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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ∆Η ∆ΙΑΒΗΤΗ
Ως “Άσκηση” ορίζεται η ανθρώπινη κίνηση και η φυσική δραστηριότητα που περιλαµβάνει την
κινητοποίηση του Μυοσκελετικού Συστήµατος, µέσω ενός δοµηµένου προγράµµατος εξάσκησης, το οποίο
διέπεται από τις γενικές αρχές της προπονητικής επιστήµης και εδράζεται στην συνεργασία και
ανταπόκριση όλων των συστηµάτων του ανθρώπινου οργανισµού, µε στόχο τη µέγιστη απόδοση Έργου, µε
την
ην ελάχιστη δυνατή δαπάνη Ενέργειας.

ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ

(Καρδιαγγειακές – ∆ύναµης – Ελαστικότητας –
Ισορροπίας)
-Οι
Οι ασκήσεις κατηγοριοποιούνται γενικά σε δύο τύπους ανάλογα µε τη γενική επίδραση που έχουν στο
ανθρώπινο σώµα:
 Αερόβιες ασκήσεις,, όπως η ποδηλασία, το περπάτηµα, το τρέξιµο, η πεζοπορία, το τένις, οι οποίες
αυξάνουν την καρδιαγγειακή αντοχή.
Λέγοντας αερόβια προπόνηση εννοούµε οποιαδήποτε δραστηριότητα διαρκεί περισσότερο από 45''. Η
µεγάλη διάρκεια της αερόβιας προσπάθειας έχει συνήθως ήπια ένταση.
Ένα πρόγραµµα αερόβιας προπόνησης αποτελείται από µορφές άσκησης που ενεργοποιούν το
καρδιαγγειακό σύστηµα. “Εκτελώντας
Εκτελώντας λοιπόν την άσκηση τουλάχιστον 30 λεπτά µε µια µέτρια ένταση η
θερµιδική απώλεια µπορεί εύκολα να φθάσει και τις 300 θερµίδες ανά προπόνηση.
προπόνηση
Πιο δύσκολοι τύποι αερόβιας άσκησης µε υψηλότερες εντάσεις µπορεί να καταναλώσουν µέχρι και 500
θερµίδες µέσα σε µια χρονική διάρκεια 30 λεπτών. Μετά από ένα πρόγραµµα αερόβιας δραστηριότητας ο
βασικός µεταβολικός ρυθµός παραµένει σε υψηλά επίπεδα για περίπου 22-3
3 ώρες.
ώρες
Τοο συγκεκριµένο είδος άσκησης, δεν προσφέρει ιδιαίτερα µεγάλες καύσ
καύσεις,
εις, έχει όµως ένα µεγάλο
πλεονέκτηµα: Η αερόβια προπόνηση µε σταθερή ένταση προτείνεται κυρίως λόγω της υψηλής συµµετοχής
των λιπαρών οξέων στην παραγωγή ενέργειας”

 Αναερόβιες ασκήσεις, όπως η προπόνηση µε βάρη, που αυξάνουν τη βραχυπρόθεσµη µυϊκή δύναµη.
O ρυθµός της αναερόβιας γλυκόλυσης είναι σχεδόν διπλάσιος στις µυϊκές ίνες ταχείας συστολής
συγκριτικά µε τις µυϊκές ίνες βραδείας συστολής.Η αναερόβια δραστηριότητα έχει πολύ µικρή διάρκεια
και πολύ υψηλή ένταση.
“Με την αναερόβια προπόνηση θα καταναλωθούν οι µισές περίπου θερµίδες σε σχέση µε την αερόβια. Ο
κύριος λόγος γι αυτό είναι ότι κατά τη διάρκεια της, η καρδιά και οι µύες βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία.
Σε µια προπόνηση 30 λεπτών µυϊκής ενδυνάµωσης, µε τα διαλείµµατα ανάµεσα στα σετ και ανάµεσα στην
άσκηση διαφορετικής µυϊκής οµάδας, ο πραγµατικός χρόνος άσκησης είναι µόνο 10 λεπτά”
Επιπλέον, σύνθετες ασκήσεις για τη βελτίωση της κινητικότητας και του Κινητικού Ελέγχου
 Ασκήσεις ελαστικότητας, όπως οι διατάσεις, που βελτιώνουν το εύρος κινήσεων των µυών και των
αρθρώσεων.
 Ασκήσεις Ιδιοδεκτικότητας Η εξάσκηση της Ιδιοδεκτικότητας (Proprioceptive training)
µπορεί να βελτιώσει τη δύναµη, το συντονισµό, τη µυϊκή ισορροπία, την κιναίσθηση, τους χρόνους
αντίδρασης και να περιορίσει τον κίνδυνο τραυµατισµών και πτώσεων

-Φυσιολογικές προϋποθέσεις της άσκησης
Αερόβια Ικανότητα
•

Η αερόβια ικανότητα, αντιπροσωπεύει την ικανότητα πρόσληψης, µεταφοράς και κατανάλωσης
οξυγόνου στη µονάδα του χρόνου (µέγιστη πρόσληψη Οξυγόνου, VO2max, ml/kg/min-1)

•

Όσο µεγαλύτερη είναι η αερόβια ικανότητα, τόσο µεγαλύτερη είναι η ικανότητα παραγωγής έργου
(ενέργειας) ενός ατόµου

•

Η αερόβια ικανότητα, βασίζεται στο µεγαλύτερο της µέρος στην αρµονική συνεργασία του
αναπνευστικού, του καρδιαγγειακού και του µυϊκού συστήµατος

