Diabēta ārstēšana ar insulīnu

KAS IR CUKURA DIABĒTS?
Kad Jūs ēdat, daļa no uzņemtās pārtikas tiek pārvērsta par glikozi. Asinis
nogādā glikozi organisma šūnās.
Glikoze – galvenais Jūsu organisma enerģijas avots.
Insulīns – hormons, ko ražo aizkuņģa dziedzeris. Tas palīdz šūnām
izmantot asinīs esošo glikozi („sadedzināt” glikozi). Insulīns regulē
ogļhidrātu maiņu un pazemina glikozes līmeni asinīs.
Cukura diabēts – slimība, kad insulīna trūkuma vai audu nejutīguma
(rezistences) dēļ paaugstinās glikozes līmenis asinīs, glikoze nenonāk
šūnās un tiek traucēta organisma apgāde ar enerģiju. Pārmērīgi augsts
glikozes līmenis asinīs pamazām bojā asinsvadus un nervu sistēmu.
Attīstās cukura diabēta hroniskās komplikācijas.
Izšķir divus galvenos cukura diabēta tipus.

1. tipa cukura diabēts
1. tipa cukura diabēts – ar to parasti slimo jauni cilvēki. Aizkuņģa
dziedzeris pārtrauc ražot insulīnu, tādēļ ar pārtiku uzņemtā glikoze
nenokļūst šūnās un tiek traucēta vielmaiņa (1. att.).
1. tipa cukura diabēta gadījumā raksturīgie simptomi attīstās strauji un
tie ir: slāpes, bieža urinēšana, sākotnēji apetītes pastiprināšanās, vēlāk pavājināšanās, svara samazināšanās, nespēks, nogurums.
1. tipa cukura diabēta pacientiem ārstēšana ar insulīnu ir dzīvībai
nepieciešama un tiek uzsākta tūlīt pēc diagnozes noteikšanas.
Ārstējot ar insulīnu, cenšas panākt, lai ievadītā insulīna darbība būtu
maksimāli pietuvināta fizioloģiskai insulīna sekrēcijai.
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2. tipa cukura diabēts
2. tipa cukura diabēts – ar šo slimību parasti slimo vecāki cilvēki, bet
pēdējā laikā to novēro arī jauniem pacientiem ar palielinātu svaru
un, tā saucamo, metabolo sindromu. Slimības sākumā novēro audu
(muskuļaudu, taukaudu, aknu šūnu) rezistenci pret insulīnu (1. att.).
Vēlāk, progresējot beta šūnu (šūnas, kas ražo insulīnu) bojāejai,
pacienta aizkuņģa dziedzeris izstrādā arvien mazāk insulīna.
Slimība var ilgstoši noritēt bez izteiktiem simptomiem.
Tikai krasi paaugstinoties glikozes līmenim asinīs, sāk parādīties
klīniskie simptomi: slāpes vai sausuma sajūta mutē, bieža urinēšana,
redzes pasliktināšanās, slikti dzīstošas brūces, ādas sastrutojumi,
dedzinoša sajūta kāju pēdās vai to tirpšana.
Ja ir diagnosticēts 2. tipa cukura diabēts, sākumā pacientu ārstē
ar diētu, fizisko aktivitāti, atteikšanos no alkohola lietošanas un
smēķēšanas. Pacientu apmāca un aicina viņu veikt regulāru paškontroli
(glikozes noteikšanu asinīs vai urīnā).
Ja šie pasākumi nedod vēlamo rezultātu, tad uzsāk ārstēšanu
ar glikozes līmeni pazeminošām tabletēm. Slimībai progresējot
nereti attīstās sekundāra rezistence pret kādu no glikozes līmeni
pazeminošām tabletēm, vai vairākām no tām. Tādā gadījumā
ārstēšanai pievieno insulīnu.
Insulīnterapijas uzsākšana būtiski uzlabo diabēta kompensāciju vai,
citiem vārdiem sakot – ārstēšanas rezultātus.
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Norma

Insulīna sekrēcija

1. tipa diabēts

Funkcionē ~10% beta šūnu.
Slimības vēlīnās stadijās attīstās
absolūts insulīna deficīts.

