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Μνξθέο ζαθραξψδε δηαβήηε 

Τχπνο 1 = Ιλζνπιηλνπεληθφο 

Τχπνο 2= Με ηλζνπιηλνπεληθφο 



   αληηξξνπηζηηθέο   

 νξκφλεο 
ηλζνπιίλε 

Eπγιπθαηκία 



Oξκφλεο ηνπ Stress 

 (αληηξξνπηζηηθέο νξκφλεο ηλζνπιίλεο)  

                           κείσζε 
-πξφζιεςεο γιπθφδεο ζε κχο 

 

   

αχμεζε 
-γιπθνγνλφιπζεο 

-γιπθνλενγέλεζεο 

-ιηπφιπζεο 

-θεηνγέλεζεο 

αδξελαιίλε 

γιπθαγφλε 

θνξηηδφιε 

απμεηηθή 



Σηε κπτθή άζθεζε έρνπκε 

-κηθξή ειάηησζε έθθξηζεο ηλζνπιίλεο 

 

-αχμεζε δξαζηηθφηεηαο ηλζνπιίλεο ζηνπο κχο 



H κείσζε ηεο ηλζνπιίλεο δηεπθνιχλεη:  

  

 γιπθνγνλφιπζε                    
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 ιηπφιπζε                                            
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G 
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Tεινινγία ησλ νξκνληθψλ κεηαβνιψλ 

H δηεπθφιπλζε ηεο κπτθήο ιεηηνπξγίαο 

Γηάζσζε γιπθφδεο γηα ηνλ εγθέθαιν 

Πξνζθνξά ελέξγεηαο ζηνπο κχο 

       ιηπαξά νμέα-θεηφλεο 



Kαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηνπο κχο ζηελ άζθεζε 

Πξψηα 20-30 min απφ γιπθνγφλν κπψλ 

Aθνινπζεί ε πξνζθνξά γιπθφδεο κέζσ:  

 επαηηθήο γιπθνγνλφιπζεο 

           γιπθνλενγέλεζεο 

           εληεξηθήο απνξξφθεζεο 

θαη έπεηηα θαηαλαιψλνληαη: 

 ηξηγιπθεξίδηα κπψλ  

 EΛO 



Σε καθξά εληαηηθή άζθεζε θαηαλαιίζθνληαη 

ακηλνμέα θαηαβνιηζκνχ κπψλ  

είλαη φκσο <10% ηεο ζπλνιηθά δαπαλψκελεο 

ελέξγεηαο 



O λεαξφο κε ΣΓ ηχπνπ 1 πξέπεη λα αζθείηαη δηφηη: 

Ψπρνινγηθή σθέιεηα 

 απηνεθηίκεζε 

 απνδνρή-έληαμε ζηελ νκάδα  

Kαξδηαγγεηαθή σθέιεηα 

Παξάηαζε χθεζεο ΣΓ 

Eιάηησζε ζπρλφηεηαο ρξφλησλ επηπινθψλ 



-δελ απνηειεί κέζνλ ξπζκίζεσο ηνπ ΣΓ ηχπνπ 1 

-πξνζέηεη παξάγνληα δπζθνιίαο ζηε ξχζκηζε  

-κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππφ ή ππέξ- γιπθαηκία 

H άζθεζε ζηνλ ΣΓ ηχπνπ 1 

-ζπλήζσο πξνθαιεί ππνγιπθαηκία! 



Η άζθεζε ζηνλ ΣΓ ηχπνπ 2 

-Απνηειεί κέζνλ ξπζκίζεσο ηνπ δηαβήηε 

-Πφζνη άλζξσπνη άλσ ησλ 65 εηψλ 

 κπνξνχλ λα αζθεζνχλ 



Μνξθέο άζθεζεο ζηνλ ΣΓ ηχπνπ 2 

Κνιχκβεζε Πεξπάηεκα 

Σπαληφηεξα άιια είδε άζθεζεο 



Πξν-ππνζέζεηο γηα άζθεζε ζηνλ ηχπν 2 ΣΓ 

Καιή θαηάζηαζε θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο 

Καιή θαηάζηαζε θηλεηηθνχ ζπζηήκαηνο 

 



θαηάιιειεο κνξθέο άζθεζεο γηα ΣΓ ηχπνπ 1; 

Όια ηα παηρλίδηα θαη φια ηα αζιήκαηα, εθηφο απφ: 

Παξαηεηακέλε άζθεζε 

Aζθήζεηο αθξνβαηηθνχ ηχπνπ 

Aπάληεζε: 

Kαηαδχζεηο 



Πξνυπνζέζεηο αζθαινχο άζθεζεο είλαη: 

Nα κε ππάξρνπλ ζνβαξέο επηπινθέο 

Nα ππάξρεη θαιή ξχζκηζε 

O δηαβεηηθφο λα είλαη θαιά εθπαηδεπκέλνο 

Nα γίλεηαη ηαθηηθφο απηνέιεγρνο ζαθράξνπ 

Nα κε είλαη πνιχ επίπνλε θαη παξαηεηακέλε 



Eπηπινθέο: απαηηείηαη πξνζνρή ζηελ άζθεζε 

Bαξηά δηαβεηηθή λεπξνπάζεηα 

(άξζξσζε Charcot, άηνλα έιθε) 