Αναερόβια Ικανότητα
•

•

Ο όρος αναερόβια ικανότητα χρησιµοποιείται για να περιγράψει το σύνολο της ενέργειας (ΑΤΡ) που
παρέχεται από την PCr και τους υδατάνθρακες οι οποίοι βρίσκονται αποθηκευµένοι µε τη µορφή
γλυκογόνου στους µυς.
Φυσιολογικά η αναερόβια ικανότητα επηρεάζεται άµεσα από την ηλικία (πτώση 6% κάθε χρόνο
µετά το 20ο έτος), ενώ έµµεσα επηρεάζεται από την µυϊκή µάζα, τον τύπο των µυϊκών ινών, τα
ενεργειακά αποθέµατα του µεταβολισµού και την ανοχή του κάθε ατόµου

Μυϊκή ∆ύναµη

•

•

Η µυϊκή δύναµη, είναι η ικανότητα του ανθρώπου να υπερνικά ή να αντιστέκεται το βάρος του
σώµατός του και σε εξωτερικές αντιστάσεις µε την ενέργεια των µυών του, αποτελεί ένα από τα
βασικά συστατικά της φυσικής κατάσταση.
∆ιακρίνουµε τρεις µορφές δύναµης, τη µέγιστη δύναµη, την ισχύ - ταχυδύναµη, και την αντοχή στη
δύναµη

Ασκήσεις ∆ύναµης: Μετά από προπόνηση µε αντιστάσεις ο βασικός µεταβολικός ρυθµός µπορεί να
αυξηθεί δεδοµένου ότι χτίζονται περισσότεροι µύες. Ο µυς είναι πιο ενεργός µεταβολικά σε σύγκριση
µε το λίπος, έτσι τα άτοµα µε περισσότερο αναπτυγµένη µυϊκή µάζα, συνήθως έχουν υψηλότερο
µεταβολικό ρυθµό. Η αύξηση της µυϊκής µάζας βοηθά έµµεσα στην καύση του σωµατικού λίπους,
κυρίως µέσω της αύξησης του βασικού µεταβολισµού.
(Είναι γνωστό ότι η αύξηση του µυϊκού ιστού κατά 100 γραµµάρια οδηγεί σε αύξηση του βασικού
µεταβολισµού, που αντιστοιχεί σε 25 θερµίδες ανά ηµέρα)

επιδράσεις τακτικής αερόβιας άσκησης και αναερόβιας άσκησης
Αερόβια άσκηση
 ∆υνατότερη καρδιά


Αύξηση του συνολικού αριθµού ερυθρών
αιµοσφαιρίων
 Βελτιωµένη αναπνοή
 Βελτιωµένη µυϊκή υγεία
 Απώλεια βάρους
 Μείωση κινδύνου για διάφορες ασθένειες




Βελτιωµένο ανοσοποιητικό σύστηµα
Βελτιωµένη πνευµατική υγεία
Αυξηµένη αντοχή

Αναερόβια άσκηση
 αυξηµένη δύναµη, σκληρότητα και αντοχή
των οστών, µυών, τενόντων και συνδέσµων
 µειωµένες πιθανότητες για τραυµατισµούς
που οφείλονται σε αδυναµία των µυών
 βελτιωµένη καρδιακή λειτουργία και
αυξηµένη HDL-χοληστερόλη («καλή»)
 διατήρηση της άλιπης µάζας σώµατος
(σηµαντικό για όσους προσπαθούν να
χάσουν βάρος),
 να µειώσουν τον κίνδυνο οστεοπόρωσης
 να βελτιώσουν το συντονισµό και την
ισορροπία.

«Η άσκηση παίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιµετώπιση του διαβήτη. Τα επίπεδα σακχάρου θα πρέπει
να µετρώνται πριν και µετά την άσκηση».
Στόχος ο έλεγχος του σακχάρου
Η άσκηση είναι απαραίτητο συστατικό της θεραπείας του διαβήτη τύπου 2. Όχι µόνο βοηθάει στον έλεγχο
του σακχάρου αλλά βελτιώνει τη φυσική κατάσταση και µειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου.
Πως επηρεάζει η άσκηση τα επίπεδα του σακχάρου;
Η άσκηση επιδρά µε το ίδιο τρόπο σε άτοµα µε ή χωρίς σακχαρώδη διαβήτη.
Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες η ινσουλίνη εκκρίνεται από το πάγκρεας όταν τα επίπεδα γλυκόζης στο
αίµα αυξάνονται, όπως για παράδειγµα µετά το φαγητό. Η ινσουλίνη είναι απαραίτητη για την
χρησιµοποίηση της γλυκόζης από το ήπαρ και τους µυς. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να ελαττώνονται τα
επίπεδα γλυκόζης στο αίµα.
Κατά τη διάρκεια της άσκησης το σώµα χρειάζεται πρόσθετη ενέργεια/καύσιµο µε τη µορφή γλυκόζης για
τους ασκούµενους µύες. Κατά την άσκηση σύντοµης διάρκειας, όπως ένα γρήγορο τρέξιµο, οι µύς και το
ήπαρ απελευθερώνουν γλυκόζη από τις αποθήκες τους για να χρησιµοποιηθεί ως καύσιµο. Αν η άσκηση
συνεχιστεί σε µέτρια ένταση ωστόσο, οι µύες προσλαµβάνουν γλυκόζη µε ένα ρυθµό 20 φορές µεγαλύτερο
από αυτόν που προσλαµβάνουν σε ηρεµία. Άρα τα επίπεδα γλυκόζης ελαττώνονται. Στα άτοµα που δε
χρησιµοποιούν ινσουλίνη ή αντιδιαβητικά δισκία, τα επίπεδα ινσουλίνης ελαττώνονται και έτσι µειώνεται ο
κίνδυνος υπογλυκαιµίας.
-Στα άτοµα µε σακχαρώδη διαβήτη η έντονη άσκηση µπορεί παροδικά να αυξήσει τα επίπεδα σακχάρου.
Οφέλη της άσκησης στο ∆ιαβήτη
Η τακτική φυσική άσκηση σε νέους µε σακχαρώδη διαβήτη (Σ∆) βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική
φυσική κατάσταση, τη σύνθεση του σώµατος, την υγεία των οστών, την ευαισθησία στην ινσουλίνη και την
ψυχοκοινωνική ευηµερία. Ενεργητικοί νέοι µε Σ∆ τύπου 1 τείνουν να έχουν χαµηλότερα επίπεδα HBA1c
και µειωµένες ανάγκες σε ινσουλίνη.
Ωστόσο, µετά από συστηµατική ανασκόπηση και µετέπειτα ανάλυση, προέκυψε ότι η άσκηση δεν
βελτιώνει το γλυκαιµικό έλεγχο σε άτοµα µε Σ∆ τύπου 1 βάσει µέτρησης του δείκτη HbA1c. Οι λόγοι
αυτού του συµπεράσµατος είναι η αυξηµένη λήψη θερµίδων, η µείωση της δόσης ινσουλίνης όταν
ακολουθεί άσκηση και η έλλειψη δύναµης.
Σε ασθενείς µε Σ∆ τύπου 2, η επιβλεπόµενη προπόνηση µε ασκήσεις µειώνει το οξειδωτικό στρες
και τον κίνδυνο εµφάνισης καρδιαγγειακής νόσου και βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική λειτουργία.

