Σε ΣΔτ1 η άσκηση δεν οδηγεί απαραίτητα σε 
βελτίωση του μεταβολικού ελέγχου, αλλά μπορεί να 
οδηγήσει και σε επιδείνωση, εκτός και αν γίνει 
υπολογισμός με μεγάλη προσοχή της πρόσληψης 
των υδατανθράκων και της δόσης της ινσουλίνης.

Το άτομο πρέπει να είναι πολύ καλά εκπαιδευμένο



Type 1 diabetes factors affecting exercise blood 
glucose responses

Journal of Diabetes Science and Technology 2015, Vol. 9(3) 
609–618



Σακχαρώδης Διαβήτης και 
άσκηση



Άσκηση στον ΣΔ 1 - Ωφέλειες

Στο σωματικό βάρος
Στην ευεξία
Στην αρτηριακή υπέρταση
Ελαττώνει τις ανάγκες σε ινσουλίνη
Στα λιπίδια
Ευνοϊκές επιδράσεις στο κυκλοφορικό 
σύστημα



O νεαρός με ΣΔ τύπου 1 πρέπει να 
ασκείται διότι:

Ψυχολογική ωφέλεια
αυτοεκτίμηση
αποδοχή-ένταξη στην ομάδα 

Kαρδιαγγειακή ωφέλεια

Παράταση ύφεσης ΣΔ

Eλάττωση συχνότητας χρόνιων επιπλοκών



-δεν αποτελεί μέσον ρυθμίσεως του ΣΔ 
τύπου 1

-προθέτει παράγοντα δυσκολίας στη ρύθμιση 

-μπορεί να προκαλέσει υπό ή υπέρ- γλυκαιμία

H άσκηση

-συνήθως προκαλεί υπογλυκαιμία!



   αντιρροπιστικές   
ορμόνες

ινσουλίνη

Eυγλυκαιμία



Στη μυϊκή άσκηση έχουμε

-μικρή ελάττωση έκκρισης ινσουλίνης

-αύξηση δραστικότητας ινσουλίνης στους μύς



H μείωση της ινσουλίνης διευκολύνει: 

γλυκογονόλυση      
             

γλυκονεογένεση     
                        

λιπόλυση                
                           

κετογένεση



Oρμόνες του Stress
 (αντιρροπιστικές ορμόνες ινσουλίνης) 

αδρεναλίνη
γλυκαγόνη
κορτιζόλη
αυξητική

                                   μείωση
-πρόσληψης γλυκόζης σε μύς

αύξηση
-γλυκογονόλυσης
-γλυκονεογένεσης
-λιπόλυσης
-κετογένεσης



Kατανάλωση ενέργειας στους μύς στην 
άσκηση
Πρώτα 20-30 min από γλυκογόνο 
μυών

Aκολουθεί η προσφορά γλυκόζης 
μέσω:  ηπατικής 
γλυκογονόλυσης
           γλυκονεογένεσης
           εντερικής απορρόφησης

και έπειτα καταναλώνονται:
τριγλυκερίδια μυών 
EΛO



Σε μακρά εντατική άσκηση 
καταναλίσκονται αμινοξέα 
καταβολισμού μυών 
είναι όμως <10% της συνολικά 
δαπανώμενης ενέργειας



Πχ σε μέτριας ένταση άσκηση 60 min 
απαιτείται προσθήκη 20-60g υδατανθράκων.

άσκηση μέτριας έντασης
60-75% μεγίστου HR

άσκηση μεγάλης έντασης
>75% μέγιστου HR

Mέγιστη HR=220-ηλικία

ή σε προπονημένους

Mέγιστη HR=205-(1/2 ηλικία)

Πχ σε μεγάλης έντασης άσκηση 60 min 
απαιτείται προσθήκη 30-100g 
υδατανθράκων.