2. tipa diabēts

un / vai

Rezistence
pret insulīnu
1. att.
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Kvantitatīvas
un kvalitatīvas
insulīna
sekrēcijas līmeņa
izmaiņas

INSULĪNA NOZĪME
Ārstējot 1. tipa cukura diabēta pacientus, insulīns ir vitāli nepieciešams,
jo aizkuņģa dziedzeris ražo kritiski maz insulīna, kas vēlāk pilnībā
iztrūkst.
Insulīnterapiju 2. tipa cukura diabēta pacientiem uzsāk, ja, pielietojot
diētu un dažādas glikozes līmeni pazeminošu tablešu kombinācijas,
netiek panākts vēlamais rezultāts.
2. tipa cukura diabēta pacientu ārstēšanas mērķa rādītāji: glikozes
līmenis tukšā dūšā līdz 6,1 mmol/l, 2 stundas pēc ēšanas – līdz
7,8 mmol/l, glikētais hemoglobīns HbA1c≤ 6,5%.
Insulīns – hormons, ko ražo aizkuņģa dziedzeris. Tas ir ļoti būtisks cilvēka
organismam, jo:
veicina glikozes iekļūšanu šūnās – organisms tiek apgādāts ar enerģiju;
uztur fizioloģisku glikozes līmeni asinīs;
atvieglo glikozes uzkrāšanos aknās, kur veido rezerves enerģijas
iegūšanai laikā starp ēdienreizēm;
regulē taukvielu un olbaltumvielu maiņu;
Insulīna sekrēcija cilvēka organismā ir mainīga:
bazālā sekrēcija notiek nepārtraukti, t.i., starp ēdienreizēm un naktī
tiek uzturēta noteikta insulīna koncentrācija asinīs, kas nepieciešama
pamatvielmaiņas nodrošināšanai (nodrošina to, ka glikozes līmenis
asinīs starp ēdienreizēm ir normas robežās);
stimulētā insulīna sekrēcija ir kā atbildes reakcija uz uzņemto pārtiku.
Visvairāk insulīna cilvēkam nepieciešams tad, ja maltīte satur daudz
ogļhidrātu.
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Ārsta izvēlētā insulīnterapijas shēma ir atkarīga no cukura diabēta tipa,
pacienta dzīvesveida un paradumiem. Būtiski ir nodrošināt pietiekamu
insulīna daudzumu ēšanas laikā, starp ēdienreizēm un naktī. Ēdot
glikozes līmenis asinīs strauji paaugstinās, tādēļ nepieciešams insulīns, kas
darbotos ātri un efektīvi – tā sauktais ēdienreizes insulīns. Starp maltītēm
vajadzība pēc insulīna samazinās, tomēr ir nepieciešams neliels insulīna
daudzums asinīs, lai uzturētu glikozes līmeni noteiktās fizioloģiskās
robežās. To nodrošina tā sauktais bazālais insulīns. Nozīmējot ārstēšanu
ar insulīnu, jācenšas imitēt fizioloģiskā insulīna darbība, tādēļ izmanto
dažādas insulīnu kombinācijas.
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CILVĒKA INSULĪNS
Īsas darbības insulīns
Dzidrs šķīdums, kas sāk darboties
pusstundu pēc injekcijas un darbojas
4-6 stundas.
Tiek izmantots pirms galvenajām
ēdienreizēm. 2 stundas pēc injekcijas
obligāti nepieciešama papildēdienreize.

Vidēji ilgas darbības
insulīns
Suspensija, kas sāk darboties lēni un
darbojas ilgi.
Tiek izmantots kā bazālais insulīns.
Pirms katras ēdienreizes rūpīgi
jāsaskalo, līdz konsistence kļūst
vienmērīga.
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CILVĒKA INSULĪNA ANALOGI
Cilvēka insulīna analogi – tā ir jauna moderno insulīna preparātu grupa,
kas iegūta, modificējot cilvēka insulīna olbaltumvielu. Šī modifikācija
uzlabo insulīna preparātu uzsūkšanos – tiek precīzāk imitēta insulīna
fizioloģiskā darbība, samazinās hipoglikēmiju risks, iespējams piemērot
elastīgāku ārstēšanas režīmu.

Ātras darbības insulīna analogi
Ātras darbības insulīna analogi ātri uzsūcas organismā un darbojas īsu
laiku, tāpēc tos ordinē pirms ēšanas. Tā kā tie darbojas īslaicīgi, starp
ēdienreizēm nav nepieciešamas uzkodas.

Divfāzu jeb kombinētie insulīna analogi
Divfāzu insulīna analogi sastāv no divu veidu insulīniem: ātras darbības
un ilgstošas darbības, tāpēc ar vienu injekciju tiek ievadīts gan ātras
darbības, gan ilgstošas darbības insulīns. Ātras darbības daļa nodrošina
nepieciešamo insulīna daudzumu ēšanas laikā, bet ilgstošas darbības
daļa – insulīna darbību starp ēdienreizēm un naktī.
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Pirms lietošanas tie ir jāsaskalo līdz to konsistence kļust vienmērīga.
Nedrīkst kratīt! Jāinjicē pirms ēšanas.