Η τακτική φυσική άσκηση έχει αναγνωρισµένα οφέλη στην υγεία των ασθενών µε Σ∆ τύπου 1. Παρόλα
αυτά, µεγάλος αριθµός νέων µε διαβήτη δεν ακολουθεί έστω στο ελάχιστο τις κατευθυντήριες γραµµές για
σωµατική άσκηση και ένα µεγάλο ποσοστό εξ αυτών είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι.
Οι βασικοί λόγοι που αναφέρονται είναι:
1.
2.
3.
4.
5.

η έλλειψη χρόνου και οι εργασιακοί παράγοντες
η δύσκολη πρόσβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες
έλλειψη κίνητρου για άσκηση
ανασφάλεια για την εικόνα του σώµατός τους
καιρικές συνθήκες

6.
εµπόδια σχετικά µε την ίδια την πάθηση του ∆ιαβήτη, όπως άγνοια διαχείρισης του διαβήτη και των
επιπλοκών του που σχετίζονται µε την άσκηση, ο φόβος της υπογλυκαιµίας, τόσο κατά τη διάρκεια αλλά
και µετά την άσκηση (ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας) και η έλλειψη εµπειρικών στοιχείων για την
αποτελεσµατικότητα της φυσικής δραστηριότητας ώστε να επιτευχθεί ο ιδανικός γλυκαιµικός έλεγχος.
Φυσιολογία της άσκησης σε ασθενείς µε Σ∆
Η άσκηση αυξάνει την ευαισθησία της ινσουλίνης στην µυϊκή µεταφορά γλυκόζης και ενισχύει τη
δράση της στους εξωµυικούς ιστούς . Οι τρεις πιο σηµαντικές ενδοκρινείς αποκρίσεις στην άσκηση
συµπεριλαµβάνουν:
1) µείωση στην ινσουλίνη του πλάσµατος,
2) αύξηση της συµπαθητικής νευρικής δραστηριότητας, προκαλώντας αλλαγές στις ανταγωνιστικές ορµόνες
της ινσουλίνης και
3)επίδραση στις ορµόνες που επηρεάζουν την ισορροπία νατρίου-νερού.
Το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα δεν µπορεί να ρυθµίσει τη συγκέντρωση ινσουλίνης στο πλάσµα σε ασθενείς
µε Σ∆ τύπου 1 και βασίζεται στη φαρµακοδυναµική της ενέσιµης ινσουλίνης. Υπάρχουν αλλαγές στο
µεταβολισµό ως απόρροια της άσκησης σε αυτούς τους ασθενείς βάσει της δοσολογίας της ινσουλίνης.
Υπάρχει µια πιθανότητα αύξησης των επιπέδων ινσουλίνης κατά τη διάρκεια της άσκησης (εξαιτίας
της αυξηµένης απορρόφησης της ινσουλίνης), η οποία προκαλεί αναστολή της παραγωγής της ηπατικής
γλυκόζης και αυξάνει τη χρήση γλυκόζης από τους µυς. Και τα δύο αυτά αποτελέσµατα µπορούν να
οδηγήσουν σε υπογλυκαιµία.
Επίδραση της άσκησης ανάλογα µε την έντασή της.
Υψηλής έντασης άσκηση
Οι αναερόβιες µορφές άσκησης (π.χ. ασκήσεις αντίστασης/άρση βαρών, sprint τρέξιµο και υψηλής
έντασης διαλειµµατική άσκηση) , µπορούν να µετριάσουν τη µείωση της γλυκόζης του αίµατος που
οφείλεται στην άσκηση, τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και µετά την άσκηση, σε νέους, υγιείς ενήλικες µε Σ∆
Τύπου 1.
Η τακτική επανάληψη τέτοιου είδους ασκήσεων βελτιώνει την εγκεφαλική λειτουργία αυξάνοντας
νευροτροφικούς παράγοντες και τη γνωστική ικανότητα, βάσει ερευνών που έγιναν συγκεκριµένα για
διαβητικούς µε Σ∆ Τύπου 1.
Χαµηλής-Μέτριας έντασης αερόβια άσκηση
Σε διαβητικούς ασθενείς µε Σ∆ Τύπου 2 άνω των 65 ετών, ένα πρόγραµµα καταγραφόµενης
αερόβιας άσκησης εύκολης εκτέλεσης βελτιώνει την HbA1c, την αρτηριακή πίεση, την χοληστερόλη, τον
καρδιαγγειακό κίνδυνο και τις φαρµακευτικές δαπάνες της ασθένειας.
Μελέτες δείχνουν πως 12 εβδοµάδες του συνδυασµού αερόβιας άσκησης και άσκησης µε αντίσταση
επέδρασαν σηµαντικά στην βελτίωση µυϊκής δύναµης και µυϊκής αντοχής αλλά και στον γλυκαιµικό
έλεγχο.
Για παράδειγµα, ένα πρόγραµµα 8 εβδοµάδων µέτριας έντασης, µπορεί να επιφέρει αξιοσηµείωτες
διαφορές στην περιφέρεια µέσης και ισχίων, στο ∆ΜΣ, στην ινσουλίνη του πλάσµατος και την αντίσταση
- 10’ ζέσταμα με διατάσεις και ασκήσεις
ευλυγισίας
- 30’ περπάτημα, με μέγιστη ένταση ->την
αύξηση του καρδιακού παλμού κατά 60%
- 10’ διατάσεις σε καθιστή θέση
Συχνότητα: 3 φορές/ εβδομάδα
στην ινσουλίνη.
Σύµφωνα µε τα τωρινά δεδοµένα µια συνεδρία αερόβιας άσκησης αντοχής για µεσήλικες µε διαβήτη
τύπου 2 µειώνει τα επίπεδα γλυκόζης όπως και την αντίσταση στη ινσουλίνη. Κλινικά οι θετικές επιδράσεις
της έντονης άσκησης σε ασθενείς µε Σ∆ Τύπου 2 δείχνουν ότι τέτοιες ασκήσεις πρέπει να είναι µέρος της
καθηµερινότητάς τους.

