
Cukura diabēts bērniem  -  

aprūpes aktualitātes. 
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Bērnu endokrinologs 
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Klasifikācija (1) 

I tips-šūnu destrukcija līdz pilnīgam 

insulīna trūkumam 

II tips-insulīna rezistence ar relatīvu 

insulīna deficītu 

Grūtniecības diabēts  



Klasifikācija (2) 

Citi tipi – MODY(šūnu ģenētiskie defekti) 

               - aizkuņģa dziedzera slimības  

                (pankreatīts, trauma, CF) 

               - citas endokrīnas slimības  

                 (↑ augšanas hormona, vairogdziedzera,    

                   virsnieru hormonu darbība) 

               - medikamenti(glikokortikoīdi, augšanas  

                 hormons) 

               - ģenētiskie sindromi (Dauna s., Ternera s.,  

                 Prader-Willi s. u.c.) 



Dg kritēriji 

3 P (polidipsija, poliūrija, polifāgija) + 

krišanās svarā + glikēmija >11,1 mmol/l 

Glikēmija plazmā tukšā dūšā 2x > 7mmol/l 

Glikēmija jebkurā diennakts laikā) >=11,1 

mmol/l 

 



Diabēta pazīmes 

3 P + krišanās svarā (slāpes) 

Niktūrija/ enurēze 

Nogurums 

Vēdersāpes 

Galvassāpes 

Ādas nieze 

Sekmju pasliktināšanās skolā 

Rakstura izmaiņas 

Zīdaiņiem – nemiers, uzbudinājums 



Vai jūsu bērns/pacients... 

 

               ...dzer un urinē biežāk kā parasti? 

 

              ...atsāk slapināt gultā vai naktīs  

                 bieži apmeklē tualeti? 

 

Pārbaudiet cukura līmeni jau šodien! 



Urīna analīze! 

Glikozūrija → 56 mmol/l/ 4+ - neatstāt bez 

ievērības! 

Glikēmija t.d. – N, HbA1C – N; pēc mēneša 

diabēta manifestācija ar ketoacidozi. 



II tips - skrīnings 

ĶMI > 85.percentīli (virssvars)+ II tipa 

diabēts 1.vai 2. pakāpes radiem, ↑ 

asinsspiediens, dislipidēmija, acantosis 

nigricans 

   → no 10 g. 1x 2 gados – glikoze t.d., lipīdi, 

aknu proves, vairogdziedzera hormoni, 

asinsspiediens 

ĶMI > 95. percentīli (aptaukošanās) 

   → papildus glikozes slodzes tests 



OGTT 

T.d. 3-5 min. laikā izdzer 200-300 ml 
izšķīdinātas glikozes -  1,75g /kg, taču 
nepārsniedzot 75 g reizē 

Glikēmija t.d. ≥6,1 <7,0 mmol/l = IFG jeb 
izmainīta t.d.glikēmija 

Glikēmija pēc 2st. ≥7,8 <11,1 mmol/l = IGT 
jeb izmainīta glikozes tolerance 

Glikēmija t.d. ≥7,0 vai pēc 2st. 
≥11,1mmol/l = cukura diabēts 



Ķermeņa-masas indekss 

ĶMI = kg / m² 

Aptaukošanās pieaugušajiem >30 

Aptaukošanās pusaudžiem > 25 

Maziem bērniem jālieto percentīļu tabulas 

4 g. vecs zēns / 102cm / 23 kg 

ĶMI = 23/1,02x1,02 = 22,2 kg/m² 

97.percentīle atbilst ĶMI 17,8 

Zēnam ir izteikta adipozitāte 





Acanthosis nigricans 



2.tipa cukura diabēts un bērni(1) 

Dzimš. svars <2500 >4000g 

70% ģimenes anamnēzē 2.tipa diabēts 

80% ar aptaukošanos 

1,5. tipa / “double” diabēts?  

svars – av (ICA,GAD) = 2.tipa diabēta 

pacients 

svars + av = 1.tipa diabēta pacients ar 

lieko svaru 



14 

Bērni pirms 30 gadiem…. 



15 

Bērni tagad... 



Ārstēšana pirms insulīna.. 

