Самоконтрол.
Наблюдение.
„Всеки става като дете, когато започва
нещо ново“. Това твърдение е особено вярно по отношение на регулирането на дозите инсулин. Много е трудно, дори и почти
невъзможно, да управлявате успешно диабета си, без да го контролирате у дома. Опитът да се контролира диабет без домашен
мониторинг (самоконтрол) е подобен на
управлението на автомобил без скоростомер, сензори за гориво и температура. Без
тези устройства колата ви ще може да измине малко разстояние, но най-вероятно
ще свърши зле или просто ще се счупи.

Наблюдението на глюкозата
може да бъде разделено на:
(1) Неотложни тестове
Тестове, които извършвате по всяко
време, за да определите кръвната си
глюкоза или евентуалното повишаване
нивото на кетоните.
(2) Рутинни тестове
Тестове, които правите редовно, за да
направите дългосрочни промени в дозите инсулин, храна или други дейности.
(3) Дългосрочен контрол
Тестове, които отразяват контрола над
диабета в продължение на дълъг период от време. Те включват тестове като
фруктозамин и HbA1c.

Измерването на нивата на кръвната ви глюкоза е
като проверка на количеството гориво в колата.
Разликата е, че трябва да бъдете внимателни не
само за да се уверите, че бензинът (глюкозата)
не се изчерпва, но и да контролирате това ниво
да не става твърде високо.

Това означава измерване на кръвната глюкоза преди и 1,5-2 часа след всяко хранене (включително втората вечеря), а също и
веднъж през нощта, за предпочитане между 2 и 3 часа. Хубаво е да провеждате определени тестове всеки ден като рутинни,
постоянни измервания, с които можете да
коригирате дневните си дози инсулин. Във
всички останали случаи контролът е необходим, за да се отговори на някои въпроси, като например: „Това ли е началото на
хипогликемичната реакция?“ Или „Мога
ли без допълнителна храна през нощта?“
Няма смисъл да провеждате тестове, ако
няма да реагирате на резултатите.

Колко теста трябва да
правя?
Контрол на кръвта
На практика се препоръчва да се определя денонощния глюкозен профил поне през
една седмица, дори при много малки деца.
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Денонощните профили на кръвната глюкоза
може да изглеждат по този начин, ако сте направили тестове на кръвната си глюкоза преди и 1,5
часа след хранене. Добра идея е да свържете
отделните стойности с линия, ако измерванията
са направени на не повече от 3-4 часа, защото е по-лесно да се чете графика. Ще съберете
повече информация, ако проверите сутрешната урина за глюкоза и кетони и продължите да
я наблюдавате често в деня на изготвяне на денонощния глюкозен профил. Днес повечето глюкомери имат памет, но все още е много полезно
да записвате резултатите от всеки тест и дозата
инсулин, която си поставяте в дневник, за да получите пълна представа за това какво се случва
след хранене и други събития.

Не забравяйте, че няма да знаете нищо за нивото
на кръвната ви глюкоза между тестовете. Резултатите на тази графика може да изглеждат добре,
но тя отразява същия ден, както и графиката в
ляво, като разликата е единствено в броя на измерванията. Лесно е да се заблудите и да повярвате, че тези линии представляват добро ниво на
кръвната глюкоза между отделните измервания.
Но погледнете резултатите от тестовете за урина.
Те показват, че глюкозата се отделя в урината,
което предполага, че кръвната ви глюкоза трябва
да е била висока във времето между направените
с глюкомера тестове.

Вероятно ще трябва да правите поне 2,
а за предпочитане 4-5 (преди всяко основно хранене и преди лягане) измервания на
кръвната глюкоза на ден. Това е наистина
минимумът, който ще ви даде информация за ежедневните корекции на дозите
инсулин, необходими за постигане на приемливо ниво на контрол на вашия диабет.
По-честият контрол е необходим в ситуации, в които променяте диетата или други
навици. След известно време ще ви бъде
по-ясно колко инсулин е необходим в различни ситуации и след това ще можете да
правите по-малък брой тестове.
По-чести тестове са необходими в момент, когато нуждата ви от инсулин се

променя. Например, по време на периоди
на стресова ситуация или по време на заболяване, когато енергично играете или
участвате в спортни игри или ако излизате
вечер, за да вечеряте навън. В такива ситуации е добре да проведете тестове за кръвна глюкоза преди и 1,5-2 часа след всяко
хранене и съответно да промените дозата,
ако е необходимо. Ако искате да проверите как „бързите“ въглехидрати (например
захарните бонбони) влияят на кръвната ви
глюкоза, трябва да се направи тест 30 минути след консумацията им. С по-бавните
въглехидрати, като шоколад или сладолед,
трябва да измерите кръвната си глюкоза
след 1-1,5 часа.
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Контрол на урината
Въпреки че измерването на глюкозата в
урината вече не се препоръчва като основен метод за наблюдаване на глюкозата, той
има някои предимства. Предвид известното ниво на бъбречния праг, наблюдението
на глюкозата в урината може да бъде особено полезно в ситуации, при които измерването на кръвната глюкоза е трудно или
невъзможно. В случай на диабет при малко
дете, което все още е в пелени, обикновено
можете да изстискате няколко капки урина
от пелена за анализ.
Измерването на глюкозата в урината е
метод за наблюдение, който ви помага да
определите кога през деня глюкозата се екскретира в урината. Ако сте го установили,
тогава можете да измерите кръвната глюкоза. Това е практично през периодите, когато
диабетът ви е много стабилен, например по
време на фазата на ремисия. В допълнение
към сутрешното изследване на кръвната
глюкоза, тестовете за глюкоза в урината
могат да добавят информация за нивото на
глюкозата през нощта (вж. стр. 167).