Ηλεκτρογυµναστική
Η µυϊκή ηλεκτροδιέγερση βελτιώνει το µεταβολισµό της γλυκόζης και τη λειτουργική ικανότητα σε
ασθενείς µε Σ∆ Τύπου 2. Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι η µυϊκή ηλεκτροδιέγερση µπορεί να
λειτουργήσει σαν ένας πρόσθετος καινοφανής τρόπος άσκησης και ακόµη να βοηθήσει τους ασθενείς να
ξεπεράσουν τον καθιστικό τρόπο ζωής. Αυτό φυσικά δεν σηµαίνει µπορεί να αντικαταστήσει την άσκηση.
Κίνδυνοι κατά την άσκηση
Αθλητικοί τραυµατισµοί
∆εν διευκρινίζεται από κάποια έρευνα αν οι διαβητικοί έχουν διαφορά στη συχνότητα µυοσκελετικών
τραυµατισµών σε σχέση µε µη διαβητικούς. Αυτό όµως που επηρεάζει περισσότερο τους τραυµατισµένους
διαβητικούς είναι η ταχύτητα επούλωσης των ιστών και άρα η αυξηµένη πιθανότητα µόλυνσης ενός
ανοικτού τραύµατος. Ο βασικότερος τρόπος αποφυγής των αθλητικών κακώσεων είναι η σωστή πλήρης
προπόνηση προσαρµοσµένη στον αθλητή και στην πάθησή του, όπως διαµορφώνεται από τον επαγγελµατία
υγείας. Σε περίπτωση που παρόλα αυτά προκύψει τραυµατισµός, πρέπει να παρέχονται οι πρώτες βοήθειες
και να ακολουθεί ιατρική παρέµβαση.
∆ιατροφή και άσκηση
Η άσκηση επιδρά στο σώµα των ∆ιαβητικών ασθενών µε ίδιο τρόπο όπως και στους µη διαβητικούς.
Ωστόσο, παράµετροι γύρω από την πάθηση του διαβήτη απαιτούν κατάλληλη προσαρµογή, ώστε να
καταστεί η άσκηση ασφαλής και ένας από αυτούς είναι η διατροφή.
Το διατροφικό πρόγραµµα ενός διαβητικού ασθενούς, που καθορίζεται από το διατροφολόγοδιαβητολόγο, περιλαµβάνει µία ισορροπηµένη πρόσληψη ενεργειακών συστατικών. Οι υδατάνθρακες
αποτελούν το 45-65% των ηµερήσιων θερµίδων, οι πρωτεΐνες το 15-20% και τα λίπη καλύπτουν το 2535%, ενώ απαιτείται προσαρµογή ανάλογα και µε τον τύπο άσκησης που θα ακολουθηθεί.
Κατά τη διάρκεια της άσκησης, σηµαντικό είναι να αποφευχθεί η υπογλυκαιµία. Γι’ αυτό ο ασθενής
θα πρέπει να αναγνωρίζει τα σηµάδια της και πώς το σώµα του ανταποκρίνεται στην άσκηση. Σε περίπτωση
που το σάκχαρο είναι χαµηλό κάτω από 70 mg/dL ή αισθάνεται τα πρώτα σηµάδια υπογλυκαιµίας (τρόµος,
νευρικότητα, σύγχυση), θα πρέπει να διακόπτεται η άσκηση και να προσλαµβάνεται άµεσα υδατάνθρακας.
Η λήψη ινσουλίνης προσαρµόζεται σε συγκεκριµένο χρόνο πριν την άσκηση σύµφωνα µε τις
οδηγίες του θεράποντα ιατρού. Η µεγάλη µείωση της δόσης ινσουλίνης ταχείας δράσης µε τη λήψη
υδατάνθρακα σε µορφή χαπιού και ένα γεύµα µετά την άσκηση υψηλής έντασης µπορεί να προκαλέσει
υπεργλυκαιµία, αλλά δεν αυξάνει την κετοναιµία και δεν προκαλεί άλλες µεταβολικές ή ορµονικές
διαταραχές.
Προβλέψεις όταν έχουν ήδη εκδηλωθεί τα προβλήµατα
Η εγκατάσταση προβληµάτων που σχετίζονται µε το ∆ιαβήτη µπορεί να περιορίσει την άσκηση, ενώ
ο κίνδυνος επιπλέον επιπλοκών αυξάνεται. Η άσκηση, όµως, δεν µπορεί να θεωρηθεί αντένδειξη, και όπως
προκύπτει από τα ερευνητικά δεδοµένα, βελτιώνει τη φυσική κατάσταση και καθυστερεί περαιτέρω
επιπλοκές στους ασθενείς.
Σε περίπτωση που το σάκχαρο δεν είναι καλά ρυθµισµένο βλάπτονται τα νεύρα. Μία από τις
επιπλοκές είναι η περιφερική διαβητική νευροπάθεια (Π∆Ν). Η πάθηση προκαλεί ατροφίες µυών, µείωση
αντανακλαστικών και αισθητικότητας, µε αποτέλεσµα να διαταράσσεται τόσο η στασική σταθερότητα και
ισορροπία, όσο και ο κύκλος βάδισης. Η εφαρµογή ενός προγράµµατος που στοχεύει στην εξάσκηση της
ιδιοδεκτικότητας θα έχει θετική επίδραση στην ικανότητα στατικής ισορροπίας των ασθενών µε Π∆Ν. Η
ισορροπία δείχνει να είναι ανεξάρτητη από τη βελτίωση των τιµών της γλυκόζης και αποδίδεται στην
επανεκπαίδευση του κεντρικού µηχανισµού του Κινητικού Ελέγχου, γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητο να
προστίθενται και ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας στα προγράµµατα άσκησης των ∆ιαβητικών ασθενών µε Π∆Ν.
Λόγω διαταραγµένης αισθητικότητας, άτοµα µε περιφερική διαβητική νευροπάθεια, έχουν αυξηµένο
κίνδυνο να εµφανίσουν έλκη στα πέλµατα κατά τη διάρκεια της άσκησης. Η επιµόλυνση αυτών µπορεί να
οδηγήσει ακόµα και σε ακρωτηριασµό του µέλους. Σε άτοµα µε διαβήτη, περιφερική διαβητική

