Ιπποκρατης χθες - σημερα - αυριο
Ὁδηγίες ἄσκησης σὲ διαβητικοὺς ἀσθενεῖς
μὲ καρδιαγγειακὴ νόσο
Κωνσταντῖνος Δάβος

Ἀν. Καθηγητής, Ἐργαστήριο Καρδιᾶς - Ἀγγείων, Ἵδρυμα Ἰατροβιολογικῶν Ἐρευνῶν
τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν

Ο

σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) εἶναι μία σοβαρὴ πάθηση,
ἡ ὁποία διπλασιάζει τὸν κίνδυνο θνησιμότητας τῶν
ἀσθενῶν, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν παρουσία ἤ ὄχι καρδιαγγειακῆς νόσου. Ἐκτὸς ἀπὸ αὐξημένα ἐπίπεδα γλυκόζης
στὸ αἷμα, οἱ ἀσθενεῖς μὲ ΣΔ εἶναι συνήθως παχύσαρκοι,
ὑπερτασικοί, μὲ αὐξημένη χοληστερόλη καὶ περιορισμένη
ἱκανότητα γιὰ ἄσκηση. Ὅμως, ἡ ἄσκηση στοὺς διαβητικοὺς
ἀσθενεῖς εἶναι πολὺ σημαντική, ἐπειδὴ μπορεῖ νὰ βελτιώσει
τὴν εὐαισθησία στὴν ἰνσουλίνη (καὶ ἑπομένως τὶς διαταραχὲς
τῆς γλυκόζης), νὰ μειώσει τοὺς παράγοντες κινδύνου καὶ
τὶς καρδιαγγειακὲς ἐπιπλοκές, ἰδιαίτερα σὲ ὅσους πάσχουν
ἀπὸ στεφανιαία νόσο. Λόγῳ τῆς ἐξαιρετικῆς σημασίας τῆς
ἄσκησης στοὺς ἀσθενεῖς μὲ ΣΔ καὶ καρδιαγγειακὴ νόσο, ἡ
Εὐρωπαϊκὴ Ἑταιρεία Προληπτικῆς Καρδιολογίας δημοσίευσε
πρόσφατα πρακτικὲς συστάσεις σχετικὰ μὲ τὸν τρόπο ποὺ
οἱ ἰατροὶ πρέπει νὰ συστήνουν καὶ οἱ ἀσθενεῖς νὰ ἐκτελοῦν
τὴν ἄσκηση καὶ τὴν κάθε μορφῆς φυσικὴ δραστηριότητα. Ἡ
δημοσίευση αὐτὴ παρέχει πρακτικὲς συμβουλὲς πρὸς τοὺς
ἰατρούς, ὥστε νὰ παρακινοῦν τοὺς ἀσθενεῖς νὰ ἐνσωματώσουν τὴ σωματικὴ δραστηριότητα στὴν καθημερινή τους
ρουτίνα, νὰ θέτουν ἐπιτεύξιμους καὶ μετρήσιμους στόχους
καὶ νὰ σχεδιάζουν ἐξατομικευμένα προγράμματα ἀσκήσεων
γιὰ τὴν ἐπίτευξη αὐτῶν τῶν στόχων.
Σύμφωνα μὲ αὐτὲς τὶς συστάσεις, ἡ ἄσκηση πρέπει νὰ
ἔχει συγκεκριμένους στόχους στὸν διαβητικὸ ἀσθενῆ μὲ
στεφανιαία νόσο, οἱ κυριότεροι ἀπὸ τοὺς ὁποίους εἶναι οἱ
κάτωθι:
1. Βελτίωση τῆς σωματικῆς δραστηριότητας. Αὐτὴ
κυρίως ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴ χρήση ἀερόβιας ἄσκησης
ὅπως περπάτημα, τρέξιμο, ποδηλασία ἤ κολύμπι. Ἀκόμα
καὶ ἔντονο περπάτημα διάρκειας δύο ὡρῶν τὴν ἑβδομάδα
εἶναι ἀρκετὸ στὸ νὰ αὐξήσει σημαντικὰ τὴν ἐπιβίωση αὐτῶν
τῶν ἀσθενῶν. Ἡ καλύτερη μέθοδος, γιὰ νὰ ἐκτιμηθεῖ ἡ ἱκανότητα γιὰ ἄσκηση τῶν διαβητικῶν ἀσθενῶν, εἶναι ἡ δοκιμασία καρδιοαναπνευστικῆς κόπωσης (ἐργοσπιρομετρία).