Денонощен глюкозен профил
Кръвни тестове:
(1) Преди всяко хранене
(2) 1,5-2 часа след всяко хранене.
(3) Един тест през нощта в зависимост
от инсулина, даден преди лягане:
2.00-3.00 ч. през нощта - НПХ-инсулини (Протафан, Инсулатард, Хумулин Н, Инсуман Базал)
3.00-4.00 ч. през нощта - Ленте инсулини (Монотард, Хумулин Л)
4.00-6.00 ч. - инсулини с продължително действие Лантус, Ултратард,
Хумулин У
(4) В много случаи е необходимо по-интензивно наблюдение с контрол на
кръвната глюкоза преди основното
и допълнителното хранене, заедно
с тестове на всеки 2-3 часа през нощта.
(5) Контрол на урината: Сутрешна
урина (глюкоза и кетони).

В миналото кетоните можеха да се измерват само в урината, но сега имаме добри
методи за определяне на кетоните в кръвта. Въпреки това кръвните тест-ленти за
кетони са много по-скъпи в много страни,
което прави употребата на ленти за урина
по-практично.

„Добри“ или „лоши“
тестове?
Често наричат нормалните стойности на
кръвната глюкоза „добри“, а високите стойности - „лоши“. Млад човек, който често
чува тези термини, може да започне да гледа на себе си като на „лош/лоша“. „Висока
кръвна глюкоза“ звучи по-неутрално и е
по-подходящ термин. Резултатите от теста
са само част от информацията, те не отразяват качествaтa на човек с диабет.

Диабет или не?
При човек без диабет нивото на кръвната глюкоза се променя в тесни граници
(обикновено между 3,3 и 7 ммол/л). И това,
въпреки факта, че консумацията и вида на
храната варират значително през целия ден
при различните хора. Когато сте гладни,
нивото на кръвната глюкоза е нормално
под 5,6 ммол/л. По-високи стойности показват, че човешкото тяло не е в състояние
да се справи с глюкозата по правилния начин (нарушен глюкозен толеранс).

Добра идея при малките деца е да се проверява
глюкозата в урината всеки път, когато отиват в
тоалетната.
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Ако нивото на глюкозата в плазмата на
гладно е над 7,0 ммол/л или случайно взети нива на плазмената глюкоза през деня
са по-високи от 11,1 ммол/л, съчетани със
симптомите на диабет (жажда, необяснима
загуба на тегло и необходимост да ходите
до тоалетната по-често от обикновено),
показват, че човек има диабет. Диагнозата
трябва да се потвърди чрез повторни тестове в друг ден, ако кръвната глюкоза не е
много висока и не са измерени кетони.
Не трябва да разчитате на глюкомера на
пациента, за да диагностицирате диабет.
Ако човек без диабет има висока стойност
на кръвната глюкоза, не трябва да казвате
веднага: „Може да имате диабет.“ Вместо
това, помолете го да провери кръвната си
глюкоза на гладно при лекар.

Цифрите в тази книга се отнасят до
плазмена глюкоза, освен ако не е
посочено друго. Нея показват повечето съвременни глюкомери (предишното издание от 1998 г. съдържа
стойностите на глюкозата в цялостната кръв). Плазмената глюкоза се
използва от лекарите за диагностициране на диабета и в повечето
проучвания. Плазмената глюкоза е
приблизително с 11% по-висока от
глюкозата в цялостната кръв.

Не винаги е лесно да се поддържа мотивацията,
за да се извършват всички измервания, необходими за самоконтрол. Понякога трябва да се насърчавате или да се възнаграждавате, за да можете лесно да контролирате всичко, от което се
нуждаете.

Има ли забранени неща?
Често ни питат: „Дали мога да направя
това или това, ако имам диабет.“ Най-добрият отговор е, че нищо не е напълно забранено. Важно е, обаче, да експериментирате, за да изясните какво можете или не
можете да направите. Добра идея е да проведете експеримент с храна и инсулин, като
едновреммено с това правите и контрол на
кръвната си глюкоза. При такъв опит единственото, което рискувате, е да получите
временно висока или ниска стойност на
кръвната глюкоза.

Може да не е лесно да получите проба от урина
от модерните памперси, които абсорбират урината много бързо и ефективно. Опитайте се да
поставите парче плат вътре в пелената, така че
да попие малко урина. По-лесно е да изстискате
няколко капки урина от памперси за еднократна
употреба на по-стар модел (с полиетиленово покритие) или от тъкани пелени.
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не казват нищо за това колко ниска е стойността на кръвната глюкоза сега или колко
е била, а само че кръвната глюкоза не надвишава бъбречния праг от времето, когато
за последно сте ходили в тоалетната.

Бъбречен праг

Можете да определите бъбречния си праг чрез
измерване на кръвната глюкоза на всеки 30 минути, докато наблюдавате появата на глюкоза в
урината. Можете да го проверите, когато кръвната глюкоза се покачва или когато намалява.
В тази схема изследванията, проведени сутрин,
са показвали глюкоза дотогава, докато кръвната
глюкоза не спада до между 11 и 9 ммол/л. След
обяд се наблюдава глюкоза в урината, когато
кръвната глюкоза се повиши от 9 до 10 ммол/л.
Това означава, че бъбречният праг на даденото
лице е между 9 и 10 ммол/л.

