
1. Εισαγωγή

Οι σύγχρονες διατροφικές συστάσεις για παιδιά και εφήβους με σακχαρώδη δια-
βήτη, δε διαφέρουν από τις συστάσεις για παιδιά και εφήβους της ίδιας ηλικί-

ας. Στην ουσία πρόκειται για ένα πρόγραμμα υγιεινής διατροφής, το οποίο μπορεί 
και πρέπει να εφαρμοστεί από όλο τον πληθυσμό, διαβητικό και μη. Η συμμετοχή 
και η εφαρμογή αυτού του προγράμματος από όλη την οικογένεια του διαβητικού 
παιδιού και εφήβου, θεωρείται καθοριστικής σημασίας και κρίνεται απαραίτητη.

2. Στόχοι διατροφικής διαχείρισης
Η διατροφική διαχείριση στα παιδιά και εφήβους με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 
(ΣΔ 1) στοχεύει:
 -   Στην υιοθέτηση και εδραίωση νέων υγιεινών διατροφικών συνηθειών βασισμέ-

νων στο πολιτισμικό και στο ψυχοκοινωνικό επίπεδο των παιδιών και των οικο-
γενειών τους.

 -   Στην επαρκή πρόσληψη όλων των θρεπτικών συστατικών, στη σωστή ποσότη-
τα και αναλογία, για να είναι εξασφαλισθεί η αύξηση και η υγεία του παιδιού.

 -   Στην ισορροπία μεταξύ πρόσληψης τροφίμων, μεταβολικών αναγκών, δαπανώ-
μενης ενέργειας και δράσης της ινσουλίνης, για την επίτευξη άριστου γλυκαιμι-
κού ελέγχου.

 -   Στην επίτευξη και διατήρηση του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) και της περιμέ-
τρου μέσης σε φυσιολογικά επίπεδα.

 -   Στην πρόληψη και αντιμετώπιση υπογλυκαιμικών και υπεργλυκαιμικών επεισο-
δίων καθώς και στην ειδική διαιτητική μέριμνα κατά τις ημέρες ασθένειας και 
άσκησης.

 -   Στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης επιπλοκών που σχετίζονται με το διαβή-
τη.

 -   Στη διαφύλαξη της ποιότητας ζωής των παιδιών-εφήβων και των οικογενειών 
τους.

∆ιαβήτης και διατροφή στα παιδιά και 
εφήβους
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3. Ενεργειακή πρόσληψη – Έλεγχος βάρους

Μετά τη διάγνωση του ΣΔ 1 και τη σταδιακή αποκατάσταση του μεταβολισμού 
του οργανισμού, η όρεξη και συνεπώς η ενεργειακή πρόσληψη είναι αυξημένη, για 
την επαναφορά του σωματικού βάρους σε φυσιολογικά επίπεδα. Μετά την απο-
κατάσταση του βάρους, η ενεργειακή πρόσληψη πρέπει να είναι κατάλληλη για 
τη διατήρηση αυτού σε φυσιολογικά επίπεδα. Η παρακολούθηση από την ιατρική 
ομάδα έχει ως στόχο την αποφυγή αύξησης του σωματικού βάρους.
 -   Η ολική ενεργειακή πρόσληψη ποικίλλει και εξαρτάται από την ηλικία, το ρυθμό 

σωματικής αύξησης, τη δαπανώμενη ενέργεια για φυσικές δραστηριότητες και 
άσκηση, τη διαθεσιμότητα τροφίμων κ.λ.π.

 -   Η ολική ενεργειακή πρόσληψη πρέπει να εξασφαλίζει την ομαλή αύξηση του 
παιδιού – εφήβου και τη διατήρηση του βάρους σε φυσιολογικά επίπεδα.

 -   Η συχνή ποσοτική αναπροσαρμογή του διαιτολογίου κρίνεται απαραίτητη, με 
την ανάλογη τροποποίηση στις συνολικές μονάδες ινσουλίνης.

 -   Το σχήμα και οι δόσεις της ινσουλινοθεραπείας πρέπει να προσαρμόζονται κα-
τάλληλα σύμφωνα με την όρεξη και τις διατροφικές συνήθειες του παιδιού. Η 
μειωμένη ή αυξημένη πρόσληψη τροφίμων σε σχέση με τις πραγματικές ανά-
γκες του παιδιού, σαν μια προσπάθεια βελτίωσης του γλυκαιμικού ελέγχου, θα 
έχει σοβαρό αντίκτυπο στην ομαλή αύξηση του παιδιού και θα οδηγήσει σε 
υποθρεψία ή παχυσαρκία ανάλογα.