48 stundas parastā diēta, lai izvērtētu 

diabēta smagumu 

Tad bada diēta – tikai melna kafija un 

viskijs- 30 ml ik 2 stundas no7.00-19.00 

Viskijs dod ~500 kcal enerģijas, bet 

galvenokārt domāts, lai būtu vieglāk 

paciest badu.. 
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Laba diabēta kompensācija 



Insulīns (1) 
Īsas darbības / īsas darbības analogi 

  = ēšanas / bolus / korekcijas insulīns 

    

Novo Rapid Penfill 
Novo Rapid Flex Pen 

Humulin R Humalog,  
Humalog KwikPen 

Apidra, Apidra Solostar 
 

Sāk pēc 30 min. 
Ilgst 6-8 h 

Sāk pēc 5-10 min. 
Ilgst 3-5 h 



Īsas darbības insulīni 

Novo Rapid 

Humalog 

Apidra 

 

Humulin R 



Insulīns (2) 

Garas darbības insulīni / garas darbības 

insulīnu analogi=Bazālie/ fona insulīni 

 
Protaphane Flex Pen Levemir Flex Pen 

Humulin N 
Humulin N KwikPen 
Insuman Basal 
Solostar 

Lantus,  
Lantus Solostar 
 

Kāpums un kritums 
Ilgst 12 h 

Vienmērīgi, prognozējami 
Ilgst 12-24 h 



Garas darbības insulīni 

3 6 9 12 15 18 21 24 

Protaphane  

Humulin N 

Lantus 

Levemir 



Jauktie insulīni 

NovoMix 30 

HumalogMix 25 

Sāk pēc 10-20 min. 

Max pēc 1-4 h 

Ilgst līdz 12 h 



Insulīni (4) 

Īsas darbības analogi – 
sacīkšu auto 

 

Īsas darbības – vieglā 
automašīna 

 

Garas darbības – smagā 
automašīna 

 

Garas darbības analogi – 
preču vilciens 





Insulīna pumpis (1) 

Nepārtraukta insulīna ievade zemādā 

Var ievadīt sākot no 0,025 DV 

Var mainīt bazālā insulīna ievades ātrumu 

Viens dūriens 3-5 dienās 

Brīvāks ēšanas režīms 

Visu laiku savienots ar katetru zemādā 

Insulīna sūknis nemēra cukura līmeni 
asinīs, tam nepieciešams glikozes sensors 



Insulīna pumpis (2) 

Garas darbības 

insulīns 

Insulīna  

pumpis 



“Mākslīgā aizkuņģa dziedzera 

meklējumos” 



Ko var gaidīt no insulīna sūkņa 
izmantošanas? 

Pareiza nostāja Nepareiza nostāja 

2. CD kompensācija un 

pašsajūta būtiski uzlabosies  

2. Insulīna sūknis izārstēs mana 

bērna vai manu CD 



Bildes!!!  



Paradigm  
Veo 

 
 
 
 
Ja glikēmija sasniedz noteiktu līmeni, piemēram, 3,0 mmol/l (var izvēlēties jebkuru), 
insulīna sūknis automātiski aptur insulīna ievadīšanu uz 2 stundām : svarīgi 
hipoglikēmiju novēršanai 
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Glikēmijas paškontrole 

Vidēji – 4-5x dienā; mazi bērni, īpašas 

situācijas – 8-10x dienā 

Vismaz 1-2 naktis mēnesī ~2.00-3.00 

Obligāti – pirms insulīna ievadīšanas 

 

 





“Cukura pulkstenis”? 

Neinvazīvā glikozes monitorēšana – caur 

ādu (dielektriskā spektroskopija), asarās,ar 

speciālas nanodaļiņu tintes palīdzību 

(tetovējums)  

Invazīvā  - zemādas sensori, implantējami 

sensori – 2x5cm  - “mikročipi” 

Dažas tehniskas problēmas...  



HbA1C 



Kompensācija(ISPAD 2013) 

vecums Glik.pirms 
ēšanas 

Glik. 2st. 
pēc 
ēšanas 

HbA1C 
% 

< 6g. 5,5-8 
mmol/l 

<10 <7,5 
 

6-12 g. 4,5-7 <8 <7,5 

>12 g. 4-6 <8 <7,5 
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Līdzsvars 

INSULĪNS OGĻHIDRĀTI 

cukurs 

DV – 0,7-0,8DV/kg MV – atbilstoši vecumam 

Maizes vienības faktors = insulīna daudzums uz 1 MV 

Variē no 0,25 – 4 DV insulīna uz 1 MV 



Maizes vienība 

   1 MV = 12 g ogļh.= 2 tējk. cukura 

                            = 2 tējk.medus 

                            = 2 tējk.ievārijuma 

                            = 3 ledenes 

 

            = 20 g baltmaizes 

            = 25-30 g rupjmaizes 

            = 85-90 g kartupeļu... 