Oι διαφορές βασικών αναγκών σε 

ινσουλίνη στις διαφορετικές ώρες του 

24ώρου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

στην επιλογή ώρας της άσκησης και 

μειώσεις δόσεων ινσουλίνης
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Tελολογία των ορμονικών 
μεταβολών

H διευκόλυνση της μυϊκής 
λειτουργίας
Διάσωση γλυκόζης για τον 
εγκέφαλο
Προσφορά ενέργειας στους 
μύς
       λιπαρά οξέα-κετόνες
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Παρατεταμένη έντονη άσκηση προκαλεί 
αρχικά υπογλυκαιμία
και αργότερα υπεργλυκαιμία και 
κέτωση

Yπέυθυνες για την 
απορρύθμιση είναι οι 
αντιρροπιστικές ορμόνες και 
η λιπόλυση-κετογένεση

Aπορρύθμιση δημιουργείται και με αναερόβιες 
ασκήσεις λόγω των πολλών κατεχολαμινών

αλλά και όταν η άσκηση αρχίζει με 
υπεργλυκαιμία πχ γλυκόζη > 250 mg/dl



H ευαισθητοποίηση των ιστών στη 

δράση της ινσουλίνης διαρκεί 6-24 

ώρες μετά την άσκηση.

H γνώση αυτή πρέπει να βρίσκει εφαρμογή 

στις οδηγίες για δόσεις ινσουλίνης και έξτρα 

υδατάνθρακες

Iδιαίτερη προσοχή σε άσκηση που 
γίνεται απόγευμα ή βράδυ



Variability in blood glucose responses to different forms of exercise in Variability in blood glucose responses to different forms of exercise in 
people with type 1 diabetespeople with type 1 diabetes            Lancet Diabetes Endocrinol 2017; 5: 377–90



Oι χειρισμοί ινσουλίνης  & υδατανθράκων γίνονται:

Mε εξατομίκευση

Mε εκτίμηση έντασης & διάρκειας της άσκησης

Mε υπολογισμό χρόνου άσκησης και τύπου ινσουλίνης

 Προβλήματα συνήθως 
δημιουργούνται με διάρκεια της 
άσκησης > 1 ώρα 



Bασικό μέλημα:

η πρόληψη υπογλυκαιμίας

Eπιτυγχάνεται με:

μείωση δόσης 

ινσουλίνης και

προσθήκη 

υδατανθράκων



ΙνσουλίνηΙνσουλίνη

Στην ίδια θέση
Όχι ενδομυϊκά
Συχνές μετρήσεις
Γνώση φαρμακοδυναμικής και 
φαρμακοκινητικής
Ανάγκες σε ινσουλίνη (1 IU/Kg ΒΣ)



E. JOSLINE. JOSLIN

Την ινσουλίνη την χορηγούμε 
σε:

1. Λάθος τόπο
2. Λάθος χρόνο
3. Λάθος δόση

Ακόμη και σήμεραΑκόμη και σήμερα 



Προϋποθέσεις άσκησης

Επίτευξη και διατήρηση άριστου μεταβολικού ελέγχου
Πιθανόν η φυσιολογία της άσκησης να είναι παρόμοια με τα 
άτομα χωρίς ΣΔ
The general guidelines for glycemic targets during exercise are 
120 to 180 mg/dL (6.7 to 10 mmol/L), though BG goals should 
always be individualized to meet the specifc patient’s needs
If pre-exercise BG is 100 - 250 mg/dL, it is generally safe to 
begin exercising

The American Diabetes Association has published guidelines  
for regulating the glycemic response to exercise which include 
the following recommendations: 

avoid exercise if fasting BG > 250 mg/dL and ketosis is present, 
use caution if BG > 300 mg/dL without ketosis present, and 
ingest extra CHO if BG < 100 mg/dL



A joint position statement by the American Dietetic Association, Dietitians for 
Canada, and the American College of Sports Medicine recommends the 

following general energy requirements for competitive athletes

CHO consumption range of 6 - 10 g/kg body weight per 
day.

Protein consumption range for endurance and strength-
trained athletes of 1.2 - 1.7 g/kg body weight per day. 
This recommendation can generally be met through diet 
alone, without the use of dietary supplements.

Fat consumption range of 20% - 35% of total energy 
intake. Consuming  20% of energy from fat intake does 
not beneft performance.