Η αύξηση της ενεργειακής πρόσληψης, πέραν των απαιτούμενων αναγκών, όταν 
δεν συνδυάζεται με την ανάλογη φυσική δραστηριότητα, οδηγεί στην παχυσαρ-
κία. 
 Η παιδική παχυσαρκία αυξάνεται ραγδαία σε παγκόσμιο επίπεδο. Κύριο αίτιο εί-
ναι ο συνδυασμός αυξημένης θερμιδικής πρόσληψης και μειωμένης φυσικής δρα-
στηριότητας. Για τα παιδιά και εφήβους με διαβήτη υπάρχουν και άλλοι παράγο-
ντες που οδηγούν στην παχυσαρκία όπως οι μεγάλες δόσεις ινσουλίνης, τα μικρά 
γευματίδια που πρέπει να λαμβάνουν μεταξύ των κύριων γευμάτων (ανάλογα με 
το σχήμα ινσουλινοθεραπείας) και η αυξημένη πρόσληψη τροφής για την πρόλη-
ψη αλλά κυρίως για την αντιμετώπιση της υπογλυκαιμίας.
 Κύριο μέλημα λοιπόν της διατροφικής διαχείρισης πρέπει να αποτελεί η απο-
φυγή της παχυσαρκίας. Κρίνεται απαραίτητη η διατροφική εκπαίδευση σχετικά με 
το θερμιδικό περιεχόμενο των τροφίμων, τη σωστή ποιοτική και ποσοτική σύστα-
ση των γευμάτων, τη μειωμένη πρόσληψη λίπους και ζάχαρης, την αξιολόγηση 
των διατροφικών πληροφοριών που αναγράφονται στις ετικέτες των τροφίμων, σε 
συνδυασμό με αύξηση φυσικής δραστηριότητας.
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 Γενικά τα παιδιά με διαβήτη τύπου 1 όλων των ηλικιακών ομάδων και των δύο 
φύλων, έχουν μεγαλύτερο βάρος συγκριτικά με τα παιδιά που δεν έχουν διαβήτη 
και ιδιαίτερα στα κορίτσια παρατηρείται μεγαλύτερη αύξηση βάρους από ότι στα 
αγόρια.
 Σημαντικά σημεία για τον έλεγχο του σωματικού βάρους και την αποφυγή παχυ-
σαρκίας αποτελούν τα παρακάτω:
 -   Έλεγχος καμπύλης ανάπτυξης, ΔΜΣ και μέτρηση περιμέτρου μέσης.
 -   Τακτική επαφή με διαιτολόγο.
 -   Συνεχείς οδηγίες για την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση της υπογλυκαι-

μίας, προς αποφυγή υπερφαγίας, από όλη την ιατρική ομάδα παρακολούθησης 
του παιδιού.

 -   Έλεγχος των συνολικών μονάδων ινσουλίνης για ελαχιστοποίηση των πιθανο-
τήτων εμφάνισης υπογλυκαιμίας.

 -   Παρέμβαση από παιδοψυχολόγο ή παιδοψυχίατρο για παιδιά και εφήβους με 
σοβαρού βαθμού παχυσαρκία ή διατροφικές διαταραχές.

Ο έλεγχος του βάρους σε παιδιά και εφήβους με διαβήτη είναι συχνά δύσκολος και 
πρέπει να αντιμετωπίζεται με μεγάλη ευαισθησία και προσοχή.

4. Ποιοτική σύσταση διαιτολογίου
Σύμφωνα με τις Οδηγίες Διατροφής που προτείνονται από την ISPAD-2007 
(International Society for Pediatric and Adolescents Diabetes), η ολική ενεργειακή 
πρόσληψη πρέπει να κατανέμεται ως εξής: Υδατάνθρακες 50-55%, Πρωτεΐνες 10-
15%, Λίπη 30-35% (Πίνακας 1).

Οι υδατάνθρακες πρέπει να καλύπτουν το 50-55% της ολικής ενεργειακής πρόσλη-
ψης. Σύμφωνα με διεθνείς επιστημονικές αναφορές δε συνιστάται περιορισμός της 
πρόσληψης υδατανθράκων, γιατί θα υπάρξουν δυσμενείς συνέπειες στην ανάπτυ-
ξη των παιδιών. 
 Απαραίτητες είναι οι συστάσεις για υγιεινές επιλογές τροφίμων που περιέχουν 
υδατάνθρακες, όπως ψωμί και δημητριακά ολικής άλεσης, όσπρια, φρούτα, αμυ-
λώδη λαχανικά (πατάτα, αρακάς, καλαμπόκι), λαχανικά και γαλακτοκομικά προϊό-
ντα με χαμηλή περιεκτικότητα σε λίπος.