Винаги записвайте в дневника си резултатите от тестовете, както и събитията, в
които сте участвали. Следващия път, когато ще играете футбол, ще отидете в пицария или на парти, тези записи ще се окажат
наистина ценни за вас.

Глюкоза в урината

Бъбреците произвеждат урина. Те също
така се опитват да възстановяват (да връщат в кръвта) колкото е възможно повече
глюкоза, така че нормално в урината няма
глюкоза. Когато кръвната глюкоза надхвърли определено ниво, тогава „помпата за
глюкоза“ в бъбреците става претоварена
и част от глюкозата излиза с урината. Нивото, при което това се случва, се нарича
бъбречен праг и обикновено е между 8-10
ммол/л при деца, 7-12 ммол/л при възрастни. Прагът на бъбреците обикновено се повишава с възрастта. Някои хора имат много
нисък бъбречен праг - до 5 ммол/л, докато
други имат висок праг - до 15 ммол/л. Поради това е важно да знаете бъбречния си
праг, когато интерпретирате тестовете за
глюкоза в урината.
Можете да определите бъбречния праг
чрез измерване на кръвната глюкоза и уриниране на всеки 30 минути. Когато глюкозата в кръвта и урината ви намаляват,
вашият бъбречен праг ще бъде на ниво,
където глюкозата в урината ви ще стане отрицателна. Когато кръвната ви глюкоза се
повишава, а глюкозата в тестовете за урина
е отрицателна, бъбречният праг ще бъде на
нивото, при което глюкозата за първи път
се появява в урината (виж схемата).

Цялото количество урина, произведено
от бъбреците, се събира в пикочния мехур.
Това означава, че измерването на глюкозата в урината ще отразява средното ниво
на кръвната глюкоза от последния път, когато сте уринирали. Също така е важно да
запомните, че концентрацията на глюкоза
в урината се измерва в проценти. Това означава, че 5% ще показват много по-малко
глюкоза, ако са измерени в малко количество урина, в сравнение с резултат 5%, но
измерени в много повече урина. Отрицателните стойности на глюкозата в урината
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Когато нивото на кръвната глюкоза се повиши
над бъбречния праг (обикновено 8-10 ммол/л),
в урината ще се появи глюкоза. От бъбреците
урината се събира в пикочния мехур преди да се
уринира.

Прагът на бъбреците не оказва влияние
върху бъбречната функция, но ако вашият
бъбречен праг е много висок или много нисък, то вашите изследвания на урината ще
бъдат по-малко надеждни.

Кръвна глюкоза
Когато правите кръвен тест, това отразява нивото на кръвната ви глюкоза в момента. Въпреки това, кръвната глюкоза може
да скочи нагоре или надолу много бързо
и е по-вероятно да получите съвсем различни стойности след 15 или 30 минути.
Винаги проверявайте кръвната си глюкоза,
ако не се чувствате добре - тогава при подозрение за хипогликемия, няма да изядете твърде много, само за да сте в безопасност. Това е особено важно през първите
дни след диагностицирането на диабета,
докато всички симптоми на хипогликемия
не са напълно познати за вас. По-късно ще

Когато нивото на глюкозата в кръвта се възстанови до нормално състояние, от бъбреците спира да
тече глюкоза. В урината, натрупана в пикочния мехур, обаче, глюкоза все още се съдържа, тъй като
новата част от урината се нуждае от време, за да
излезе от тялото. Следващия път, когато проверите
урината си, ще откриете висока глюкоза в урината, въпреки че до този момент нивото на кръвната
ви глюкоза вече ще бъде в рамките на нормалните
граници (вж. също графиките на стр. 167).

станете по-уверени във всички тези въпроси. (Вижте също „Симптоми на хипогликемия при висока кръвна глюкоза“ на страница 61.)
Разпознаването на симптомите на висока
кръвна глюкоза обикновено е по-трудно.
Въпреки това изглежда, че юношите често знаят как тялото им реагира на високата
кръвна глюкоза. Някои развиват усещане,
подобно на автопилот, което им помага наистина да променят дозите инсулин и количеството храна без голям брой тестове,
които обикновено се препоръчват. Винаги
се опитвайте да отгатнете кръвната си глюкоза преди измерването и в крайна сметка
ще свикнете да разпознавате признаците и
как тялото ви реагира на ниски или високи
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Изпратете своите графики за кръвната глюкоза
по пощата или по факса до центъра за диабетици и можем да ги обсъдим по телефона. Понякога
дори могат да бъдат изпратени по имейл. Разберете повече за това във вашия център.

нива на кръвната глюкоза.