νευροπάθεια και ιστορικό ελκών στα πέλµατα προκρίνεται η πρόληψη των ελκών στα πόδια µε τη χρήση
ειδικών ορθωτικών πελµάτων.
Άτοµα µε νευροπάθεια του Αυτόνοµου Νευρικού Συστήµατος, ενδέχεται να έχουν µειωµένη
ικανότητα άσκησης, ιδιαίτερα σε υψηλή ένταση (πχ υπέρµετρη αύξηση καρδιακής συχνότητας). Αυτά τα
άτοµα ίσως έχουν προδιάθεση σε επεισόδια ακραίας υπότασης ή υπέρτασης ακολούθως µετά την άσκηση,
ιδιαιτέρως όταν είναι υψηλής έντασης.
Η νεφρική λειτουργία συνδέεται µε τη µέγιστη ικανότητα για άσκηση σε εφήβους µε Σ∆ Τύπου 1.
Συγκεκριµένα, ο δείκτης νεφρικής λειτουργίας eGFR είναι αντιστρόφως ανάλογος µε την µέγιστη
πρόσληψη οξυγόνου VO2max. Το 1/3 των συµµετεχόντων σε έρευνες, οι οποίοι είχαν υψηλότερο δείκτη
eGFR, είχαν και χαµηλότερο VO2max . Πρακτικά, αυτό σηµαίνει ότι η αερόβια ικανότητα των ατόµων
αυτών είναι περιορισµένη και το πρόγραµµα θα πρέπει να προσαρµοστεί ανάλογα.
Ο κίνδυνος εµφάνισης ∆ιαβητικής Νεφροπάθειας µειώνεται µε την έντονη άσκηση σε ασθενείς µε
Σ∆ Τύπου 1 .
Η συνδυαστική προπόνηση µε αερόβιες και αναερόβιες ασκήσεις είναι αποτελεσµατική στην
πρόληψη και θεραπεία της παχυσαρκίας και του Σ∆ Τύπου 2. Εκτός από τη θετική επίδραση στις
συστηµικές αλλαγές, µπορεί ακόµα να διορθώσει πολλές µεταβολικές διαταραχές που χαρακτηρίζουν τη
∆ιαβητική Μυοκαρδιοπάθεια.
Άσκηση διαβητικών κατά τη διάρκεια της κύησης
Ο διαβήτης θεωρείται µεταξύ άλλων κατάσταση υψηλού κινδύνου σε περιπτώσεις εγκυµοσύνης.
Μπορεί είτε να προκληθεί στην εγκυµοσύνη (διαβήτης κύησης), οπότε µετά τον τοκετό υποχωρεί, είτε να
προϋπάρχει στη µητέρα.
Οι απαιτήσεις σε ινσουλίνη ποικίλουν κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. Υπάρχει µια αύξηση στην
απαίτηση ινσουλίνης κατά τις εβδοµάδες 3-7, µειωµένη ανάγκη κατά τη διάρκεια των 7-15 εβδοµάδων και
µετά πάλι αύξηση κατά τις εβδοµάδες 15-40. Η αποφυγή υπέρµετρης αύξησης βάρους και η ενσωµάτωση
ενός προγράµµατος άσκησης µπορεί να βελτιώσει το γλυκαιµικό έλεγχο και να µειώσει την αντίσταση στην
ινσουλίνη.
Παρότι ο ∆ιαβήτης θεωρούνταν µία από τις απόλυτες αντενδείξεις για να ασκηθεί µία έγκυος
γυναίκα, πλέον αυτή η αντίληψη έχει καταργηθεί. Έτσι οι διαβητικές έγκυοι, ενθαρρύνονται πλέον να
ασκούνται, αφού πρώτα γίνει ιατρική αξιολόγηση. Προϋπόθεση αποτελεί να ενηµερώνονται για τα
πλεονεκτήµατα και τους κινδύνους της άσκησης και να κατανοούν τα αποτελέσµατά της στα επίπεδα
γλυκόζης τους (την αλληλεπίδραση ανάµεσα στη διατροφή, την ινσουλίνη και την άσκηση).
Η θεραπευτική αγωγή διαφέρει για κάθε τύπο διαβήτη και ανάλογα µε τις συνήθειες της γυναίκας
πριν τη σύλληψη. Οι διαβητικές ασθενείς τύπου 1 πρέπει να είναι υπό παρακολούθηση για την πιθανότητα
υπογλυκαιµίας κατά την άσκηση. Αν ασκούνταν τακτικά πριν την εγκυµοσύνη, λογικά θα είναι ικανές να
συνεχίσουν ένα πρόγραµµα άσκησης κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. Οι ασθενείς µε Σ∆ τύπου 2
µπορούν να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν ένα πρόγραµµα άσκησης, ανάλογα µε και µε τις συνήθειες
άσκησής τους πριν τη σύλληψη. Θα πρέπει να ξεκινούν µε ένα χαµηλής έντασης πρόγραµµα και να
αυξάνουν την ένταση και τη διάρκεια αργά και όσο αντέχουν. Η προοδευτικότητα δεν πρέπει να ξεπερνά
ένα ποσοστό 10% αύξησης ανά εβδοµάδα. Απαραίτητη είναι η ενηµέρωση για τα προειδοποιητικά σηµάδια
που υποδεικνύουν ότι πρέπει να σταµατήσει η άσκηση και να ζητηθεί ιατρική παρέµβαση.
Κατάλληλες ασκήσεις κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και την περίοδο µετά τον τοκετό
περιλαµβάνουν χαµηλής έντασης αεροβική, κολύµβηση, στατικό ποδήλατο, βάδιση, ασκήσεις µε σουηδική
µπάλα 65 εκ., γιόγκα, ελαφριά βάρη, και ασκήσεις αντίστασης µε λάστιχα.
Η άσκηση πρέπει να σταµατά και να ζητείται ιατρική αξιολόγηση στις παρακάτω περιπτώσεις:
- Αιµορραγία της µήτρας
- Λιποθυµία
- Μειωµένη κινητικότητα του εµβρύου
- Γενικευµένο οίδηµα
- Πόνος στην οσφύ