Μὲ αὐτὴν ὑπολογίζεται ἡ μέγιστη κατανάλωση ὀξυγόνου,
ποὺ εἶναι ὁ καλύτερος δείκτης καρδιακῆς καὶ πνευμονικῆς
λειτουργίας. Ὁ δείκτης αὐτὸς χρησιμοποιεῖται γιὰ τὸ σχεδιασμὸ τῶν προγραμμάτων ἄσκησης καὶ τὴν παρακολούθηση
τῶν ἀσκούμενων ἀσθενῶν. Ἡ βελτίωση αὐτοῦ τοῦ δείκτη
σχετίζεται μὲ τὴν αὔξηση τῆς ἐπιβίωσης. Ἡ ἔνταση τῆς ἄσκησης εἶναι ἐξίσου σημαντικὴ καὶ φαίνεται πὼς τὰ καλύτερα
ἀποτελέσματα στὴ ρύθμιση τῆς γλυκόζης τά ἔχει ἡ ἔντονη
ἀερόβια ἄσκηση καὶ ἰδιαίτερα ἡ διαλειμματικὴ ἄσκηση (π.χ.

ἐναλλαγὲς ἀπὸ μέτριας ἔντασης περπάτημα σὲ ἔντονο περπάτημα). Εἶναι καλὸ νὰ γίνεται σταδιακὴ αὔξηση τῆς ἔντασης
τῆς ἄσκησης γιὰ περίοδο ἀρκετῶν ἑβδομάδων, ἔτσι ὥστε
νὰ μὴν κουραστεῖ εὔκολα ὁ ἀσκούμενος καὶ ἐγκαταλείψει
τὴν προσπάθεια. Ἡ ἄσκηση ἀντίστασης (π.χ. ἄρση βαρῶν)
προφέρει κάποια ὀφέλη, ἀλλὰ δὲν ἀποτελεῖ τὴν ἐνδεικνυόμενη
μορφὴ ἄσκησης.
2. Ρύθμιση τῶν ἐπιπέδων τῆς γλυκόζης στὸ αἷμα. Αὐτὴ
ἐπιτυγχάνεται καλύτερα μὲ συνδυασμὸ ἀερόβιας ἄσκησης
καὶ ἄσκησης ἀντίστασης, γιατὶ στὴ δεύτερη περίπτωση αὐξάνεται ἡ μυϊκὴ μᾶζα καὶ ἡ μυϊκὴ λειτουργικότητα.
3. Μείωση τοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου καὶ βελτίωση
τῆς λειτουργίας τῶν ἀγγείων. Οἱ μέχρι σήμερα κλινικὲς μελέτες ἔχουν ἑστιαστεῖ στὴν ἀπώλεια βάρους καὶ τὴν ὑγιεινοδιαιτητικὴ προσέγγιση καὶ ὄχι στὴν ἐπίδραση τῆς ἄσκησης στὴν
ἐπιβίωση τῶν ἀσθενῶν. Παρόλα αὐτά, ἔχει ἀποδειχθεῖ, ὅτι ἡ
ἄσκηση μειώνει τὶς ἀγγειακὲς ἐπιπλοκὲς τῆς νόσου βελτιώνοντας τὴν κακὴ λειτουργία τῶν ἀγγείων καὶ τῶν συνεπειῶν
αὐτῆς (π.χ. στυτικὴ δυσλειτουργία), ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴ ρύθμιση τῶν ἐπιπέδων τῆς γλυκόζης στὸ αἷμα.
4. Ἐλάττωση τοῦ σωματικοῦ βάρους. Οἱ ἀσθενεῖς μὲ
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ὑψηλὸ δείκτη μάζας σώματος ἔχουν χειρότερη πρόγνωση,
ἀλλὰ μελέτες δείχνουν ὅτι ἡ ἀπώλεια βάρους δὲν πρέπει νὰ
εἶναι ὁ μοναδικός τους στόχος. Περισσότερο σημαντικοὶ
παράγοντες γιὰ τὴν ἐπιβίωσή τους εἶναι ἡ αὔξηση τῆς σωματικῆς δραστηριότητας καὶ τῆς φυσικῆς τους κατάστασης
σὲ βάθος χρόνου. Οἱ ἰατροὶ πρέπει νὰ ὑποστηρίζουν αὐτοὺς
τοὺς ἀσθενεῖς μὲ συχνὴ παρακολούθηση καὶ συμβουλές,
ὥστε νὰ παραμένουν συνεπεῖς στὸ πρόγραμμα ἄσκησης
καὶ νὰ μὴν τό διακόπτουν.