Position of the American Dietetic Association, Dietitians of Canada, and the American College 
of Sports Medicine: Nutrition and athletic performance. J Am Diet Assoc. 2009;109(3):509–27.



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

Diabetes Obes Metab. 2011;13(2):130–6
Clinical Sports Nutrition. Australia: Human 
Kinetics; 2007



Άσκηση -ανάγκες

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



Decision tree for aerobic exercise and mixed aerobic and anaerobic activities 
lasting 30 min or longer in people with type 1 diabetes

Lancet Diabetes Endocrinol 2017; 5: 377–90



Προϋποθέσεις ασφαλούς άσκησης είναι:

Nα μη υπάρχουν σοβαρές επιπλοκές

Nα υπάρχει καλή ρύθμιση

O διαβητικός να είναι καλά εκπαιδευμένος

Nα γίνεται τακτικός αυτοέλεγχος σακχάρου

Nα μην είναι πολύ επίπονη και παρατεταμένη



Ειδικές προφυλάξεις

 Αμφιβληστροειδοπάθεια
 Ήπια άσκηση αεροβική
 Όχι ασκήσεις δύναμης
 Απαραίτητη η βυθοσκόπηση

 Περιφερική νευροπάθεια
 Αποφυγή ασκήσεων φόρτισης
 Κατάλληλα υποδήματα και κάλτσες

 Νευροπάθεια ΑΝΣ
 Ελαττωμένα ΚΑ αντανακλαστικά
 Επεισόδια υπότασης, υπέρτασης
 Ήπια άσκηση μικρής διάρκειας

 Προϋπάρχουσα ΣΝ
 Ναι με προϋποθέσεις



Είδη σωματικής άσκησης στο ΣΔ
Ασκήσεις ευλυγισίας

 Βελτιώνουν την κινητικότητα των αρθρώσεων
 Προστατεύουν από εύκολους τραυματισμούς
 Διευκολύνουν την καθημερινότητα

Ασκήσεις αεροβικής
 Το κατ’ εξοχήν προτεινόμενο είδος
 Αυξάνουν την ικανότητα της καρδιάς
Περπάτημα, jogging, κούρεμα χόρτου 

Ασκήσεις δύναμης-αντίστασης
 Στοχεύει στη βελτίωση της μυϊκής αντοχής
 Άρση βαρών, Pushups
 Προτιμώνται οι πολλές επαναλήψεις
 Αποφεύγονται σε: 

•  αρτηριακή υπέρταση
•  παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια



Πρόγραμμα σωματικής 
άσκησης

1. 5-10 λεπτά (warm up)
2. 5-10 λεπτά (ασκήσεις 

ευλυγισίας)
3. 20-30 λεπτά (κυρίως άσκηση)
4. Επανάληψη 1 και 2 (cool 

down)



Κατάλληλες ασκήσεις
Κολύμβηση
Βάδισμα
Βόλεϊ 
Ποδήλατο;



Ποιές είναι κατάλληλες μορφές άσκησης;

Όλα τα παιχνίδια και όλα τα αθλήματα, εκτός από:

Παρατεταμένη άσκηση

Aσκήσεις ακροβατικού τύπου

Eρώτηση:

Aπάντηση:

Kαταδύσεις



Κίνδυνοι

 Υπογλυκαιμία
 Συμπτώματα 
 Αντιμετώπιση
 Απαραίτητη η μέτρηση σακχάρου προ-μετά

 Κακώσεις
 Συχνά τα κατάγματα πίεσης κάτω άκρων
 Νευροπάθεια, αγγειοπάθεια
 Μειωμένη οστική πυκνότητα



Διαβητική νευροπάθεια: η επιπλοκή με Διαβητική νευροπάθεια: η επιπλοκή με 
τον μεγαλύτερο επιπολασμό τον μεγαλύτερο επιπολασμό 

((prevalence)prevalence) 

Νευροπάθεια: 45 – 50%  
Αμφιβλ/θεια:  25 – 30%
Νεφροπάθεια: 20%

Προσβάλλει περίπου το 30% 
του διαβητικού πληθυσμού.

Diabetes Rev. 7 (1999) 245–252. 