Οι συστάσεις για την πρόσληψη ζάχαρης δε διαφέρουν από αυτές για το γενικό 
πληθυσμό. Η ζάχαρη δεν προκαλεί μεγαλύτερη γλυκαιμία από ότι ίση ποσότητα 
άλλων υδατανθράκων. Η ζάχαρη και τα προϊόντα που την περιέχουν πρέπει να κα-
ταναλώνονται στα πλαίσια μιας υγιεινής διατροφής. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται 
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κατά την κατανάλωση προϊόντων, όπου συνυπάρχει η ζάχαρη και το λίπος.
 -  Η ζάχαρη μπορεί να αντικαταστήσει – ισόποσα – άλλα τρόφιμα που περιέχουν 

υδατάνθρακες, χωρίς να προκαλέσει υπεργλυκαιμία. Επιπλέον πρόσληψη ζάχα-
ρης πρέπει να καλυφθεί με την ανάλογη δόση ινσουλίνης.

 -  Η ζάχαρη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της 
υπογλυκαιμίας.

 -  Η κατανάλωση ποτών, ροφημάτων και αναψυκτικών που περιέχουν ζάχαρη, 
πρέπει να αποφεύγεται – εκτός από την περίπτωση της υπογλυκαιμίας – γιατί 
σχετίζεται με αύξηση του σωματικού βάρους.

 -  Η απαγόρευση κατανάλωσης ζάχαρης ή τροφίμων που περιέχουν ζάχαρη, εν-
δέχεται να έχει δυσμενείς ψυχολογικές επιπτώσεις στα παιδιά και δεν συνιστά-
ται. 

Για παιδιά ηλικίας μεγαλύτερα του ενός έτους συνιστάται μία ποσότητα φυτικών 
ινών της τάξης των 12-14γρ / 1000 θερμίδες. 
Επίσης για παιδιά μεγαλύτερα των 2 ετών, εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ο τύπος: Ηλικία σε έτη + 5 = γραμμάρια φυτικών ινών / ημέρα.
 -  Η πρόσληψη φυτικών ινών σε πολλές χώρες είναι μικρότερη της συνιστώμε-

νης.
 -  Συνιστάται πρόσληψη ποικιλίας τροφίμων που περιέχουν φυτικές ίνες, όπως 

λαχανικά, φρούτα και δημητριακά ολικής άλεσης.
 -  Οι φυτικές ίνες καθυστερούν την απορρόφηση των υδατανθράκων, μειώνουν 

τα επίπεδα λιπιδίων του πλάσματος και βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία του 
εντέρου.

 -  Τα τυποποιημένα τρόφιμα περιέχουν ελάχιστες ποσότητες φυτικών ινών, για 
αυτό πρέπει να ενθαρρύνεται η κατανάλωση φρέσκων τροφίμων.

Τα λίπη πρέπει να καλύπτουν το 30-35% της ολικής ενεργειακής πρόσληψης. Πολ-
λές έρευνες έχουν δείξει ότι παιδιά και γενικά νέοι άνθρωποι με διαβήτη, έχουν 
μεγαλύτερη της συνιστώμενης πρόσληψη διαιτητικού λίπους και κορεσμένων λι-
παρών οξέων. 
 Ο πρώτος στόχος λοιπόν είναι η μείωση πρόσληψης του ολικού διαιτητικού λί-
πους, των κορεσμένων λιπαρών οξέων και των trans-λιπαρών οξέων.
 Τα μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα μπορούν να αντικαταστή-
σουν τα κορεσμένα λιπαρά οξέα, για να διατηρηθεί η λιπιδική πρόσληψη μέσα στα 
συνιστώμενα όρια και να βελτιωθεί το λιπιδαιμικό προφίλ.
 Τα κορεσμένα λιπαρά οξέα βρίσκονται στα κρέατα με μεγάλη περιεκτικότητα 
λίπους, στα πλήρη γαλακτοκομικά προϊόντα και στα “snacks” με υψηλή περιεκτικό-



-383-

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΑΛΛΗ–ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

τητα λίπους. 
 Τα trans-λιπαρά οξέα περιέχονται στις μαργαρίνες, λίπη μαγειρικής, βιομηχανο-
ποιημένα τρόφιμα (μπισκότα,κέϊκς κ.λ.π.).
 Πλούσιες πηγές μονοακόρεστων λιπαρών οξέων αποτελούν το ελαιόλαδο, τα 
καρύδια, το σουσάμι κ.λ.π.
 Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα βρίσκονται στα φυτικά έλαια όπως αραβοσιτέ-
λαιο, ηλιέλαιο, σογιέλαιο, ιχθυέλαια.
 Η αντικατάσταση κορεσμένων λιπαρών οξέων με μονοακόρεστα και πολυακό-
ρεστα λιπαρά οξέα, επιτυγχάνεται με την κατανάλωση άπαχων κρεάτων, ψαριών 
(1-2 φορές την εβδομάδα), γαλακτοκομικών προϊόντων με χαμηλή περιεκτικότητα 
λίπους και χρησιμοποίηση ελαιόλαδου κατά την παρασκευή των φαγητών.