Как да правим тестове на
кръвта?
Преди да направите кръвен тест, измийте
ръцете си със сапун и вода. Това е необходимо не само заради хигиенните правила
(въпреки, разбира се, това да е важно), но
също така, за да се гарантира, че по вашите
пръсти няма глюкоза, например от глюкозни таблетки, бонбони или плодове, което
дава фалшив висок резултат. Използвайте
топла вода, ако имате студени пръсти. Не
използвайте алкохолен разтвор, за да изтриете ръцете си, тъй като той изсушава кожата. Рискът от заразяване при убождането
на пръст е минимален.
Има няколко различни устройства за убождане на пръсти с цел тестване на глюкозата в кръвта. На някои можете да промените
дълбочината на убождане. Устройствата и
ланцетите за взимане на кръв могат да варират значително по размер и методи на
пробиване на кожата. Опитайте различни
видове, за да намерите най-подходящите за
вас. По отношение на хигиената, можете да
използвате една ланцета за тестване на кръв
за един ден, като се има предвид, че пръстите ви са чисти. Въпреки това, ланцетът ще се
притъпява леко всеки път, когато го използвате, така че убожданията могат да станат
по-болезнени при многократна употреба.
Ако пробиете страничната страна на вър-

По-лесно е да се предугадят ниските стойности
на кръвната глюкоза, отколкото високите. В едно
американско проучване, възрастни с диабет били
помолени да предположат какви са стойностите
на кръвната им глюкоза. Потенциално сериозни
грешки (опасна неспособност за разпознаване
на висока/ниска кръвна глюкоза или погрешно
лечение) направили 17% от хората, когато кръвната им глюкоза била 1,9 ммол/л и почти 66%,
когато кръвната им глюкоза била 18,4 ммол/л ,
* Стойностите са преизчислени от плазмена глюкоза

ха на пръстите, чувствителността ви ще
страда по-малко, което се оказва важно, например, ако свирите на пиано или китара.
Не използвайте палеца и десния показалец
(или левия, ако сте левичар) за убождане. Усещането за докосване в тези места е
най-болезнено и понякога може да усещате
болка дори един ден след убождането на
тези пръсти.
Повечето глюкомери имат памет за съхраняване на резултатите от теста, а някои
дори за дозиране на инсулин, хранене и
други събития. Запазената информация
може да се показва на екрана на компютъра, да се анализира и отпечата. Това е много практично средство за младите хора с
диабет, за родителите им и членовете на
екипа по диабет. Някои от най-новите глюкомери имат вградени графични програми
за обобщаване на картината за контрол на
кръвната глюкоза.
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Ако вземеш устройството
за убождане на друг човек
Не е добра идея да вземете устройството
за убождане на друг човек. Една малка капка кръв, оставена върху устройството, ако е
заразена, може да причини инфекция. В отдела на една болница се появила епидемия
от хепатит В, която била причинена от използването на едно устройство за убождане
(Autolet), независимо от промяната на ланцетите за всеки пациент преди всеки тест.

Показва ли глюкомерът
правилната стойност?
Обхватът на грешката в правилно използвания глюкомер е около 10-15%. Това означава, че при ниво на кръвната глюкоза
от 20 ммол/л , глюкомерът може да покаже
2-3ммол/л по-високо или по-ниско. Но с
кръвна захар от 3 ммол/л грешката не трябва да надвишава 0,3-0,5 ммол/л. Много е
важно да поставите достатъчно количество
кръв върху лентата. Твърде малка капка ще
даде фалшива ниска стойност. Не търкай-

те кръвта на лентата. Ако имате глюкоза на
пръстите си по време на теста, това ще доведе до фалшиво висока стойност.
Говорете с вашата диабетна медицинска
сестра или лекар за това какви видове са
наличните във вашата страна глюкомери
и какви са техните цени. Често можете да
получите отстъпка от цената на нов глюкомер, ако имате стар.
Сравнението между различните глюкомери може да бъде объркващо, тъй като те
често показват различни стойности. Например, един може да покаже ниво на кръвната
глюкоза от 12 ммол/л, докато друг - (когато
се използват едновременно) ще даде ниво
от 14 ммол/л. Тази разлика обаче съвпада
добре с обхвата на грешките, докладвани
от производителите на глюкомери.
Най-добрият съвет е да изберете един
добре работещ глюкомер и да му се доверите, особено след като разликата от един
или два ммол/л не е особено важна при високите стойности. Винаги носете глюкомера си, когато посещавате центъра за диабет
и молете диабетна сестра да го проверява
редовно с контролна течност.

Графиката на MiniMed SDMG показва широки колебания в нивата на глюкозата през деня и нощта при
16-годишно момче с HbA1c 7,2%. Трите теста, които младият човек е направил, не са достатъчни, за да
определят общата картина, необходима за точните промени в дозите на инсулина. Пунктираните линии
представляват 10 и 3,0 ммол/л.
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Защо са необходими
кръвните измервaния?
Предимства

Всички ланцети могат да се използват за пробиване на пръстите без
да се използва специално убождащо
устройство. Всички изброени по-горе
имена са търговски марки на съответните им компании. Във вашата страна може да са продават други видове
ланцети.

В болниците кръвта за измерване на глюкозата често се взима с интравенозен катетър за намаляване на болката. При хора
без диабет венозната кръв, взета след хранене, съдържа около 10% по-малко глюкоза в сравнение с капилярната кръв. Това
е логично, ако си спомните, че венозната
кръв вече е доставила част от глюкозата,
която е съдържала в тъканите на тялото.
Но при хората с диабет тази разлика е само
0,1 ммол/л. Най-вероятно това може да се
обясни с липсата на фино настроено освобождаване на инсулин в отговор на нивата
на кръвната глюкоза.