Διαβητική νευροπάθεια ΑΝΣΔιαβητική νευροπάθεια ΑΝΣ

Η νευροπάθεια του ΑΝΣ είναι πρώιμη Η νευροπάθεια του ΑΝΣ είναι πρώιμη 
διαταραχή στην διάρκεια του ΣΔδιαταραχή στην διάρκεια του ΣΔ

Προσβάλλει όλα τα όργανα και συστήματα του Προσβάλλει όλα τα όργανα και συστήματα του 
ανθρωπίνου σώματοςανθρωπίνου σώματος
Η εξέταση της λειτουργίας του ΑΝΣ μπορεί να Η εξέταση της λειτουργίας του ΑΝΣ μπορεί να 
μας προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες στην μας προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες στην 
καθ΄ημέρα κλινική πράξηκαθ΄ημέρα κλινική πράξη

Η συχνότητα της ΔΝΑΝΣ είναι συνάρτηση της Η συχνότητα της ΔΝΑΝΣ είναι συνάρτηση της 
διάρκειας και της ρύθμισης του ΣΔδιάρκειας και της ρύθμισης του ΣΔ

Αυξημένη νοσηρότητα και θνητότηταΑυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα  από το από το 
καρδιαγγειακό σύστημακαρδιαγγειακό σύστημα



  YYποεκτιμάται παρά την αυξημένη ποεκτιμάται παρά την αυξημένη 
συχνότητα, την μεγάλη κλινική σημασία συχνότητα, την μεγάλη κλινική σημασία 

και την προγνωστική αξίακαι την προγνωστική αξία

Διαταραχές στον έλεγχο του Διαταραχές στον έλεγχο του 
καρδιακού ρυθμού και στη καρδιακού ρυθμού και στη 

δυναμική των αγγείωνδυναμική των αγγείων



DiaCAN Multicenter StudyDiaCAN Multicenter Study

Borderline CAN               Definite CANBorderline CAN               Definite CAN
(2 of 6 tests abnormal)                      ((2 of 6 tests abnormal)                      (3 of 6 tests abnormal3 of 6 tests abnormal)

Ziegler et al., Diabetes Metabolism, 1993Ziegler et al., Diabetes Metabolism, 1993

Συχνότητα ΔΝΑΝΣΚ



      0                         1                          10                      1000                         1                          10                      100
Log Relative RiskLog Relative Risk

Συσχέτιση μεταξύ ΔΝΑΝΣ και θνητότητας: Μετα-ανάλυση

Maser et al., Diabetes Care 26: 1895-1901, 2003Maser et al., Diabetes Care 26: 1895-1901, 2003

ΚΑΝ= ΚΑΝ= 1 1 παθπαθ
ΚΑΔΚΑΔ

ΚΑΝΚΑΝ    2 2   
παθ.παθ.
ΚΑΔΚΑΔ

1.20 (1.02-1.41)  Pooled data 1.20 (1.02-1.41)  Pooled data 

3.45 (2.66-4.47)   Pooled data 3.45 (2.66-4.47)   Pooled data 



CAN+CAN+

CAN-CAN-

%%

27.627.6

10.1

Vinik et al., Diabetes Care 26: 1553-79, 2003Vinik et al., Diabetes Care 26: 1553-79, 2003

Συχνότητα σιωπηλής ισχαιμίας 
μυοκαρδίου σε διαβητικούς ασθενείς με ή 

χωρίς ΚΑΝ ασθενείς

n=110/399n=110/399 n=108/1069



Κλινική σημασία ΔΝΑΝΣΚλινική σημασία ΔΝΑΝΣ

1) Αντοχή στην άσκηση

2) Αυξημένη 
περιεγχειρητική 
νοσηρότητα και 
θνητότητα    

3) Αυξημένος 
καρδιαγγειακός 

     κίνδυνος  θανάτου



Καρδιαγγειακό σύστημα και ΔΝΑΝΣ –Καρδιαγγειακό σύστημα και ΔΝΑΝΣ –
κλινικές εκδηλώσειςκλινικές εκδηλώσεις