Ilgstošas darbības insulīna analogi
Ilgstošas un vienmērīgas darbības dēļ tiek nodrošināta laba glikēmijas
kontrole, mazāks svara pieaugums, zems hipoglikēmiju risks. Ilgstošas
darbības insulīna analogs parasti tiek injicēts vienu reizi dienā. Tas uztur
labu glikēmiju starp ēdienreizēm un naktī, tādēļ tiek izmantots kā bazālais
insulīns.
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INSULĪNA ANALOGU
PRIEKŠROCĪBAS
Mazāks hipoglikēmiju risks.
Ērtāka lietošana – ātras darbības insulīna analogi sāk darboties tūlīt
pēc injicēšanas, tādēļ tos var injicēt tieši pirms ēšanas.
Īpašās situācijas – iespēja papildus injicēt ātras darbības insulīna
analogu ēšanas laikā vai tūlīt pēc tās, ja ir neplānota ēdienreize.
Tiek samazināts ēdienreižu skaits – tā kā insulīna analogu darbība
ir īslaicīga, nav nepieciešamas papildu ēdienreizes. Tas ļauj vieglāk
regulēt ķermeņa svaru.
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INSULĪNA INJICĒŠANA
Insulīna injekcijas vietas
Insulīna injicēšanas vietas ir:
vēdera priekšējā siena, augšstilbi,
augšdelma zona.
Injicējot insulīnu, katru reizi mainiet
dūriena vietu.
Ja visu laiku injicēsiet vienā un tajā
pašā vietā, zemādā var veidoties
audu sabiezējumi (lipohipertrofijas).
Lai izvairītos no lipohipertrofijas,
dūrienu izdara 2 cm attālumā no
iepriekšējā, pakāpeniski izmantojot
visu attēlā redzamo, ar pārtraukto
līniju iezīmēto laukumu.

vēdera zona

Insulīns, kas injicēts vēdera zonā,
asinīs nokļūst visātrāk, tādēļ tur
injicē ātras darbības insulīnu.
Ilgstošas darbības insulīnu var injicēt
augšstilbā, jo tur tas uzsūcas lēni un
vienmērīgi.
Ja ievēro personīgo higiēnu,
injekcijas vietu pirms injekcijas
dezinficēt nav nepieciešams.

augšstilbi
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Insulīna injekcijas vietas
Ja injicējat vidēji ilgas darbības vai
divfāzu insulīnu, pirms lietošanas
tas ir jāsaskalo līdz vienmērīgai
konsistencei.
Brīdinājums! Nedrīkst kratīt!
Nesteidzoties uzstādiet
nepieciešamo insulīna devu.
Ar īkšķi un rādītājpirkstu satveriet ādas kroku un izdariet dūrienu 45º
leņķī pret ādas virsmu. Tas nepieciešams, lai izvairītos no insulīna
ievadīšanas muskulī.
Nospiežot pilnšļirces virzuļa spiedpogu, ievadiet uzstādīto insulīna
devu.
Noskaitiet līdz desmit un lēnām izvelciet adatu.
Mainiet adatu pēc katras injekcijas:
ja vairākas reizes lietosiet vienu un to pašu adatu, tā kļūs neasa un
var radīt mikrotraumas zemādā. Pēc atkārtotas adatas lietošanas tās
iekšpusē mēdz veidoties insulīna kristāli, kas izraisa aizsprostošanos,
kādēļ varat ievadīt nepareizu insulīna devu.