Κιρκάδιοι ρυθµοί - Βιορυθµοί και Άσκηση
Η έκλυση ορµονών στο ανθρώπινο σώµα λαµβάνει µέγιστες τιµές σε συγκεκριµένες ώρες της
ηµέρας για κάθε ορµόνη. Αυτή η διαδικασία καθορίζει τη βέλτιστη εργασιακή απόδοση να συµβαίνει σε
συγκεκριµένες ώρες της ηµέρας, την ώρα που θα πραγµατοποιηθούν τα γεύµατα, αλλά και την ώρα που ο
οργανισµός πρέπει να ξεκουραστεί. Πρόκειται για το ηµερήσιο βιολογικό ρολόι του οργανισµού.
Οι 24ωροι βιολογικοί ρυθµοί του µεταβολισµού καθορίζονται σηµαντικά από τη διακύµανση της
λειτουργίας του ήπατος. Κατά τις πρωινές ώρες εκκρίνεται στο ήπαρ µέγιστη ποσότητα χολής, που είναι
απαραίτητη για τη διάσπαση του λίπους. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου µετατρέπεται στο ήπαρ το
γλυκογόνο σε µονοσακχαρίτες. Για το λόγο αυτό παρατηρείται µεγάλος αριθµός σακχάρων στο αίµα από το
πρωί µέχρι το µεσηµέρι. Στο πρώτο µισό της ηµέρας παρατηρείται στα άτοµα µέγιστη δυνατότητα να
πραγµατοποιούν, κατά την οξείδωση, έντονη, ολιγόχρονη σωµατική επιβάρυνση, επειδή τα σάκχαρα κατά
τη διαδικασία της οξείδωσης µπορούν να εξασφαλίσουν στον οργανισµό πιο γρήγορα ενέργεια.
Μετά από τις 15.00 παρατηρείται στο αίµα πλεόνασµα λίπους, η οξείδωση του οποίου γίνεται µε
αργό ρυθµό. ∆ηλαδή στο δεύτερο µισό της ηµέρας αυξάνεται η δυνατότητα να εκτελούν τα άτοµα
περισσότερη σε όγκο σωµατική επιβάρυνση. Κατά τη µέγιστη κινητική δραστηριότητα είναι περισσότερες
οι καταβολικές διαδικασίες (αυξηµένη δαπάνη των πρωτεϊνών), αλλά οι αναβολικές διαδικασίες (σύνθεση
πρωτεϊνών) έχουν τη µέγιστη τιµή σε περίοδο ηρεµίας.
Ο γενικός µεταβολισµός φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο δραστηριότητάς του την άνοιξη, καθώς επίσης και
στις αρχές του καλοκαιριού, επειδή στον οργανισµό υπάρχει περισσότερο άζωτο αυτές τις εποχές.
Βάσει των ηµερήσιων βιορυθµών προτείνεται η λήψη των γευµάτων και των δόσεων ινσουλίνης τις
ίδιες ώρες κάθε µέρα.
Πρακτικά:
Η έλλειψη ύπνου οδηγεί σε µια κατάσταση
αυξηµένης αντοχής στην ινσουλίνη στα ανθρώπινα
 Τις πρωινές ώρες λειτουργεί καλύτερα το
λιποκύτταρα. Ο ύπνος µπορεί να είναι ένας σηµαντικός
αναερόβιο ενεργειακό σύστημα, ενώ τις
ρυθµιστής του µεταβολισµού της ενέργειας στους
απογευματινές ώρες καλύτερα λειτουργεί
περιφερικούς ιστούς.
το αερόβιο.
 Είναι προτιμότερη η άσκηση τις πρωινές
ώρες καθώς μειώνεται ο κίνδυνος
καθυστερημένης υπογλυκαιμίας και
βελτιώνεται ο μεταβολικός έλεγχος.
Προτάσεις Άσκησης σε συνδυασµό µε
µακροπρόθεσµες επιπλοκές του Σ∆
•