Дългосрочно наблюдение
на глюкозата
Сензорът MiniMed (система за непрекъснат контрол на глюкозата, MiniMed CGMS)
е устройство, което следи нивото на глюкозата (2,2-22 ммол/л) в подкожната тъкан на
всеки 10 секунди и записва средните стойности на всеки 5 минути. Може да се носи

Можете да направите измерване
на кръвната си глюкоза вместо
да изядете нещо сладко „за всеки случай“, ако се съмнявате за
хипогликемия.
Измерванията ви помагат да изучите хипогликемията и нейните
симптоми.
Измерванията показват кога е необходимо да се променя дозата
инсулин, например, по време на
инфекция, стрес, упражнения
или вечер с приятели.
Това е единственият начин да раз
берете дали имате нощна хипогликемия.
Необходимо е редовно наблюдение на кръвната глюкоза, за да
се поддържа добър контрол на
диабета и да се намали до минимум рискът от късни усложнения.
Тестовете помагат да изчислите
бъбречния си праг.
Недостатъци
Убождането на пръстите може да
е болезнено.
Измерването и редовното наблюдение изискват време и допълнителни усилия.

до 3 дни. Настоящият модел не ви позволява да виждате стойностите на глюкозата
в реално време. Когато четецът на сензора
се свърже към компютъра, данните се изтеглят и се показват на екрана. Този метод
ви позволява по-добре да видите картината
на колебанията на глюкозата, което води до
промяна в режимите на лечение и подобрява контрола на глюкозата при деца и възрастни.
Глюкочасовникът Биограф (Glucowatch
Biographer) следи кръвната глюкоза през
кожата в продължение на 24 часа (след ко-

115

Редовното използване на контролна
лента или контролен флуид гарантира, че вашият глюкомер е проверен,
което е много важно за получаване и
поддържане на надеждни резултати.

рекционни настройки в продължение на
2 часа), като използва метод, наречен йонофореза. Той все още не е в състояние да
дава стойности в реално време, но можете
да видите средната стойност за всеки 20
минути и да изтеглите информацията, за да
анализирате картината на колебанията.

Децата и измерването
на кръвната глюкоза
Малките деца мислят за тялото си като за
въздушен балон - ако някой пробие балона,
той ще се спука и цялото му съдържание

Уредът MiniMed CGMS измерва непрекъснато
глюкозата до 3 дни чрез малка канюла, която се
вкарва в подкожната тъкан.

ще излезе навън. Детето може да си мисли,
и то доста логично: „Ако станат много дупките, заради проверките на кръвта ми, то
няма ли цялата ми кръв да излезе от тялото?“
Лейкопластът, който се поставя върху
мястото на убождането, има и допълнително значение за детето: изглежда, сякаш
спира съдържанието на тялото да излезе
навън. Дори и на тези деца, които не питат
какво ще се случи с тяхното тяло, трябва да
бъде обяснено, че лекарите и медицинските сестри ще вземат само малко количество
кръв за анализ и тялото им бързо ще произведе нова кръв. Червените кръвни клетки
се произвеждат в костния мозък и живеят само 120 дни. Това означава, че тялото
непрекъснато произвежда нови червени
кръвни клетки.
Понякога може да бъде трудно да накарате детето да се съгласи да даде капка кръв
за контрол, особено при болезнени убождания. Когато едно малко дете се съпротивлява, тази процедура става още по-неприятна за всички, които участват в нея. В
такава ситуация детските психолози препоръчват на родителите (за предпочитане
и на двамата) да държат детето здраво, за
да направят убождането на пръстчето възможно най-бързо и ефективно. След като
направите анализа, важно е да успокоите
детето. Напомнете му, че съпротивата прави анализа по-болезнен, особено ако се налага да убодете няколко пъти, вместо веднъж, докато сте се борили.
Добра идея е да покажем на детето как
самите родители и членовете на диабетичния екип вземат кръвни тестове от себе
си и то да види, че това не е чак толкова
страшно и болезнено, ако всички са спокойни. Не забравяйте, че целта е вашето
дете да приеме необходимостта да контролира глюкозата за дълго време, а не само
този път.
Ако детето се чувства зле, важно е да подчертаете, че след теста за кръвна глюкоза,
можете да направите нещо, за да облекчите състоянието му. Когато децата наистина
се почувстват по-добре след теста и след
предприемането на необходимите мерки,
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Алтернативни места
за взимане на кръв

Някои нови глюкомери се използват за измерване на кръвната глюкоза на алтернативни места. Това
е удобно, ако например свирите
на пиано и не искате да пробивате
пръстите си.
На гладно стойностите на глюкозата
от предмишницата са подобни на
резултатите от върховете на пръстите.
След прием на 75 грама глюкоза,
повишаването на кръвната глюкоза при възрастни било по-ниско с
2,6-7,6 ммол/л в пробите, взети от
предмишницата, в сравнение с върховете на пръстите.
Когато кръвната глюкоза започне да
спада бързо след инжектиране на
инсулин, стойностите от върховете
на пръстите са били 3,4-6,6 ммол/л
по-ниски, отколкото от предмишницата.
Промените в кръвната глюкоза при
тестове от предмишницата се забавят средно с 35 минути. При интензивно разтриване на кожата за
5-10 секунди преди убождането,
точността на теста на предмишницата се подобрил значително, но са
наблюдавани и големи индивидуални разлики.
При друго изследване, при което са
направени тестове след хранене,
по-ниски стойности на глюкозата са
получени от предмишницата и бедрото в сравнение с върха на пръстите, въпреки силното разтриване
на кожата.
Разликата се причинява от значително повишеният кръвен поток на
върха на пръстите. Ето защо, в случаите на съмнение за хипогликемия
(например при шофиране на кола
или след тренировка), се оказва, че
е по-добре да разчитате на измерване на кръвната глюкоза с убождане на пръстите, за да бъдете в
безопасност.