Kā uzglabāt insulīnu?
Karstums un aukstums insulīnam ir ļoti kaitīgs.
Sargājiet insulīnu no tiešas saules staru iedarbības.
Uzglabājiet insulīna rezerves ledusskapī (+2 līdz +8ºC temperatūrā),
bet ne saldētavas tuvumā. Atcerieties, ka to nedrīkst sasaldēt!
Lietošanā esošais insulīns jāuzglabā istabas (ne augstākā kā 30ºC)
temperatūrā, tumšā vietā (piemēram, atvilktnē, skapī).
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Iesāktu insulīna kārtridžu vai pilnšļirci, uzglabājot istabas temperatūrā,
var lietot 28 dienas.
Nedrīkst lietot tādu insulīnu, kas bijis sasaldēts, uzglabāts temperatūrā,
kas pārsniedz 30°C, vai kam beidzies uz iepakojuma uzrādītais
derīguma termiņš.
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GLIKOZES LĪMEŅA
SVĀRSTĪBAS ASINĪS
Kas ir hipoglikēmija?
Hipoglikēmija – glikozes līmeņa pazemināšanās, kas izraisa tā saucamos
hipoglikēmijas simptomus vai pazīmes (nespēks, svīšana, drebuļi,
galvassāpes, izsalkums, paātrināta sirdsdarbība, u.c.). Hipoglikēmijas
slieksnis (glikozes līmenis, kad parādās hipoglikēmijas simptomi) katram
pacientam ir individuāls. Fizioloģiski zemākais glikēmijas līmenis cilvēkam
svarstās intervālā 3,2-3,8 mmol/l. Diabēta pacientam tas var būt
4-6 mmol/l. Ja glikēmija pazeminās zem šī līmeņa, parādās hipoglikēmijas
simptomi.

Hipoglikēmiju izraisa:
smags fizisks darbs vai liela sportiskā slodze, ja iepriekš nav pielāgota
insulīna deva vai ēdienreize;
novēlota vai izlaista ēdienreize;
nepietiekams ogļhidrātu daudzums maltītē;
pārāk liela insulīna deva;
alkohola lietošana.
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Hipoglikēmijas pazīmes:
vājums;
nosvīšana;
drebuļi;
bālums;
galvassāpes;
izsalkums;
nemiers;
redzes dubultošanās;
neskaidra redze;
paātrināta sirdsdarbība.

Palīdzība hipoglikēmijas gadījumā
Pamanot hipoglikēmijas pazīmes, nekavējoties jāapēd ogļhidrātus
saturoši produkti. Piemēram, 3−5 tējkarotes cukura, 5 glikozes tabletes,
glāze dabīgas sulas vai 1−2 baltmaizes šķēlītes.
Kad esat atguvies no hipoglikēmijas, nepieciešams noteikt tās iemeslus,
lai no tiem turpmāk izvairītos. Biežāk mēriet glikozes līmeni asinīs. Ja
hipoglikēmija netiek savlaicīgi novērsta, attīstās apziņas traucējumi vai
bezsamaņa. Bīstamas ir biežas hipoglikēmijas, jo ar laiku var attīstīties t.s.
hipoglikēmijas tipisko simptomu “nodzišanas” fenomens - pacientam var
iestāties pēkšņa bezsamaņa bez iepriekšējiem hipoglikēmijas simptomiem
vai var parādīties hipoglikēmijai neraksturīgi simptomi, piemēram,
vemšana.

Kas ir hiperglikēmija?
Hiperglikēmija – glikozes līmeņa paaugstināšanās asinīs. Bīstama ir
hiperglikēmija > 16 mmol/l.
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Hiperglikēmiju izraisa:
akūta infekcija;
akūtas sirds un asinsvadu slimības (miokarda infarkts, insults);
pārāk maza insulīna deva;
insulīna injekcijas izlaišana vai atlikšana;
pārāk lielas maltītes;
fiziska vai psihiska trauma, stress.

Hiperglikēmijas pazīmes:
slāpes;
bieža urinēšana;
nogurums, nespēks;
ādas un gļotādu sausums, nieze.
Par ketoacidozi (smags vielmaiņas traucējums,
kas rodas hiperglikēmijas dēļ) liecina:
slikta dūša, vemšana;
miegainība;
paātrināta sirdsdarbība;
zems arteriālais asinsspiediens.

Ko darīt hiperglikēmijas gadījumā?
biežāk pārbaudīt glikozes līmeni asinīs;
var injicēt t.s. korekcijas insulīnu - ātras darbības insulīna deva, ko
aprēķina pēc fomulas:

aktuālā glikēmija - mērķglikēmija
= korekcijas deva
		
2
ja ir slikta dūša vai vemšana, urīnā konstatēts acetons, nekavējoties
jāizsauc ātrā medicīniskā palīdzība un/vai jādodas uz slimnīcu.
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KAS IR DIABĒTA KONTROLE?
Lai cukura diabēta pacientam samazinātu vai novērstu vēlīno
komplikāciju risku, nepieciešams panākt glikozes līmeni pēc iespējas
tuvāku normai, kā arī samazināt glikozes līmeņa svārstības. Vēlams, lai
glikozes līmenis tukšā dūšā būtu <6,1 mmol/l, bet 2 stundas pēc ēšanas –
līdz 7,8 mmol/l. Ja glikozes līmenis asinīs pēc ēšanas ir virs 7,8 mmol/l,
tas būtiski palielina sirds un asinsvadu slimību risku. Vēl viens būtisks
kontroles rādītājs ir glikētā hemoglobīna daudzums asinīs, kas rāda vidējo
glikēmiju pēdējo 3 mēnešu laikā. Ja kontrole ir laba, tas ir mazāks par
6,5%.