Οι πρωτεΐνες πρέπει να καλύπτουν το 10-15% της ολικής ενεργειακής πρόσληψης. 
Οι πρωτεϊνικές απαιτήσεις μειώνονται με την πρόοδο της ηλικίας. Οι φυσιολογι-
κές ημερήσιες ανάγκες σε πρωτεΐνες (γραμμάρια/χιλιόγραμμο βάρους σώματος) 
ανέρχονται: στα βρέφη, στα νήπια και στα παιδιά της πρώτης παιδικής ηλικίας πε-
ρίπου σε 2γρ, στα παιδιά ηλικίας 10 ετών και μεγαλύτερα 1γρ ενώ στους έφηβους 
σε 0,8 – 0,9 γρ.
 Οι πρωτεΐνες προάγουν την ανάπτυξη εφόσον είναι επαρκής η ολική θερμιδική 
πρόσληψη.
 Πρέπει να ενθαρρύνεται η κατανάλωση πρωτεϊνούχων τροφίμων φυτικής προέ-
λευσης όπως όσπρια και η κατανάλωση πρωτεϊνούχων τροφίμων ζωικής προέλευ-
σης όπως ψάρι, άπαχα κρέατα και γαλακτοκομικά προϊόντα με χαμηλή περιεκτικό-
τητα λίπους.
 Σε περίπτωση μικρολευκωματονουρίας ή νεφροπάθειας συστήνεται μείωση της 
πρωτεϊνικής πρόσληψης στα κατώτερα προτεινόμενα όρια -με ιδιαίτερη προσοχή- 
για να μην επηρεαστεί η αύξηση και ανάπτυξη του παιδιού. 

Τα παιδιά και οι έφηβοι με ΣΔ1 έχουν τις ίδιες ημερήσιες ανάγκες σε βιταμίνες, 
ιχνοστοιχεία και μέταλλα με τα συνομήλικα παιδιά χωρίς διαβήτη. 
 Είναι απαραίτητη η επαρκής πρόσληψη όλων των παραπάνω για τη διατήρηση 
καλής υγείας και πρόληψη καρδιαγγειακών επιπλοκών. Φρέσκα φρούτα και λαχα-
νικά συνιστώνται για το λόγο αυτό ως πλούσια σε βιταμίνες και αντιοξειδωτικά. 
Ιχνοστοιχεία ή συμπληρώματα βιταμινών δε συστήνονται εκτός και αν διαγνωσθεί 
κάποια ανεπάρκεια (πχ μαγνήσιο). Σε ορισμένες χώρες υπάρχει εθνική στρατηγική 
της χορήγησης βιταμίνης D. 
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5. Διατροφική εκπαίδευση
Το πρώτο βήμα της διατροφικής εκπαίδευσης αποτελεί η ενημέρωση σχετικά με 
την υγιεινή διατροφή, τις σωστές επιλογές τροφίμων, τη σωστή κατανομή των γευ-
μάτων, βασισμένα στο γνωστό μοντέλο της παραδοσιακής Μεσογειακής διατρο-
φής.
 Το δεύτερο βήμα και το πιο δύσκολο είναι η εκμάθηση της περιεκτικότητας των 
τροφίμων σε υδατάνθρακες, οι οποίοι καθορίζουν κατά κύριο λόγο και τη γλυκαι-
μική απάντηση, για να επιτευχθεί η ισορροπία αυτών με τη δόση της ινσουλίνης. 
 Είναι υπεραπλούστευση βέβαια η θεώρηση ότι η γλυκαιμική ρύθμιση εξαρτά-
ται μόνο από την ποσότητα και ποιότητα των υδατανθράκων. Υπάρχουν και άλλοι 
παράγοντες, διατροφικοί και μη, που επηρεάζουν τα επίπεδα γλυκόζης, όπως η 
άσκηση, η ποιοτική σύσταση του γεύματος (πρωτεΐνες, λίπη και φυτικές ίνες), ο 
τύπος του αμύλου (η περιεκτικότητά του σε αμυλόζη και αμυλοπηκτίνη), ο τρό-
πος μαγειρέματος των τροφίμων, η κένωση του στομάχου, ορμονικές επιδράσεις 
κλπ. Σύμφωνα με τις συστάσεις της American Dietetic Association και American 
Diabetes Association, υπάρχουν 3 μέθοδοι εκμάθησης της περιεκτικότητας των 
τροφίμων σε υδατάνθρακες, σύμφωνα με τις οποίες τα παιδιά και οι οικογένειες 
τους θα αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια και τις γνώσεις, για την επίτευξη καλού 
γλυκαιμικού ελέγχου.
 Οι μέθοδοι που προτείνονται έχουν διαφορές ως προς την πολυπλοκότητά τους 
και το βαθμό δυσκολίας τους. Καμία μέθοδος δεν υπερτερεί των άλλων. Επομένως 
η επιλογή της μεθόδου πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή, ανάλογα με τις ανά-
γκες και ικανότητες του παιδιού και της οικογένειας του, για να είναι κατανοητή, 
αποδεκτή και συνεπώς αποτελεσματική.