• Ταχυκαρδία ηρεμίας

• Μειωμένη μεταβλητότητα καρδιακής συχνότητας

• Διαβητική μυοκαρδιοπάθεια (διαστολική ή και 
   συστολική δυσλειτουργία  αριστεράς κοιλίας)

• Μειωμένη αντοχή στην άσκηση

• Σιωπηλή ισχαιμία μυοκαρδίου / έμφραγμα  

• Αυξημένος κίνδυνος αιφνίδιου θανάτου  λόγω 
    εμφάνισης κακοήθων κοιλιακών αρρυθμιών

• Ορθοστατική υπόταση

• Διαταραχή στην ημερονύκτια διακύμανση της 
   καρδιακής συχνότητας και της  αρτηριακής πίεσης



Πρώιμη διαταραχήΠρώιμη διαταραχή  
ΔΝΑΝΣΚΔΝΑΝΣΚ

Μειωμένη δυνατότητα μεταβολής της 
καρδιακής συχνότητας

Μεταβλητότητα ΚΣ: Σημείο υγιούς 
καρδιακής λειτουργίας

Weckenbach KF. Die Unregelmassige Hertztatigkeit und Ihre 
Klinische Bedeutung. Berlin:Verlag von Wilhelm 
Engelmann,1914



Η νευροπάθεια  του ΑΝΣ  αυξάνει τους 
κινδύνους από την άσκηση με πολλούς 
τρόπους: 
όπως με τη μειωμένη καρδιακή 
μεταβλητότητα, 
την ορθοστατική υπόταση, 
Την διαστολική δυσλειτουργία
την διαταραχή θερμορύθμισης, 
την διαταραχή νυχτερινής όρασης 
και την απρόβλεπτη απορρόφηση 
υδατανθράκων λόγω γαστροπάρεσης που 
μπορεί να οδηγήσει σε υπογλυκαιμία. 
Επιπροσθέτως σχετίζεται με αυξημένο 
καρδιαγγειακό κίνδυνο. 
Τέτοιοι ασθενείς θα πρέπει να υποβληθούν σε 
καρδιολογικό έλεγχο πριν ξεκινήσουν 
εντατικά προγράμματα ασκήσεις.

Άσκηση και ΔΝΑΝΣΆσκηση και ΔΝΑΝΣ



Αγγειακές διαταραχές σε ΔΝΑΝΣΚΑγγειακές διαταραχές σε ΔΝΑΝΣΚ

Αυξημένη φλεβική κυκλοφορία – άκρο θερμό
Διάνοιξη αρτηριοφλεβικών αναστομώσεων και 
οιδηματώδεις φλέβες
Αυξημένη φλεβική πίεση και οίδημα
Απώλεια των δερματικών αγγειοκινητικών 
ανακλαστικών ως απάντηση σε θερμικά 
ερεθίσματα και τραυματισμούς
Απώλεια του αρτηριοφλεβικού ανακλαστικού 
με οίδημα και βλάβη των μικρών αγγείων
Αυξημένη διαβατότητα τριχοειδών
Mοnckeberg sclerosis



Σακχαρώδης Διαβήτης και Σακχαρώδης Διαβήτης και 
διαστολική δυσλειτουργία διαστολική δυσλειτουργία 

αριστερής κοιλίαςαριστερής κοιλίας



Συσχέτιση δυσλειτουργίας ΑΚ και Συσχέτιση δυσλειτουργίας ΑΚ και 
διάρκειας ΣΔδιάρκειας ΣΔ

Raev DC. Diabetes Care1994;17:633–
9



T. Didangelos et al, Diabetes Care 26: 1955 – 1960, 2003

Left Ventricular Systolic and Diastolic Function in Left Ventricular Systolic and Diastolic Function in 
Normotensive Type 1 Diabetic Patients With or Without Normotensive Type 1 Diabetic Patients With or Without 

Autonomic NeuropathyAutonomic Neuropathy



 r p

Peak emptying rate 
(EDV/sec)

0.311 <0.05

Peak filling rate (EDV/sec) -0.336 <0.01

First third filling fraction 
(%SV)