Можете да опитате да анестезирате пръста си с
кубче лед, преди да го убодете. Локалните упойващи мазила (EМЛА: EMLA, Аметоп: Ametop)
няма да работят на върха на пръстите ви, тъй като
кожата там е твърде дебела. За предпочитане е
леко да ги нанесете върху страничните повърхности на върховете на пръстите, където кръвта се
движи по-добре и убождането е по-малко болезнено.

за да ги успокоите, те често са склонни
по-охотно да приемат необходимото убождане следващия път.
Някои малки деца се разстройват при
вида на кръвта, изтичаща от пръстите им.
Ако това важи за вашето дете, опитайте се
да правите убожданията за кръвния тест на
меката част на ушенцето му, за да не вижда
кръвта.

Чувствате ли се зле при
висока кръвна захар?
Именно повишеното ниво на кетони е
това, което ви кара да се чувствате зле, а не
високото ниво на кръвната глюкоза само по
себе си. Ако имате висока кръвна глюкоза
и кетони в кръвта и урината, има по-голяма вероятност да получите гадене и обща
слабост (вж. „Симптоми при недостатъчно
инсулин“ на страница 42). Ако обаче кръвната ви глюкоза е висока временно, без повишено ниво на кетони, най-вероятно ще се
чувствате нормално. Ако сте имали повишено ниво на кръвната глюкоза за определен период от време и висок HbA1c, може
да не забележите, че тялото ви не работи
както трябва. Но когато кръвната глюкоза
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се връща към нормалното си ниво, определено ще почувствате разликата. „Наитина
ли по този начин трябва и мога да се чувствам в действителност?“ Често чуваме подобен коментар.
Ако нивото на кръвната ви глюкоза е
обикновено под 10 ммол/л, е по-вероятно
да усетите, когато то се повиши. Дори и да
не разбирате ясно това, някой друг (учител,
родител или приятел) определено ще забележи, че с висока кръвна глюкоза имате
уморен външен вид и сте доста по-раздразнителен.

Може ли продължителното убождане на пръстите да причини загуба на
чувствителност?
Много хора се страхуват, че постоянното
убождане на пръстите за контролиране на
кръвната глюкоза ще доведе до загуба на
чувствителност в тях. За щастие, практиката показва, че това не се случва. Когато
пръстите, които са били убождани средно
1000 пъти, се сравняват с контролни пръсти, които не са били убождани, се установява, че само усещането за натиск е
нарушено (поради увеличената дебелина
на кожата). Няма признаци на намалена
чувствителност към топлина или допир.

Измерването на кръвната глюкоза от големите
пръсти на краката вечер, през нощта или сутринта ще даде почивка на пръстите на ръцете. Младите хора със здрави крака могат да го правят
без никакви проблеми. Въпреки това, ако имате
намалена чувствителност на краката си или имате някакво увреждане по тях, трябва да избягвате
да вземате кръв от големите пръсти на краката си.

Кетони
Кетоните (кетонови тела) се произвеждат
от тялото, когато на клетките не достига
глюкоза за получаване на енергия. Тогава
тялото разгражда мазнините, за да произведе енергия, а продуктите от това разпадане се наричат кетони. Кетоните могат да
се използват като източник на енергия от
мускулите, сърцето, бъбреците и мозъка.
Ако човек има диабет, кетоните се образуват при инсулинов дефицит и при това
нивото на кръвната глюкоза обикновено е
високо. Следователно, диабетните кетони
показват висока кръвна глюкоза и необходимост от допълнителни дози инсулин
(виж стр. 153).
Кетоните могат да се измерват в кръвта
и урината. Контролът на кетоните в кръвта
(вж. стр. 121) у дома е нов метод. Въпреки това измерването на кетоните в кръвта
е метод, все още недостъпен във всички
страни, където много хора трябва да разчитат на тестовете за урина, за да разберат
какво количество кетони имат в организма.
Положителните стойности на кетоните в
урината се откриват при всеки, който глад
ува (независимо дали има диабет или не) и
в почти 30% от първата сутрешна урина на
бременните жени.

Отговорете честно: „Правите ли тестове за самия
себе си или просто, за да има нещо, което да покажете на вашия лекар или диабетна сестра, когато отидете в центъра за диабетици за среща?“
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Особено важно е да проверявате за кетони, когато сте болни или сте подложени на
силен стрес, ако имате гадене или повръщане, както и при постоянно високо ниво
на кръвната глюкоза (над 16 ммол/л).
Кетоните в кръвта или урината са показатели за това, че клетките ви гладуват.
Вижте диаграмата на ключовите факти на
страница 111 за интерпретация на тестовете на урина. Кетоните, които се получават,
когато тялото гладува или когато има недостиг на инсулин, са химически еднакви.
Но често ги описваме различно, като гладни кетони или диабетни кетони, тъй като те
се формират в различни ситуации. (Вижте
също раздел „Клетъчен метаболизъм“ на
страница 39.)