5. Ρύθμιση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης (ΑΠ) καὶ τῆς χοληστερόλης. Ἡ αὐξημένη ΑΠ αὐξάνει τὴν πιθανότητα οἱ
ἀσθενεῖς μὲ ΣΔ νὰ ἐμφανίσουν κάποιο σοβαρὸ καρδιαγγειακὸ ἐπεισόδιο. Ἡ μακρόχρονη προσήλωση σὲ ἀερόβια
ἄσκηση μειώνει τὴν ΑΠ, κυρίως λόγῳ μείωσης τοῦ σωματικοῦ βάρους. Σὲ κάθε περίπτωση, τὰ ὅρια τῆς ΑΠ γιὰ τὸν
ἀσθενῆ μὲ ὑπέρταση καὶ ΣΔ, σύμφωνα μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ
Καρδιολογικὴ Ἑταιρεία, πρέπει νὰ ἐπιτυγχάνονται (ἕως 65
ἐτῶν ὁ στόχος τῆς συστολικῆς ΑΠ εἶναι 130 mmHg ἤ χαμηλότερος, ἄνω τῶν 65 ἐτῶν ὁ στόχος εἶναι 130-139 mmHg
καὶ ὁ στόχος τῆς διαστολικῆς ΑΠ εἶναι 70-79 mmHg ἀνεξαρτήτως ἡλικίας). Ἡ ἄσκηση ἀπὸ μόνη της συνήθως δὲν εἶναι
ἀρκετὴ ὥστε νὰ ἐπιτευχθοῦν αὐτοὶ οἱ στόχοι, κατὰ συνέπεια
ἡ χρήση ἀντιυπερτασικῶν φαρμάκων εἶναι ἀπαραίτητη. Ἡ
συχνὴ ἀερόβια σωματικὴ δραστηριότητα ἔχει εὐνοϊκὴ ἐπίδραση καὶ στὰ ἐπίπεδα τῶν λιπιδίων. Μειώνει τὰ τριγλυκερίδια
καὶ τὴν «κακὴ» LDL χοληστερόλη, αὐξάνοντας παράλληλα
τὴν «καλὴ» HDL χοληστερόλη. Ἐπειδή, ὅμως, ἡ LDL χοληστερόλη πρέπει νὰ διατηρεῖται πολὺ χαμηλὴ στὸ ΣΔ (κάτω ἀπὸ
70 ml/dL), ἡ χρήση στατινῶν ἤ/καὶ ἄλλων ὑπολιπιδαιμικῶν
φαρμάκων πρέπει νὰ θεωρεῖται ἀναγκαία, διότι ἡ ἀερόβια
ἄσκηση ἀπὸ μόνη της δὲν μπορεῖ σὲ καμία περίπτωση νὰ
μειώσει τὴν LDL σὲ τόσο χαμηλὰ ἐπίπεδα.
Ὑπάρχει πάντα ἕνα ποσοστὸ 15-20% τῶν ἀσθενῶν μὲ ΣΔ,
οἱ ὁποῖοι, παρόλο ποὺ ἀσκοῦνται τακτικά, δὲν καταφέρνουν
νὰ βελτιώσουν τοὺς παραπάνω παράγοντες. Παράλληλα,
πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ὅτι 8-13% τῶν ἀσθενῶν παρουσιάζουν ἐπιδείνωση ἑνὸς ἤ περισσοτέρων παραγόντων
κινδύνου. Αὐτὸ ὀφείλεται εἴτε στὸ ὅτι οἱ ἀσθενεῖς δὲν μποροῦν
νὰ διατηρήσουν σὲ μακροπρόθεσμη βάση τὰ ἀρχικὰ ὀφέλη,
ἐπειδὴ διακόπτουν τὴν ἄσκηση, εἴτε ὅτι ἡ ἄσκηση, ποὺ ἔχει
επιλεγεῖ, δὲν εἶναι ἡ κατάλληλη. Ἔχει διαπιστωθεῖ ἀπὸ μελέτες,
ὅτι οἱ γυναῖκες ἐγκαταλείπουν νωρίτερα τὰ προγράμματα
ἄσκησης. Ἡ ἔλλειψη κινήτρου σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ νευρολογικὰ καὶ ἀγγειακὰ προβλήματα ποὺ προκαλεῖ ὁ ΣΔ, μπορεῖ νὰ
ὁδηγήσουν σὲ πρόωρη διακοπὴ τῆς ἄσκησης. Γιὰ τὸ λόγο
αὐτὸ οἱ ἰατροὶ πρέπει νὰ λαμβάνουν ὑπόψη τὶς ἀνάγκες καὶ
τὶς προτιμήσεις τῶν ἀσθενῶν, ὅπως καὶ τὶς συννοσηρότητες
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τοῦ ΣΔ, ἔτσι ὥστε νὰ προσαρμόζουν ἀνάλογα τὶς συμβουλές τους, ὅσον ἀφορᾶ στὸν τύπο, στὴ διάρκεια καὶ στὴν
ἔνταση τῆς ἄσκησης ποὺ θὰ συστήσουν στοὺς ἀσθενεῖς
τους. Πρέπει, τέλος, νὰ παροτρύνουν συχνὰ τοὺς ἀσθενεῖς
νὰ συνεχίζουν τὴν ἄσκηση, ἀλλὰ καὶ νὰ παρακολουθοῦν
στενὰ τὴν πρόοδό τους. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ γίνει καλύτερα καὶ
εὐκολότερα μὲ τὴ χρήση συσκευῶν τηλεπαρακολούθησης
(κινητὰ τηλέφωνα κ.λπ.).