-0.419 =0.01

Time to peak filling (msec) 0.309 <0.05

Συσχέτιση αριθμού παθολογικών ΚΑΔ με 
τις διαστολικές παραμέτρους 

r, μη παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης, Spearman



    Σημεία εμφάνισης 
νευροπαθητικού έλκους



Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια



ΣΔ τύπου 135-40 % των ασθενών >>> Διαβητική νεφροπάθεια
                    μετά 20-35 χρόνια ΣΔ
       οι λοιποί δεν εμφανίζουν νεφροπάθεια

80 % των ασθενών με μικροαλβουμινουρία>>>XNA

20-40 % των ασθενών με 
μικροαλβουμινουρία>>>XNA 

ΣΔ τύπου 2

Προτιμήσεις



Σε άτομα με 
αμφιβληστροειδοπάθεια καλό 
είναι να μη γίνεται άρση βαρών



Eπιπλοκή που απαιτεί προσοχή στην 
άσκηση

Bαριά διαβητική νευροπάθεια
(άρθρωση Charcot, άτονα έλκη)



Η νευροπάθεια  του ΑΝΣ  αυξάνει τους 
κινδύνους από την άσκηση με πολλούς 
τρόπους: 
όπως με τη μειωμένη καρδιακή 
μεταβλητότητα, 
την ορθοστατική υπόταση, 
την διαταραχή θερμορύθμισης, 
την διαταραχή νυχτερινής όρασης 
και την απρόβλεπτη απορρόφηση 
υδατανθράκων λόγω γαστροπάρεσης που 
μπορεί να οδηγήσει σε υπογλυκαιμία. 
Επιπροσθέτως σχετίζεται με αυξημένο 
καρδιαγγειακό κίνδυνο. 
Τέτοιοι ασθενείς θα πρέπει να υποβληθούν σε 
καρδιολογικό έλεγχο πριν ξεκινήσουν 
εντατικά προγράμματα ασκήσεις.

Άσκηση και Διαβητική Νευροπάθεια του Άσκηση και Διαβητική Νευροπάθεια του 
ΑΝΣΑΝΣ



-H κολύμβηση στη θάλασσα να 
γίνεται παράλληλα προς την ακτή

Στοιχειώδη μέτρα 
πρόνοιας

-H ένεση πάντοτε στην κοιλιά, όχι στα πόδια

-Aυτογνωσία δυνατότητων



Προσοχή!

Σε άτομα > 30 ετών ας μη 
λησμονείται ο έλεγχος για νόσο 
των στεφανιαίων αρτηριών



Iδιαίτερη προσοχή για το ενδεχόμενο 
μειωμένης αντίληψης έναρξης 
υπογλυκαιμίας γιατί:

-μπορεί να οδηγήσει σε αλλεπάλληλες υπογλυκαιμίες

-μπορεί να προκληθεί από συχνές υπογλυκιαμίες

Confrmation ofConfrmation of  hypoglycemia in the “dead-in-hypoglycemia in the “dead-in-
bed” syndrome, as captured by abed” syndrome, as captured by a  retrospective retrospective 
continuous glucose monitoring system.continuous glucose monitoring system.
Endocr Pract Endocr Pract 2010; 16: 244–48.2010; 16: 244–48.



Κλινικά σύνδρομα μη-αντίληψης Κλινικά σύνδρομα μη-αντίληψης 
της Υτης Υ
  Μειονεκτική αντιρρόπηση ΥΜειονεκτική αντιρρόπηση Υ
          ΣΔΤ1, έλλειψη  έκκρισης  γλυκαγόνης, ΣΔΤ1, έλλειψη  έκκρισης  γλυκαγόνης, 
αδρεναλίνηςαδρεναλίνης
            κίνδυνος σοβαρής Υ >25 φορέςκίνδυνος σοβαρής Υ >25 φορές