Glikēmiskais indekss 

Kādā mērā dotais produkts ↑ cukura līmeni 

Glikoze=100% 

90-110% - medus, kola, cornflakes, vārīti risi 

70-90% - baltmaize, cepumi, rozīnes 

50-70% - banāni, vār.kartupeļi, auzu p., pica 

                rupjmaize, musli 

30-50% - piens, jogurts, augļi, saldējums,  

               makaroni 

<30% - fruktoze, pupas, rieksti, dārzeņi 



ĀTRI cukura līmeni paaugstina 

 

   

        

                         

       

                  

                                      

          

   

       



VIDĒJI ĀTRI cukura līmeni paaugstina 

 

  

                     

                                                                

    

      

                            

                

                   

 

 



                                 

     

      

                                 

        

          

LĒNI cukura līmeni paaugstina 

     



Diabētiskie produkti 

• Grūti prognozēt cukura ↑ 

• Daudz tauku 

• Dārgāki 

• Psiholoģiski “kaitīgi” 

 

    “- “ cepumi, šokolāde, konfektes 

“+/- “ievārījumi, dzērieni, augļu konservi, stēvija 

 



Adaptēta MV shēma 

Līdz 1 g. vec. individuāli, 6-9 MV/dnn 

1-3 g. 10-12 MV/dnn 

3-7 g. 11-14 MV/dnn 

7-10 g. 14-16 MV/dnn 

10-14 g. 16-18 MV/dnn 

14-16 g. 18-22 MV/dnn 

16-18 g. 20-22 MV/dnn 

Individuāla adaptācija dzīvesveidam, fiziskai 
slodzei, apetītei... 



Individuālais plāns 

! Maizes vienības faktors= 

insulīna daudzums uz 1MV 

Piem. Brokastīs ēd 4MV, ievada 8DV 

insulīna 

         MVF=2 

         Ja apēd tikai 3MV – ievada 6DV     

insulīna+korekcija , ja paaugstināts cukurs 

! Katram var būt atšķirīgs korekciju plāns 





MV aprēķins(1) 

Šokolāde “Mars”, 60 g 

100 g satur 59,6 g OH 

                      35 g tauku 

                      5,4 g olb.v. 

1 MV = 12 g OH 

100g šokol.=59,6~60 g OH =5MV 

20 g šokol.=1MV 

60 g šokol.=3MV 

 

 



MV aprēķins(2) 

Čipsi, 75 g 

100 g satur 49,8 g OH : 12 g=~4MV 

25 g = 1MV 

75 g = 3MV 

 

 



MV aprēķins (3) 

Cepumi Selga 

100 g satur 69,8g OH 

1 cepums sver 10 g = ~7 g OH = >0.5MV 



?? 

Bulciņa – magoņmaizīte - ? MV 

2 MV! 

Svars?... 70g! 

20 g baltmaizes – 1MV 

Bulciņa – 3,5 MV.. 

 



??? 

“7 days” kruasāns – uz iepakojuma nav 

minēts OH daudzums! 

Svars 65 g 

Sastāvs – bulciņa, šokolādes pildījums 

Daudz! 

Bulciņa 20g=1MV, šokolāde 20g=1MV 

65g=~ 3MV 

 



 

I  

 

 

 

INSULĪNS  
un tā 

“pretspēlētāji” 

 
 
 Tauku  

v/m     
produkti 

 
 
 

Adrenalins 

 
 
 

 Augšanas 
  hormons 

 
 
 

 
 
 

Insulināze 

 
 
 

 
 
 

idrokortizons 

 
 
 

Antivielas 

 
 
 

ZUCKE
R 

 
 
 

Tauku  
v/m     
produkti 

Glikagons 
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Diabēts un hipoglikēmija (1) 

Visiem pacientiem 

Glikēmija <4mmol/l un hipo pazīmes 

Var būt pie normālas glikēmijas, ja tā 

strauji pazeminās vai ir pieradums pie 

hiperglikēmijas 

Hipoglikēmiju nejušana (biežas 

hipoglikēmijas, neiropātija) 

 



Diabēts un hipoglikēmija(2) 

Remisijas fāze 

Fiziskās aktivitātes 

Ogļhidrātu un insulīna devu neatbilstība 

Kļūdaina insulīna deva 

Alkohols 

 

 



HIPOGLIKĒMIJA 
(Zems cukura līmenis asinīs) 

Cēloņi:  par maz ēdiena; par daudz insulīna vai diabēta tablešu;  
             palielināta fiziskā slodze. 
Gaita:    pēkšņa, var progresēt līdz samaņas zudumam, komai. 
 