Αυτή η μέθοδος βασίζεται στη γνώση ότι οι υδατάνθρακες, ως συστατικό των τρο-
φίμων, αυξάνει τα επίπεδα γλυκόζης του αίματος. Προτείνεται σταθερή πρόσληψη 
υδατανθράκων σε καθημερινή βάση, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των ισοδυνά-
μων των τροφίμων, σαν μονάδες μέτρησης της ποσότητας των τροφίμων που πρό-
κειται να καταναλωθούν.

Αυτή μέθοδος αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο σύμφωνα με την οποία οι ασθενείς 
καταναλώνουν σταθερή ποσότητα υδατανθράκων, έχουν σταθερές δόσεις ινσου-
λίνης και κάνουν συχνά μετρήσεις σακχάρου. Εκπαιδεύονται να συσχετίζουν και 
να αξιολογούν, τα επίπεδα γλυκόζης με την κατανάλωση γεύματος που περιέχουν 
υδατάνθρακες (και άλλα θρεπτικά συστατικά), προσαρμόζοντας τη δόση της ιν-
σουλίνης. Έτσι με αυτή την εκπαίδευση και τη βοήθεια της ιατρικής ομάδας του 
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διαβήτη, μαθαίνουν να προσαρμόζουν τη δόση της ινσουλίνης, να αυξομειώνουν 
την πρόσληψη υδατανθράκων, το χρόνο και τη διάρκεια άσκησης, με στόχο πάντα 
να έχουν αποδεκτές τιμές γλυκόζης αίματος.

Αυτή η μέθοδος αποτελεί μια πιο δυναμική εκπαιδευτική προσέγγιση και είναι κα-
τάλληλη για άτομα που ακολουθούν εντατικοποιημένο σχήμα ινσουλινοθεραπείας 
ή είναι χρήστες αντλιών συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης. 
 Η αναλογία ινσουλίνης: υδατανθράκων, είναι εξατομικευμένη και εξαρτάται από 
την ηλικία του παιδιού, το φύλο, το στάδιο εφηβείας, τη διάρκεια του διαβήτη, τη 
χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας και τη δραστηριότητα. Γνωρίζοντας 
το παιδί τη συγκεκριμένη αναλογία, υπολογίζει τη γευματική ινσουλίνη ανάλογα με 
την περιεκτικότητα του γεύματος σε υδατάνθρακες.
 Βασική προϋπόθεση βέβαια αποτελεί η γνώση της περιεκτικότητας των τροφί-
μων σε υδατάνθρακες, η οποία μπορεί να αποκτηθεί είτε με τη μέθοδο των ισο-
δυνάμων των τροφίμων είτε με την ανάγνωση από ειδικούς καταλόγους τροφίμων 
που αναφέρουν την ποσοστιαία περιεκτικότητα των τροφίμων σε υδατάνθρακες 
και τη σταδιακή απομνημόνευση αυτών.
 Τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών, σχετικά με την εφαρμογή αυτής της με-
θόδου σε νέα άτομα, ποικίλουν από ανύπαρκτη έως μικρή βελτίωση του γλυκαιμι-
κού ελέγχου. 