Εφόσον έχει γνωστοποιηθεί η Καρδιαγγειακή Νόσος (CVD), η άσκηση δεν αποτελεί πλήρη
αντένδειξη. Τα άτοµα µε στηθάγχη, που έχουν χαρακτηριστεί ως µέσου ή υψηλού ρίσκου, θα
πρέπει να αρχίσουν την άσκηση µε ένα επιβλεπόµενο πρόγραµµα καρδιακής
αποκατάστασης. Η φυσική δραστηριότητα προτείνεται για οποιονδήποτε µε Περιφερική
Αρτηριακή νόσο (PAD).
(ACSM evidence category C -- ADA C level recommendation)

•

Άτοµα µε περιφερική νευροπάθεια και δίχως άµεσα έλκη, µπορούν να συµµετάσχουν σε
µέσης έντασης ασκήσεις φόρτισης βάρους. Εκτενής φροντίδα των ποδιών, περιλαµβάνοντας
παρατήρηση των ποδιών και χρήση κατάλληλων υποδηµάτων, προτείνεται για την πρόληψη
και την έγκαιρη ανίχνευση ερεθισµών ή ελκών. Το περπάτηµα σε µέση ένταση µε
περιφερική νευροπάθεια, δεν αυξάνει τον κίνδυνο για έλκος ή υποτροπή
(ACSM evidence category B -- ADA B level recommendation)

•

Άτοµα µε Καρδιοαγγειακή Αυτόνοµη νευροπάθεια (CAN), θα πρέπει να ελέγχονται και να
λαµβάνουν την άδεια του Ιατρού και πιθανότατα ένα τεστ κόπωσης πριν την έναρξη του
προγράµµατος. Η ένταση της άσκησης, καθορίζεται καλύτερα, χρησιµοποιώντας τον
καρδιακό ρυθµό (HR)
(ACSM evidence category C -- ADA C level recommendation)

•

Άτοµα µε µη ελεγµένη πολλαπλασιαστική αµφιβληστροειδοπάθεια θα πρέπει να αποφεύγουν
δραστηριότητες που αυξάνουν πολύ την ενδοφθαλµική πίεση και τον κίνδυνο αιµµοραγίας,
όπως πχ. οι ασκήσεις µε βάρη.
(ACSM evidence category D -- ADA E level recommendation)

•

Η εξάσκηση, βελτιώνει τη φυσιολογική λειτουργία και την ποιότητα ζωής στα άτοµα µε
νεφρική νόσο και θα µπορούσε να γίνεται ακόµα και κατά τη διαδικασία αιµοκάθαρσης. Η
παρουσία µικροπρωτεϊνουρίας καθεαυτή, δεν αποτελεί περιορισµό της άσκησης
(ACSM evidence category C -- ADA C level recommendation)

Οδηγίες πριν την έναρξη της άσκησης
Πριν ξεκινήσει ένα πρόγραµµα άσκησης πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει έγκριση του γιατρού που επιβλέπει
το άτοµο µε Σ∆, ειδικά αν η φυσική του δραστηριότητα προηγουµένως ήταν περιορισµένη. Θα συζητήσει
µε το γιατρό του, ποιες δραστηριότητες είναι οι καταλληλότερες και τις ώρες που προβλέπεται να ασκείται,
αλλά και πιθανή τροποποίηση της φαρµακευτικής του αγωγής.
Για καλύτερα αποτελέσµατα στην υγεία οι ειδικοί συνιστούν τουλάχιστον 150 λεπτά την εβδοµάδα φυσική
δραστηριότητα µέτριας έντασης όπως:
•
•
•

Γρήγορο περπάτηµα
Κολύµπι
Ποδηλασία

Αν το άτοµο χρησιµοποιεί ινσουλίνη ή φάρµακα που µπορεί να προκαλέσουν υπογλυκαιµία θα πρέπει να
µετρά το σάκχαρό 30 λεπτά πριν την άσκηση και αµέσως πριν την άσκηση. Αυτό θα βοηθήσει να καταλάβει
εαν τα επίπεδα σακχάρου είναι σταθερά, αυξάνονται ή µειώνονται και αν η άσκηση είναι ασφαλής.
Γενικές οδηγίες για την άσκηση.
Για επίπεδα σακχάρου:
•

•
•

•

Κάτω από 100 mg/dL Το σάκχαρο είναι µάλλον πολύ χαµηλό για να εξάσκηση µε ασφάλεια. Θα
πρέπει να καταναλωθεί ένα µικρό σνακ µε υδατάνθρακες, όπως ένα φρούτο ή κράκερ, πριν την
έναρξη της άσκησης
100 ως 250 mg/dL Ξεκινάει άφοβα. Για τους περισσότερους ανθρώπους αυτά τα επίπεδα σακχάρου
επιτρέπουν την άσκηση µε ασφάλεια
Πάνω από 250 mg/dL Θεωρείται επικίνδυνη ζώνη. Πριν ασκηθεί θα πρέπει να γίνει έλεγχος για
κετόνες στα ούρα ή στο αίµα, δηλαδή για αυτές τις ουσίες που το σώµα φτιάχνει όταν χρησιµοποιεί
το λίπος ως πηγή ενέργειας. Όταν εµφανίζονται κετόνες δείχνουν ότι το σώµα δε διαθέτει αρκετή
ινσουλίνη για να ελέγχει τα επίπεδα σακχάρου. Η εξάσκηση µε αυξηµένες κετόνες µπορεί να
προκαλέσει κετοξέωση*, µια σοβαρή επιπλοκή του διαβήτη που χρειάζεται άµεση αντιµετώπιση. Θα
πρέπει να αποφευχθεί η άσκηση µέχρι τα επίπεδα κετόνης στα ούρα ή στο αίµα να µειωθούν.
Πάνω από 300 mg/dL. Υπάρχει σηµαντικός κίνδυνος κετοξέωσης. Η άσκηση µέχρι να επανέλθουν
τα επίπεδα σακχάρου σε ασφαλή όρια είναι επικίνδυνη.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης θα πρέπει να αναγνωρίζονται τα συµπτώµατα της υπογλυκαιµίας