  Ανεπίγνωστη Υ.  Ανεπίγνωστη Υ.  
          ΣΔΤ1, επανακαθορισμός γλυκαιμικού ορίου ΣΔΤ1, επανακαθορισμός γλυκαιμικού ορίου 
          αντίδρασης στον υποθάλαμο, αντίδρασης στον υποθάλαμο, 
          25% των ατόμων με ΣΔΤ125% των ατόμων με ΣΔΤ1, 6, 6πλάσιος κίνδυνος πλάσιος κίνδυνος 
γιαγια
          σοβαρή Υ σοβαρή Υ 

    Υ  σχετιζόμενη με ανεπάρκεια του ΑΝΣΥ  σχετιζόμενη με ανεπάρκεια του ΑΝΣ
            ΣΔΤ1, ΣΔΤ2, πρόσφατη Υ, ύπνος, άσκηση ΣΔΤ1, ΣΔΤ2, πρόσφατη Υ, ύπνος, άσκηση 

  Νευροπάθεια του αυτονόμου νευρικού Νευροπάθεια του αυτονόμου νευρικού 
συστήματοςσυστήματος



Νυκτερινή ΥπογλυκαιμίαΝυκτερινή Υπογλυκαιμία

• Πολλές φορές δεν γίνεται αντιληπτή 

• Εμφανίζεται στο 30% - 40% των ατόμων 
   με ΣΔ τύπου 1

• Κατά τον ύπνο μειώνονται τα επίπεδα των
  αντιρροπιστικών  ορμονών 

• Προδιαθέτει στην εμφάνιση του φαινομένου
  της ανεπίγνωστης υπογλυκαιμίας





Αντλίες ινσουλίνης -συνεχής καταγραφή επιπέδων γλυκόζηςΑντλίες ινσουλίνης -συνεχής καταγραφή επιπέδων γλυκόζης
‘’Τεχνητό πάγκρεας’’‘’Τεχνητό πάγκρεας’’

Άμεσες τροποποιήσεις σε 
ινσουλινοθεραπεία
Πρόβλεψη υπογλυκαιμίας (G640 Medtronic)
Περιορισμός υπεργλυκαιμίας μετά την 
άσκηση
Συνδυασμός HRV AND CGM
Ταυτόχρονη χορήγηση γλυκαγόνης

Continuous glucose monitoring in diabetic long distance runners. Int J Sports Med. 
2005;26:774-780.



640G, PLGM 
Technology

PLGM technology (Predictive Low Glucose Management)

Basal and bolus presets
Remote bolusing from meter

Active insulin on home screen

Veo LGS Feature

Vs: Suspends at 70mg/dL 

Vr: Resumes after 2hr

B
lo

od
 g

lu
co

se

Time

PLGM Technology

NsNs

NGP PLGM Feature

Ns: Suspends if user is below 
140 mg/dL and is predicted to 
be below 70mg/dl in 30 min 

Nr: Resumes if user is above 80 
mg/dL and is predicted to be at 
or above 110mg/dl in 30min 
and insulin has been 
suspended for at least 30 min

NrNr

VsVs
VrVr



The Medtronic MiniMed 670G 
system consists of the 
following devices:

MiniMed 670G insulin pump, 
the Guardian Link  transmitter, 
the Guardian Sensor, One-
Press Serter,
 and the Contour NEXT Link 
2.4 glucose meter

FDA APPROVES MINIMED 670G SYSTEM – WORLD’S 
FIRST HYBRID CLOSED LOOP SYSTEM



O πρωταθλητισμός προσθέτει  
προβλήματα στον διαβητικό αλλά 
είναι δυνατόν να επιχειρηθεί 
αρκεί να τηρούνται οι 
απαραίτητες προϋποθέσεις

-Συχνός αυτοέλεγχος
-Προσαρμογή δόσεων ινσουλίνης
-Προσθήκη υδατανθράκων και θερμίδων
-Yψηλός βαθμός εκπαίδευσης



Xαλαρή άσκηση διάρκειας< 
60min
συνήθως έχει καλά 
αποτελέσματα  Mεταβολική 

ισορροπία

ινσουλίνη CHO



Οι αρχαίοι πρόγονοί 
μας το ήξεραν

Νους υγιής εν σώματι υγιή



Eυχαριστώ για την προσοχή σας
Eλπίζω να πέτυχα στον στόχο
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