5.1 Γλυκαιμικός δείκτης (ΓΔ) και γλυκαιμικό φορτίο (ΓΦ)

Ένας τρόπος για να προσδιορίσουμε και να κατατάξουμε τα τρόφιμα, ανάλογα με 
την επίδραση που έχουν στην τιμή του σακχάρου αίματος, 2-3 ώρες μετά την κα-
τανάλωσή τους, είναι ο γλυκαιμικός δείκτης. Οι τιμές του γλυκαιμικού δείκτη πάνω 
από 70 θεωρούνται υψηλές και κάτω από 55 χαμηλές. 
 Μελέτες έχουν δείξει ότι παιδιά που αξιολογούν και το ΓΔ στις επιλογές των τρο-
φίμων πέρα από τη συνολική ποσότητα των υδατανθράκων, έχουν καλύτερη γλυ-
καιμική ρύθμιση.
 Συνιστάται η κατανάλωση τροφίμων με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη να καλύπτει 
τουλάχιστον τη μισή ποσότητα των ημερήσιων προσλαμβανομένων υδατανθρά-
κων. 
 Η έννοια του γλυκαιμικού φορτίου αναπτύχθηκε για να περιγράψει ταυτόχρονα 
την ποιότητα αλλά και την ποσότητα των υδατανθράκων ενός τροφίμου ή γεύμα-
τος. Το γλυκαιμικό φορτίο ενός τροφίμου υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το γλυ-
καιμικό του δείκτη με την ποσότητα υδατανθράκων που περιέχονται στη μερίδα 
που πρόκειται να καταναλωθεί και διαιρώντας το αποτέλεσμα με το 100.
 Το γλυκαιμικό φορτίο ενός τροφίμου είναι η εκτίμηση της δυνατότητάς του να 
αυξήσει το σάκχαρο του αίματος ανάλογα με την περιεκτικότητά του σε διαθέσι-
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μους υδατάνθρακες και το γλυκαιμικό του δείκτη.
 Ένα τρόφιμο θεωρείται χαμηλού γλυκαιμικού φορτίου εάν έχει τιμή ≤10, μέτριου 
γλυκαιμικού φορτίου εάν έχει τιμή 11-19 και υψηλού γλυκαιμικού φορτίου εάν έχει 
τιμή ≥20.
 Δεν υπάρχουν διαθέσιμες μελέτες που να συσχετίζουν την αξιολόγηση και χρη-
σιμοποίηση του γλυκαιμικού φορτίου από τα παιδιά, με τη βελτίωση ή όχι της γλυ-
καιμικής ρύθμισης.

6. Διατροφικές συστάσεις ανάλογα με το σχήμα ινσουλινοθεραπεί-
ας
α) Συμβατική ινσουλινοθεραπεία

Αυτό το σχήμα περιλαμβάνει 2 ενέσεις, πρωί – βράδυ, πριν τα γεύματα. Συνήθως 
χρησιμοποιούνται μίγματα ανθρώπινης ινσουλίνης (ταχείας και ενδιάμεσης δρά-
σης) ή μίγματα αναλόγων ινσουλίνης (υπερταχείας και παρατεταμένης δράσης). 
 Τα συμβατικά σχήματα ινσουλινοθεραπείας, απαιτούν σταθερότητα στις ώρες 
των γευμάτων και στις ποσότητες αυτών, για επίτευξη ενός καλού γλυκαιμικού 
ελέγχου.
 Προτείνονται 3 κύρια γεύματα και μικρά γευματίδια ενδιάμεσα για αποφυγή 
υπογλυκαιμίας κατά το χρόνο της μέγιστης δράσης της ινσουλίνης. Απαιτείται προ-
σοχή στη συνολική ενεργειακή και υδατανθρακική πρόσληψη και στο χρόνο λή-
ψης των γευμάτων για επίτευξη καλού γλυκαιμικού ελέγχου και αποφυγή αύξησης 
βάρους.
 Συστήνεται επίσης η λήψη ενός μικρού γευματιδίου πριν τον ύπνο για αποφυγή 
νυχτερινής υπογλυκαιμίας.

β) Εντατικοποιημένη ινσουλινοθεραπεία και αντλίες συνεχούς έγχυσης ιν-
σουλίνης

Το κλασικό εντατικοποιημένο σχήμα ινσουλινοθεραπείας περιλαμβάνει μία ένεση 
βασικής ινσουλίνης και τρεις ενέσεις γευματικής ινσουλίνης.
 Αυτό το σχήμα καθώς και οι αντλίες ινσουλίνης εξασφαλίζουν τη βασική ινσου-
λιναιμία του οργανισμού (βασική ινσουλίνη – βασικός ρυθμός) και καλύπτουν τα 
γεύματα (γευματική ινσουλίνη-bolus), παρέχοντας ευελιξία στο χρόνο λήψης γευ-
μάτων, στην ποσότητα αυτών, στο χρόνο της άσκησης και στη διόρθωση τυχαίων 
αυξημένων τιμών σακχάρου (διορθωτική ινσουλίνη).
 Η εντατικοποιημένη ινσουλινοθεραπεία και οι αντλίες συνεχούς έγχυσης ινσου-
λίνης δεν είναι συνώνυμες με τη διατροφική αναρχία. Πρέπει να υπολογισθούν 
εξατομικευμένα τόσο η αναλογία ινσουλίνης-υδατανθράκων (γευματική ινσουλί-
νη) όσο και η αναλογία ινσουλίνης-ελάττωσης της γλυκόζης αίματος (διορθωτική 
ινσουλίνη).
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 Απαιτείται επιπλέον εντατική διατροφική εκπαίδευση είτε με τη μορφή ομάδων 
είτε μεμονωμένα. Δεν είναι όλα τα παιδιά κατάλληλα και ικανά για μια τέτοιου εί-
δους διατροφική προσέγγιση.