Диабетни кетони

Гладни кетони

Кетони в сутрешната урина

Гладните кетони се образуват при ниски
нива на кръвната глюкоза. Концентрацията на глюкоза в урината в такава ситуация
също ще бъде ниска. Причината за гладуването на клетките е, че храната е била
малко и няма достатъчно глюкоза в кръвта. Това се случва, когато сте яли твърде
малко, повръщали сте или сте развили
гастроентерит. Ако ниската кръвна глюкоза е предизвикана от голяма доза инсулин,
производството на кетони ще бъде затруднено, тъй като инсулинът противодейства
на трансформацията на мазнини и мастни
киселини в кетони.

Когато се събуждате сутрин, урината
е била в пикочния ви мехур дълго време,
така че е трудно да се каже точно по кое
време на нощта глюкозата или кетоните са
попаднали в урината. Анализът на урината
може да покаже глюкоза и кетони, ако сте
имали хипогликемия рано през нощта, а на
сутринта се проявява феноменът на отблясъка (виж стр. 66) с висока кръвна глюкоза,
което води до появата на глюкоза и кетони
в урината. Същите резултати ще се виждат,
ако кръвната ви глюкоза е била висока през
цялата нощ и клетките са гладували без захар заради недостиг на инсулин (виж диаграмата на стр. 70).

В случай че сте сложили по-малко инсулин (инсулинова недостатъчност), глюкоза
ще има, но тя няма да се намира, където
трябва - вместо да постъпва в клетките,
поради дефицита на инсулин глюкозата ще
остава в кръвта. Нивото на кръвната глюкоза и на глюкоза в урината ще бъде високо.
Високите нива на глюкоза в кръвта, комбинирана с наличие на кетони и висока
концентрация на глюкоза в урината (3-5%)
винаги показва, че липсва достатъчно инсулин, при положение, че сте направили
тест на урината през деня и не сте имали
хипогликемия (вж. схемата на кръвната
глюкоза на стр. 67).

Кога да проверявате кетоните
Когато сте болни, например, ако
имате настинка с температура.
Когато кръвната ви глюкоза е над
14-15 ммол/л за повече от два часа.
Ако имате симптоми на недостиг на
инсулин (гадене, повръщане, коремна болка, задух, плодов аромат
при издишване).
Редовно по време на бременност
(виж стр. 305).
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Повишено ниво на кетони

Тип кетони

Лечение

В този случай, сутринта ще се почувствате зле, заради наличието на кетоните. Кетоните в урината без наличие на глюкоза показват, че сте яли малко преди лягане (виж
стр. 167).

Високо ниво на кетони
Ако имате кетони в сутрешната урина,
тогава ниските нива на глюкоза в урината показват, че това са гладни кетони.
Тогава трябва да проверите кръвната си
глюкоза на следващата нощ, за да разберете дали правите нощна хипогликемия.
Високата глюкоза в урината показва, че
кръвната ви глюкоза е била висока през
нощта, въпреки че сутринта е вече ниска.

В някои държави тестовите ленти за кетони в урината са много по-евтини от лентите за кетони в кръвта. Поради това те
се използват по-често за първоначални
измервания, особено ако се предполага
повишено ниво на кетони. Това може да
се случи, ако имате например гадене или
повръщане, или когато поддържате висока кръвна глюкоза повече от два часа. Ако
откриете кетони в урината, е по-добре да
използвате тест ленти за кетони в кръвта
за последващо проследяване.
Когато нивото на кетоните се повиши
над 1,5 ммол/л, трябва допълнително да
инжектирате инсулин (0,1 ЕД/кг). Вижте
таблицата на стр. 153, ако използвате 2
инжекции на ден. Инсулинът превръща
„кетоните в кръвта“ (бета хидроксибутират, виж стр. 121) в „кетони в урината“ (ацетоацетат). Измервайте кетоните
в кръвта на всеки 1-2 часа. Нивото им
може да продължи да се увеличава през
първия час, докато инсулинът подейства и след това да започне да намалява,
докато нивата на кетони в урината могат
да останат високи за няколко часа.

При дефицит (недостиг) на инсулин ще
се почувствате зле. Това се дължи на повишените нива на кетоните, а не на високите
нива на кръвната глюкоза. Когато тялото
произвежда много кетони, кръвта ви става
киселинна. Чрез отделянето на кетоните в
урината тялото се освобождава от излишъка.

Повръщане и кетони
Като родител на дете с диабет винаги
трябва да подозирате, че има дефицит на
инсулин, когато на детето ви му прилошее
или започне да повръща. Дръжте тази мисъл в съзнанието си, докато не докажете, че
причината е различна!
Повръщането и диарията могат да бъдат последствие от гастроентерит, но
само повръщане е по-вероятно да бъде
причинено от повишени нива на кетоните,
които се образуват в резултат на недостига на инсулин.
В този случай нивото на глюкозата в
кръвта ще бъде високо, а освен това ще откриете повишено ниво на кетони. Важно е
да се подчертае този факт, ако например
сте принудени да се консултирате с лекар
по време на почивка. Много е лесно да се
вземе повръщането за гастроентерит, ако
не бъдете изследвани от специалист по
диабет или ако ви лекува някой, който не
е запознат с вас като с конкретен пациент.
Ако това се случи, можете да получите
грешен съвет да намалите дозата на инсулина. Но в действителност детето или
младият човек се нуждаят от повече инсулин в такова състояние, а не от по-малко.
(Вж. Също „Гадене и повръщане“ на страница 290.)
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Възможни грешки
при измерването
на кетони в урината
Фалшиво положително показание
(показва кетони въпреки отсъствието им)
Ако приемате някои лекарства
(като каптоприл, валпроат).
Повишен ацетон след кетоза или
кетоацидоза
Ацетонът също се открива чрез лентичките за урината.
Ацетонът може да остане в кръвта
още много часове, въпреки че след
допълнително инжектиране на инсулин повече не се образуват нови
кетони. Ето защо, лентите за кетони
в урината ще продължават да дават
положителни резултати, докато лентите за кетони в кръвта ще показват
нормални стойности.