Kas ir glikētais hemoglobīns
Glikēto hemoglobīnu veido glikoze, kas ir pievienojusies pie eritrocītā
esošās olbaltumvielas hemoglobīna. Hemoglobīna galvenā funkcija ir
transportēt skābekli uz audiem. Ja pie hemoglobīna ir pievienojusies
glikoze, šī funkcija ir traucēta un organisma audi cieš no skābekļa bada.
Jo vairāk glikozes ir asinīs, jo vairāk glikētā hemoglobīna veidojas. Glikētā
hemoglobīna daudzums tiek izteikts procentos. Tātad, pēc glikētā
hemoglobīna HbA1C var konstatēt, kāds ir bijis vidējais glikozes līmenis
asinīs 3 mēnešu laikā. Normāli HbA1C rādītājs svārstās 4–6% robežās.
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Attiecība starp HbA1C un glikozes līmeni asīnis

ADA Standarts of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care, Vol 27, Suppl 1, January 2004.

Pacientiem, kuriem cukura diabēts ir slikti kontrolēts, attīstās diabēta
komplikācijas (nieru, acu, nervu, sirds, smadzeņu un kāju asinsvadu
bojājumi), kas samazina pacienta darbaspējas, izraisa invaliditāti, saīsina
mūža ilgumu. Ja Jūsu glikozes līmeņa rādītāji ir augstāki par ieteicamajiem
(skat. tabulu 21. lpp.), konsultējieties ar savu ārstu.
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Cukura diabēta ārstēšanas mērķa rādītāji
Rādītājs

Mērķis

Paškontroles ceļā ar glikometru tiek
noteikts glikozes līmenis asinīs.
Vairāk nekā 50% rezultātu ir jāatbilst šādam
līmenim:
pirms ēšanas

3,9 – 6,1 mmol/l

pēc ēšanas (divas stundas pēc ēdienreizes
sākuma)

< 7,8 mmol/l

Glikētā hemoglobīna (HbA1C) mērķis

≤ 6,5 %

HbA1C noteikšanas biežums

ik pa 3–4 mēnešiem

Arteriālais asinsspiediens

<130/<80 mmHg

Lipīdi
Augsta blīvuma lipoproteīna holesterīns
vīriešiem

> 1,03 mmol/l

sievietēm

> 1,20 mmol/l

Zema blīvuma lipoproteīna holesterīns

< 2,0 mmol/l

Triglicerīdi

< 1,7 mmol/l

Kopējais holesterīns

< 4,5 mmol/l

2.tipa cukura diabēta profilakses, diagnostikas un ārstēšanas vadlīnijas. Latvijas Diabēta asociācija.
Latvijas Endokrinologu asociācija. 2007. g.
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PADOMI CUKURA DIABĒTA
PACIENTAM
Regulāri pārbaudiet glikozes līmeni asinīs.
Vienmēr nēsājiet līdzi ogļhidrātus saturošus produktus (gabaliņu
cukura vai glikozes tabletes) hipoglikēmijas novēršanai.
Izskaidrojiet ģimenei, draugiem un kolēģiem, ka Jums var būt
hipoglikēmija un kā Jums palīdzēt tādā gadījumā.
Ja tikko uzsākāt insulīna terapiju, biežāk mēriet glikozes līmeni asinīs.
Nevadiet transportlīdzekli, pirms neesat pieraduši pie jaunā
dzīvesveida.
Izvairieties no alkohola lietošanas! Alkohola lietošana palielina
hipoglikēmijas risku.
Konsultējieties ar ārstu, ja glikozes līmenis asinīs ir augstāks par
ieteicamo.
Ņemiet vērā ārstu padomus.
Pareizi izvēlēta ārstēšana palīdz būtiski samazināt cukura diabēta
komplikāciju risku, uzlabo dzīves kvalitāti. Diemžēl cukura diabētu nevar
izārstēt, tomēr ir iespējams dzīvot pilnvērtīgi, ja iemācaties rūpēties par
sevi.
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