Σε άηνκα κε ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα 

θαιφ είλαη λα κε γίλεηαη άξζε βαξψλ 

Πξνζνρή! 
Σε άηνκα > 30 εηψλ αο κε ιεζκνλείηαη ν 

έιεγρνο γηα λφζν ησλ ζηεθαληαίσλ 

αξηεξηψλ 



Bαζηθφ κέιεκα: 

ε πξφιεςε ππνγιπθαηκίαο 

Eπηηπγράλεηαη κε: 

κείσζε δφζεο ηλζνπιίλεο θαη 

πξνζζήθε πδαηαλζξάθσλ 



Oη ρεηξηζκνί ηλζνπιίλεο  & πδαηαλζξάθσλ γίλνληαη: 

Mε εμαηνκίθεπζε 

Mε εθηίκεζε έληαζεο & δηάξθεηαο ηεο άζθεζεο 

Mε ππνινγηζκφ ρξφλνπ άζθεζεο θαη ηχπνπ ηλζνπιίλεο 

 Πξνβιήκαηα ζπλήζσο δεκηνπξγνχληαη 

κε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο > 1 ψξα  



Σε κέηξηαο έληαζε άζθεζε 60 min απαηηείηαη 

πξνζζήθε 20-60g πδαηαλζξάθσλ. 

Σε κεγάιεο έληαζεο άζθεζε 60 min απαηηείηαη 

πξνζζήθε 30-100g πδαηαλζξάθσλ. 

Πξνζζήθε Υδαηαλζξάθσλ 



άζθεζε κέηξηαο έληαζεο 

60-75% κεγίζηνπ HR 

 

άζθεζε κεγάιεο έληαζεο 

>75% κέγηζηνπ HR 

Mέγηζηνο HR=220-ειηθία 

ή ζε πξνπνλεκέλνπο 

Mέγηζηνο HR=205-(1/2 ειηθία) 

Υπνινγηζκφο έληαζεο άζθεζεο 



 Γηαξθεί 6-12 ψξεο κεηά ηελ άζθεζε. 

H γνώζη αςηή ππέπει να βπίζκει εθαπμογή ζηιρ οδηγίερ για δόζειρ 

ινζοςλίνηρ και έξηπα ςδαηάνθπακερ 

Iδηαίηεξε πξνζνρή ζε άζθεζε πνπ γίλεηαη 

απφγεπκα ή βξάδπ 

Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ ηζηψλ ζηε δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο 



Iδηαίηεξε πξνζνρή  ζην ελδερφκελν κεησκέλεο 

αληίιεςεο έλαξμεο ππνγιπθαηκίαο γηαηί: 

-κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αιιεπάιιειεο ππνγιπθαηκίεο 

θαη επηδείλσζή ηνπ πξνβιήκαηνο 

-κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ζπρλέο ππνγιπθηακίεο 

Μεησκέλε αληίιεςε ππνγιπθαηκίαο 



-H θνιχκβεζε ζηε ζάιαζζα λα γίλεηαη 

παξάιιεια πξνο ηελ αθηή 

Σηνηρεηψδε κέηξα πξφλνηαο 

-H έλεζε πάληνηε ζηελ θνηιηά, φρη ζηα πφδηα 

-Aπηνγλσζία δπλαηφηεησλ 



O πξσηαζιεηηζκφο πξνζζέηεη  πξνβιήκαηα 

ζηνλ δηαβεηηθφ αιιά είλαη δπλαηφλ λα 

επηρεηξεζεί αξθεί λα ηεξνχληαη νη απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο 

-Σπρλφο απηνέιεγρνο 

-Πξνζαξκνγή δφζεσλ ηλζνπιίλεο 

-Πξνζζήθε πδαηαλζξάθσλ θαη ζεξκίδσλ 

-Yςειφο βαζκφο εθπαίδεπζεο 

Πξσηαζιεηηζκφο κε ΣΓ ηχπνπ 1 



Xαιαξή άζθεζε δηάξθεηαο< 60min ζπλήζσο έρεη θαιά 

απνηειέζκαηα 

             Mεηαβνιηθή ηζνξξνπία 

ηλζνπιίλε CHO 



πξνθαιεί αξρηθά ππνγιπθαηκία 

θαη αξγφηεξα ππεξγιπθαηκία θαη θέησζε 

Yπεχζπλεο γηα ηελ απνξξχζκηζε είλαη νη 

αληηξξνπηζηηθέο νξκφλεο θαη ε ιηπφιπζε-

θεηνγέλεζε 

Παξαηεηακέλε έληνλε άζθεζε 



Aπνξξχζκηζε δεκηνπξγείηαη αθφκε θαη κε αλαεξφβηεο 

αζθήζεηο ιφγσ ησλ πνιιψλ θαηερνιακηλψλ 

 

Απνξξπζκηζε κε ηελ άζθεζε 

αιιά θαη φηαλ ε άζθεζε αξρίδεη κε ππεξγιπθαηκία πρ 

γιπθφδε > 250 mg/dl 



Σε άζθεζε πνπ έρεη έληαζε 

-Πξνζέξκαλζε 

 

-Βαζκηαία έλαξμε 

 

-Βαζκηαία δηαθνπή 



Eπραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο 