Фалшиво отрицателно показание
(кетоните не се откриват,
но ги има)
Капакът на флакона е отворен
отдавна.
Лентите са стари (изхвърлете
флакона с изтекъл срок).
Ако приемате твърде много витамин С (аскорбинова киселина)
или салицилова киселина (които
често могат да присъстват като
съставка в лекарствата за болка, например в популярния аспирин).

Кетони в кръвта
Новите глюкомери (Abbott Optium
Medisense и Precision Xtra: Abbott Medisense
Optium, Precision Xtra, BioScanner Ketone)
за измерване на нивото на кетони в кръвта
бяха представени през 2001 г. Те измерват
различен тип кетони (бетахидроксибутират) от кетоните, които се определят с тест
ленти за урина (ацетоацетат). В едно американско изследване, в рамките на 6 месеца наблюдение установили, че в групата на
младите хора на възраст между 3 и 23 години, които контролирали кетоните в кръвта
си, имало 60% по-малко хоспитализации и
38% по-малко обаждания до Бърза помощ,
в сравнение с контролната група млади
хора, които контролирали нивото на кетоните в урината си. От пациентите и техните семейства, които използвали измерване
на кетоните в кръвта, 70% заявили, че биха
предпочели да контролират кръвните си
кетони, а не кетоните в урината.
Предимството на измерването на кетоните в кръвта е, че техните повишени нива
могат да бъдат установени в ранните етапи, например, когато нивото на инсулина е
недостатъчно поради инфекция. С развитието на инсулиновия недостиг в организма се увеличава само нивото на бета-хидроксибутирата и тестовите ленти за урина
няма да дадат никаква реакция. Кетоните,
които се образуват, когато човек яде недостатъчно („гладни кетони“) също се виждат
чрез кръвни тестове. Кетонно ниво от 0,10,2 ммол/л често се среща при възрастни
с диабет, когато тестът се провежда преди
закуска. Сред децата с диабет на възраст
от 1 до 10 години, 12% са имали сутрешни
кетони от 0,2 ммол/л или по-високи. При
хората без диабет, които не са се хранили
през нощта, нивата на кетоните обикновено не надвишават 0,5 ммол/л. Умерена инфекция, придружена от повръщане и диария при деца без диабет често предизвиква
повишаване на кетони над 1,0 ммол/л.
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Трудно е да се интерпретира теста на сутрешната урина, който показва повишени
кетони, защото не знаете по кое време на
нощта са се образували кетоните. Обаче,
ако нивото на кетоните в кръвта е повишено, можете да тълкувате резултатите по
следния начин:
кетони + висока кръвна глюкоза = недостатъчно инсулин;
кетони + ниска кръвна глюкоза = недостатъчно храна;

Ако вие или вашето дете с диабет чувствате гадене или повръщате, трябва да
проверите кетоните си. Гаденето и повръщането са чести признаци на недостиг на
инсулин. Измерването на кетоните в кръвта е по-ефективно в сравнение с тестовете
за урина за наблюдение на динамиката им
и проследяване на това, как намалява тяхното ниво след допълнително инжектиране
на инсулин. Това е много важно, тъй като
при по-нататъшно повишаване на нивото
на кетоните, съществува риск от развитие
на кетоацидоза. В този случай винаги трябва да се свържете с вашия диабетичен център или да отидете в болница.
След като инжектирате допълнително
инсулин, производството на кетони в тялото ще спре. Измерването на кръвните кетони ще ви даде точни стойности за намаляването на техните нива. Кетоните обаче
ще продължат да се екскретират в урината
в продължение на няколко часа и понякога могат да бъдат установени 1-2 дни след
кетоацидоза (виж стр. 44). Това се дължи
на факта, че кетоните са частично трансформирани в ацетон, който се натрупва в
мастната тъкан. Ацетонът бавно се освобождава в кръвта и се екскретира в урината
и през белите дробове, давайки дъх на пло-

дова миризма.
Измерването на кетоните в кръвта е особено полезно за хора, които използват инсулинова помпа, тъй като рискът от недостиг на инсулин се повишава рязко, когато
се спре непрекъснатото захранване с инсулин. Ако нивото на кръвната ви глюкоза е
високо (> 15-20 ммол/л) в продължение на
няколко часа и въвеждането на допълнителен инсулин през помпата не го намалява,
тогава трябва да проверите кетоните. Тяхното повишено ниво показва проблеми с
помпата, така че следващата доза инсулин
трябва да бъде инжектирана със спринцовка или писалка (виж стр. 197). Ако нивото
на кетоните е над 3 ммол/л, това означава, че сте развили кетоацидоза. Трябва да
отидете във вашия диабетичен център или
болница възможно най-скоро за по-нататъшно лечение. Бременните жени трябва
да контролират кетоните всяка сутрин и
дори по-често, ако имат гадене, повръщане или инфекция с повишена температура
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(виж стр. 308).
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