7. Σακχαρώδης διαβήτης και συνοδά νοσήματα
 -  Περίπου 10 % παιδιών με ΣΔ1 εκδηλώνουν κοιλιοκάκη, δυσανεξία στη γλουτέ-

νη (συστατικό των δημητριακών). Η διατροφή σε παιδιά με ΣΔ1 και κοιλιοκάκη 
διαφέρει μόνο ως προς το γεγονός ότι αυτή είναι ισοβίως ελεύθερη γλουτέ-
νης.

 -  Αναφορικά με διατροφικές παρεκτροπές (βουλιμία, νευρογενή ανορεξία) σε 
έφηβους με σακχαρώδη διαβήτη αξίζει να τονιστεί ότι πέραν της ψυχοθερα-
πευτικής αντιμετώπισης η παρουσία εξειδικευμένης διαιτολόγου είναι απαραί-
τητη γιατί πέραν των άλλων πολλές φορές η σίτιση γίνεται μέσω ρινογαστρικού 
σωλήνα. 

8. Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ 2)
Στο ΣΔ2 και στην αντίσταση στην ινσουλίνη η παρουσία πολλαπλών παραγόντων 
κινδύνου συνδυάζεται με πρώιμη εμφάνιση επιπλοκών. Οι στόχοι της διατροφής 
στο ΣΔ2 είναι: 
 -  Η ευγλυκαιμία και η καλή ρύθμιση
 -  Η διατήρηση του σωματικού βάρους σε αυτούς που ο ΔΜΣ είναι μεταξύ 85th-

95th ΕΘ και η απώλεια βάρους σε αυτούς που ο ΔΜΣ >95thΕΘ. 
 -  Αντιμετώπιση συνοδών καταστάσεων: υπέρταση -δυσλιπιδαιμία
Δεν υπάρχει μεγάλη εμπειρία σχετικά με τη θεραπευτική αντιμετώπιση του ΣΔ2 στα 
παιδιά. Όλες οι υπάρχουσες συστάσεις βασίζονται στις συστάσεις για τους ενήλικες 
και για παιδιά και εφήβους με ΣΔ1. Η απώλεια βάρους ή διατήρηση του βάρους 
σε συνδυασμό με την αλλαγή του τρόπου ζωής αποτελούν το θεμέλιο λίθο στην 
αντιμετώπισή του. Η διατροφική εκπαίδευση απευθύνεται τόσο στα παιδιά όσο 
και στην οικογένεια και αφορά στη χρήση μικρών μερίδων φαγητού, στη χρήση 
τροφίμων με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη για την αντιμετώπιση της υπερλιπιδαιμίας 
και τον έλεγχο του σωματικού βάρους. Τα παιδιά που βρίσκονται σε ινσουλινοθε-
ραπεία ακολουθούν τις συστάσεις όπως στο ΣΔ1 (συνολικές μονάδες ινσουλίνης, 
αναλογία ινσουλίνης-υδατανθράκων, αναλογία ινσουλίνης-μείωση της τιμής σακ-
χάρου, αριθμός γευματιδίων κλπ). 

9. Διατροφή και άσκηση στο ΣΔ1
Η άσκηση όπως είναι γνωστό μειώνει τα επίπεδα σακχάρου όχι μόνο κατά τη διάρ-
κεια της αλλά και αρκετές ώρες μετά. Για μια ασφαλή άσκηση προτείνεται:
 -  Μέτρηση σακχάρου πριν από την άσκηση. Αν το σάκχαρο είναι >250mg/dl 
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είναι καλό να γίνει διορθωτική ινσουλίνη, έλεγχος για οξόνη και η άσκηση να 
ακυρωθεί.

 -  Μείωση της δοσολογίας της ινσουλίνης, της οποίας ο χρόνος δράσης της συ-
μπίπτει με την άσκηση.