Κατά τη διάρκεια της άσκησης πρέπει να αποφεύγεται η υπογλυκαιµία. Αν η άσκηση είναι παρατεταµένη, θα
πρέπει να γίνεται µέτρηση του σακχάρου κάθε 30 λεπτά, ειδικά εάν ξεκινάει ένα καινούριο πρόγραµµα
άσκησης ή αν µεταβάλλεται η ένταση ή η διάρκεια του προγράµµατος.
Αυτό µερικές φορές είναι δύσκολο όταν η άσκηση γίνεται στην ύπαιθρο ή συµµετέχει κάποιος σε
οργανωµένα σπορ. Ωστόσο είναι απαραίτητο τουλάχιστον µέχρι να αντιληφθεί πως ανταποκρίνεται το
σώµα του στις αλλαγές ενός προγράµµατος άσκησης.
Η άσκηση πρέπει να σταµατά εάν:
•
•

Το σάκχαρο είναι κάτω από 70 mg/dL
Εµφανίζεται τρόµος, νευρικότητα ή σύγχυση

Θα πρέπει να φάει ή να πιεί κάτι για να ανέβουν τα επίπεδα σακχάρου, όπως:
•
•
•
•

∆ύο έως πέντε ταµπλέτες γλυκόζης
Μισό ποτήρι (118 ml) χυµό
Μισό ποτήρι (118 ml) ανθρακούχο ποτό µε ζάχαρη
Πέντε ή έξι καραµέλες µε ζάχαρη

Θα ακολουθήσει επαναµέτρηση του σακχάρου σε 15 λεπτά. Αν ακόµα είναι χαµηλό θα πρέπει να
καταναλωθεί άλλη µια φορά το ίδιο τρόφιµο ή ποτό µε ζάχαρη και επαναµέτρηση σε 15 λεπτά. Θα πρέπει
να επαναληφθεί όσες φορές χρειαστεί µέχρι το σάκχαρο να επανέλθει στα 70 mg/dL.
*Κετοξέωση:
Πρόκειται για µια δυνητικά απειλητική κατάσταση, κατά την οποία τα άτοµα µε Σ∆ δεν µπορούν να
µεταβολίσουν το σάκχαρο από το αίµα στους ιστούς λόγω έλλειψης ινσουλίνης. Εναλλακτικά διασπάται λίπος
και απελευθερώνονται κετόνες ως µεταβολικά προϊόντα των αντιδράσεων, οι οποίες σε µεγάλες ποσότητες
είναι τοξικές για τον οργανισµό. Σε µετρήσεις σακχάρου πάνω από 250 mg/dL ανιχνεύονται κετονικά οξέα στα
ούρα µε χρήση ειδικών δεικτών/ταινιών. Κάποια ενδεικτικά συµπτώµατα αναγνώρισης της κετοξέωσης είναι η
έντονη δίψα µε ταυτόχρονη πολυουρία, τάση για εµετό, δύσπνοια-ταχύπνοια µε βαθιές αναπνοές, κόπωσηυπνηλία, θόλωση της όρασης και αναπνοή που µυρίζει σαν σάπιο φρούτο
Μετά την άσκηση θα πρέπει να µετρηθεί το σάκχαρό και πάλι
Το σάκχαρο θα πρέπει να µετρηθεί αµέσως µετά την άσκηση και αρκετές φορές κατά τη διάρκεια των
επόµενων ωρών. Η άσκηση θα έχει εξαντλήσει τις αποθήκες γλυκόζης στους µυς και στο ήπαρ. Καθώς το
σώµα ξαναγεµίζει αυτές τις αποθήκες παίρνει τη γλυκόζη από το αίµα. Όσο πιο έντονη είναι η άσκηση τόσο
πιο µεγάλη θα είναι η επίδραση στα επίπεδα σακχάρου. Υπογλυκαιµία µπορεί να συµβεί ακόµα και πολλές
ώρες µετά την άσκηση.
Αν µετά την άσκηση εµφανιστεί υπογλυκαιµία µπορεί να καταναλωθεί ένα µικρό σνακ µε υδατάνθρακες,
όπως ένα φρούτο ή κράκερ ή ένα µικρό ποτήρι χυµό.

Γενικές οδηγίες και προφυλάξεις για την άσκηση στο άτοµο µε Σ∆

 Ξεκίνηµα αργά και σταδιακά αύξηση της έντασης και της διάρκειας.
 Επιλογή µιας δραστηριότητας που διασκεδάζει.
 Αν έχει παραπανίσια κιλά µια καλή ιδέα είναι η γυµναστική στο νερό. Άλλες επιλογές είναι η
ποδηλασία ή το κολύµπι.
 Να ασκείται τρεις µε τέσσερις φορές την εβδοµάδα για περίπου 30 λεπτά κάθε φορά. Ιδανικά να
ασκείται κάθε µέρα.
 Ένα καλό πρόγραµµα άσκησης περιλαµβάνει 5 µε 10 λεπτά προθέρµανση, τουλάχιστον 15 µε 30
λεπτά συνεχή αερόβια άσκηση (γρήγορο περπάτηµα ή ποδηλασία) και 5 λεπτά χαλάρωση στο τέλος.
 Προσθέτουµε σε αυτό το πρόγραµµα ασκήσεις µυϊκής ενδυνάµωσης ή αντίστασης 2 µε 3 φορές την
εβδοµάδα.
 Να φοράει άνετα παπούτσια και να προσέχει τα πόδια του.
 Να πίνει νερό πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την άσκηση για να αποφεύγεται η αφυδάτωση.
 Μην αγνοεί τον πόνο! Σταµατάει την άσκηση αν νιώσει αδικαιολόγητο πόνο στου µυς και στις
αρθρώσεις.
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