Συνοψίζοντας μποροῦμε νὰ ποῦμε, ὅτι ὅλα τὰ προγράμματα ἄσκησης στοὺς διαβητικοὺς ἀσθενεῖς πρέπει νὰ
ἔχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ὥστε νὰ θεωρηθοῦν
ἐπιτυχημένα:
1. Ἡ διάρκεια τῆς ἄσκησης εἶναι μία πολὺ σημαντικὴ
παράμετρος. Δὲν ἀρκοῦν μόνο λίγες ἑβδομάδες σωματικῆς
δραστηριότητας γιὰ νὰ γίνουν φανερὰ τὰ ὅποια ὀφέλη,
ἀλλὰ οἱ ἀσθενεῖς αὐτοὶ πρέπει νὰ ἐντάξουν τὴν ἄσκηση στὸ
καθημερινό τους πρόγραμμα.
2. Ἡ ἀερόβια ἄσκηση θὰ πρέπει νὰ γίνεται μὲ σταθερὴ
συχνότητα 3-5 φορὲς τὴν ἑβδομάδα καὶ νὰ εἶναι ὑψηλῆς
ἔντασης. Ἐπειδὴ ἡ συνεχὴς ἄσκηση ὑψηλῆς ἔντασης κουράζει εὔκολα τὸν ἀσθενῆ καὶ τόν ὁδηγεῖ σὲ γρήγορη ἐγκατάλειψη, τελευταῖα κερδίζει ἔδαφος ἡ διαλειμματικὴ ἄσκηση
ὑψηλῆς ἔντασης. Αὐτὴ περιλαμβάνει ἀσκήσεις πάρα πολὺ
ὑψηλῆς ἔντασης (90-95% τῆς μέγιστης ἱκανότητας γιὰ
ἄσκηση), ἀλλὰ μικρῆς διάρκειας (1-4 min), οἱ ὁποῖες ἐναλλάσσονται μὲ ἀσκήσεις χαμηλῆς ἤ μέτριας ἔντασης. Αὐτὸ
τὸ εἶδος ἄσκησης ὑπερτερεῖ τῆς συνεχοῦς ἄσκησης στὴ
ρύθμιση τῆς γλυκόζης καὶ τῆς ΑΠ, στὴν ἀπώλεια βάρους
καὶ στὴ βελτίωση τῆς καρδιακῆς λειτουργίας.
3. Οἱ ἀσθενεῖς μὲ καθιστικὴ ζωὴ ἤ ἐργασία, μὲ τὸ νὰ
διακόπτουν τὸ συνεχὲς κάθισμα μὲ συχνὲς περιόδους περπατήματος ἤ ἐλαφρᾶς ἄσκησης, μποροῦν νὰ βελτιώσουν
τὰ ἐπίπεδα γλυκόζης. Αὐτὸ δείχνει ὅτι καὶ ἡ μικρότερη δυνατὴ
σωματικὴ δραστηριότητα εἶναι ἐπωφελὴς γιὰ τοὺς σακχαροδιαβητικοὺς ἀσθενεῖς μὲ καρδιαγγειακὰ νοσήματα.
4. Τέλος, ἡ ἄσκηση ἀντίστασης, ποὺ ἀφορᾶ σὲ μεγάλους μύες, 2-3 φορὲς τὴν ἑβδομάδα, σὲ συνδυασμὸ πάντα
μὲ ἀερόβια ἄσκηση, ὁδηγεῖ σὲ βελτίωση τῶν ἐπιπέδων γλυκόζης καὶ ἐνδυνάμωση τῶν μυῶν. Στόχος ἐδῶ πρέπει νὰ
εἶναι ἡ σταδιακὴ αὔξηση τῆς ἄσκησης κατά 2-4 σὲτ ἀνὰ
μυϊκὴ ὁμάδα, ὥστε νὰ ἐπιτυγχάνονται 8-10 ἐπαναλήψεις ἀνὰ
σὲτ ἀσκήσεων.
Σὲ γενικὲς γραμμές, πρέπει πάντοτε νὰ θέτουμε πραγματοποιήσιμους στόχους, μὲ σκοπὸ νὰ βελτιώσουμε ὄχι μόνο
τὴν ἐπιβίωση ἀλλὰ καὶ τὴν ποιότητα ζωῆς, κάνοντας τὴν
ἄσκηση καθημερινὸ τρόπο ζωῆς σὲ αὐτοὺς τοὺς ἀσθενεῖς. 