 -  Λήψη 15 γρ υδατανθράκων (κυρίως απλοί υδατάνθρακες σε υγρή μορφή) κάθε 
30 λεπτά άσκησης. 

 -  Λήψη υγρών κατά την άσκηση για αποφυγή αφυδάτωσης. 
 -  Εάν θα ακολουθήσει γεύμα μετά την άσκηση καλό θα είναι να μειωθεί η δόση 

της γευματικής ινσουλίνης.
Η εξατομίκευση βέβαια είναι απαραίτητη και μόνο ο πειραματισμός με τον αυτο-
έλεγχο πριν την άσκηση και αρκετές ώρες μετά από αυτή θα οδηγήσει σε άριστη 
ρύθμιση χωρίς υπογλυκαιμίες.

10. Συμπεράσματα
Η διατροφική φροντίδα του παιδιού και εφήβου με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 
είναι πολυσύνθετη και απαιτεί εξατομικευμένη και πολύ προσεκτική προσέγγιση, 
σε προσωπικό αλλά και οικογενειακό επίπεδο.
 Απαραίτητη προϋπόθεση για μία άριστη γλυκαιμική ρύθμιση, φυσιολογική ανά-
πτυξη του παιδιού και συνεπώς αποφυγή των επιπλοκών του διαβήτη αποτελεί η 
κατάλληλη εκπαίδευση από την ειδική ομάδα για το διαβήτη, η συνεργασία και η 
τακτική επικοινωνία του ασθενούς ή των γονέων με την ομάδα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Σύσταση διατροφής παιδιών και εφήβων µε σακχαρώδη διαβήτη

Ενέργεια  Κατάλληλες θερμίδες για ομαλή σωματική αύξη-
ση παιδιού και απόκτηση ή διατήρηση επιθυμη-
τού βάρους

Υδατάνθρακες 50-55% ολικής θερμιδικής πρόσληψης
Ζάχαρη >10%   -’’-
Πρωτεΐνες 10-15%   -’’-
Λίπη 30-35%   -’’-
Κορεσμένα λιπαρά οξέα + <10%   -’’-
trans-  λιπαρά οξέα 
Moνοακόρεστα λιπαρά οξέα >10%   -’’-
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα <10%   -’’-
ω-3 λιπαρά οξέα 0,15 γρ / ημέρα
Φυτικές ίνες 12-14γρ / 1000 θερμίδες
Αλάτι ≤6γρ / ημέρα
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1. Η δίαιτα στα παιδιά και εφήβους με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1:
 α) Είναι υποθερμιδική και άναλος
 β) Περιέχει 50-55% υδατάνθρακες, 30-35 % λίπος και 10-15 % πρωτεΐνες
 γ) Διαφέρει από αυτή των συνομηλίκων τους χωρίς διαβήτη
 δ) Περιλαμβάνει 2-3 κύρια γεύματα και ενδιάμεσα γευματίδια

2. Οι ημερήσιες ανάγκες σε πρωτεΐνες στο ΣΔ 1:
 α) Αυξάνουν με την πρόοδο της ηλικίας
 β) Ελαττώνονται με την πρόοδο της ηλικίας
 γ) Είναι οι ίδιες σε όλες τις ηλικίες

3. Σε ΣΔ1 και συνυπάρχουσα κοιλιοκάκη:
 α) Η διατροφή είναι πτωχή σε λίπος
 β)  Η διατροφή είναι πλούσια σε δημητριακά και άλλες τροφές με χαμηλό γλυκαι-

μικό δείκτη
 γ) Η διατροφή είναι ελεύθερη γλουτένης
 δ) Περίπου 10 % παιδιών με ΣΔ1 εκδηλώνουν κοιλιοκάκη

4. Η ζάχαρη στη διατροφή των παιδιών και εφήβων με ΣΔ1:
 α) Απαγορεύεται αυστηρά
 β) Επιτρέπεται με προϋποθέσεις
 γ) Επιτρέπεται μόνο στην αντιμετώπιση υπογλυκαιμιών

5. Στην άσκηση στο ΣΔ1 για την αποφυγή των υπογλυκαιμιών συνιστάται:
 α) Λήψη 15 γρ υδατανθράκων κάθε 30 λεπτά άσκησης
 β) Μείωση δόσης ινσουλίνης της οποίας η δράση συμπίπτει με την άσκηση
 γ) Μείωση γευματικής ινσουλίνης αν ακολουθεί γεύμα μετά την άσκηση
 δ) Όλα τα παραπάνω είναι σωστά
 ε) Όλα τα παραπάνω είναι λάθος

Σωστές απαντήσεις κατά σειρά
β/δ,β,γ/δ,β,δ