SIMPTOMI 
 
 
 
                             DREBUĻI    PAĀTRINĀTA SIRDSDARBĪBA     SVĪŠANA 
 
 
 
 
 
 
REIBONI S         NEMIERS          BADA SAJŪTA            REDZES TRAUCĒJUMI 
 
 
 
 
 
VĀJUMS NOGURUMS    GALVASSĀPES            KRAMPJI  

 
 

 

 

 



Diabēts un hipoglikēmija(3) 

Viegla – jūt, kontrolē – 10-12 g tīru ogļhidrātu 
p/o, pēc vajadzības atkārtot 

Vidēja – jūt, nepieciešama palīdzība no malas – 
iedot 10-12 g tīru ogļhidrātu, neatstāt vienu, 
glikēmijas kontrole pēc 30-60 min. 

Smaga – krampji, bezsamaņa –  

   ~mediķis – glikoze 0,2-0,5g/kg  

   (20%glikoze 1-2ml/kg) 

   ~nemediķis – glikagons 0,1-0,3mg/kg  

    (<20kg 0,5mg=0,5ml, >20kg 1ml=1mg i/m) 



Diabēts un hipoglikēmija(5) 

glikozes līmeni asinīs vidēji par 2 mmol/l 

paaugstina 

Pieaugušam - 10 g glikozes  

Bērnam - 1,5 g glikozes/10 kg svara 



Hipo-kopsavilkums 

Zināt pazīmes  

Reaģēt ātri 

Vienmēr jābūt pieejamiem ātras darbības 

OH 

Šaubīga hipo – vispirms mērīt, tad ēst 

Ļoti ticama hipo – vispirms ēst, tad mērīt 

Pat smaga hipoglikēmija ļoti reti var dot 

letālu iznākumu 

 



Dekompensācija - hiperglikēmija 

Hiper+glik+ēmija=liels cukurs asinīs 

Iemesli – insulīna trūkums, stress, OH 

uzņemšana bez insulīna, slimība, pubertāte, 

nepareiza insulīna uzglabāšana vai injicēšana... 

Attīstās pakāpeniski, īslaicīgu cukura 

paaugstināšanos nejūt 

Galvenā profilakse – glikēmijas paškontrole 

Ārstēšana – insulīna ievadīšana lielākā devā ik 2 

stundas 



Hiperglikēmija 

Trauksme – ja 

urīnā/asinīs parādās 

ketoni 

Ja bērnam ir augsts 

cukura līmenis 

(>15mmol/l) un 

vemšana – obligāti 

stacionēt! 



Diabēta komplikācijas un uzturs 

Autonomās diabētiskās neiropātijas – 

sirdsdarbības traucējumi, ortostatiskā 

hipotenzija, svīšanas traucējumi, kuņģa – 

zarnu trakta un urīnpūšļa darbības 

traucējumi, seksuālās funkcijas traucējumi 

Diabētiska dislipidēmija 



Biežākie psihiskie traucējumi 

Uzvedības traucējumi 

Ēšanas traucējumi 

Depresija  

Vēl vairāk pasliktinās diabēta 

kompensācija 



Diabēts un ēšanas traucējumi 

Parasti pēc bulīmiskā tipa 

Bieži kombinējas ar palielinātu svaru, īpaši 

pusaudžu meitenēm 

Iespējamas manipulācijas ar insulīnu 

svara dēļ 

Parasti slikta metabolā kompensācija (taču 

pie anoreksijas var būt laba metabolā 

kompensācija) 



Sliktas kompensācijas riska faktori 

Pusaudžu meitene 

Depresija, ēšanas traucējumi 

“nefunkcionējoša” ģimene 

Adaptācijas traucējumi slimībai 

Nav motivācijas 



Diabēts un garīgā veselība 

1.tipa diabēta pacientiem ir pilnīgi normāla 

vai pat labāka nekā vidēji populācijā 

Caur slimību gūtā pieredze liek agrāk kļūt 

patstāvīgiem, “pieaugušākiem” 

Papildus vecāku, aprūpes personāla 

atbalsts (ne vienmēr...) 



Dzīve ar diabētu 

Diabēta aprūpes īstenība ir tā, ka 95-99% 

to veic pats pacients 

Veselības aprūpes speciālists ir diabēta 

eksperts, bet pacients ir savas dzīves ar 

diabētu eksperts. 



Paldies par uzmanību! 

Veiksmi darbā! 

Ja vajadzīga palīdzība.. 

4. Nodaļa 67064406 

Diabēta tālrunis 27801111 

U.Lauga Tuņina 29231008 


