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ПРЕДГОВОР

Прво издање књиге „СВЕ О ШЕЋЕРНОЈ БОЛЕСТИ“ изашло из 
штампе 2004. године, у тиражу од 2000 примјерака, већ послије пар 
година се i inje могло наћи на тржишту. И друго изадање 2011. године 
штампано у дупло мањем тиражу, такође, недостаје.

Tokom протеклих више од десет година, надам се, ова je књига за- 
живјела на ширем простору српског говорног подручја. To може, али и 
не мора, да буде показатељ квалитета књиге. У сваком случају постоји 
потреба за књигом оваквог профила.

Концепцијски, књига je намијењена, првенствено, обољелима од 
шећерне болести, али и студентима медицине, љекарима и медицин- 
ским радницима других профила. Штиво je извор сазнања и савјета 
који обољеле мотивишу да се одговорно односе према себи, али пози- 
вају на озбиљност и оне који брину о обољелима. Она није „водич“ у 
правом смислу те ријечи. Да јесте, била би знатно мања no обиму, али и 
„изричитија“ у званичним ставовима.

Последњих година, појавило се више значајних стручних публика- 
ција о шећерној болести. Међу њима je посебно важан Национални во- 
дич клиничке праксе Републике Србије. Такође, 2006. године постигнут 
je консензус о лијечењу шећерне болести између Америчке асоцијације 
дијабетолога и Европске студијске групе за дијабетес. Усвојени су нови 
критеријуми у дијагностиковању шећерне болести и, посебно, у процје- 
ни теста оптерећења глукозом.

Захваљујући достигнућима молекуларне биологије и генетског ин- 
жењеринга, веома брзо се шире научни видици и нова сазнања, na са- 
мим тим и званични стручни ставови из домена дијабетологије. Новим 
концепцијским приступом, покушао сам да их, у трећем, допуњеном 
и значајно проширеном издању, на што једноставнији начин учиним 
доступним онима којима je ова књига и намијењена. Текст je обогаћен 
низом фотографија које су тематски распоређене.

Комплетну техничку прпрему и штампање трећег издања преузеле 
су издавачке куће Ободско слово и Штампар Макарије. Надам се да ће 
афирмисане издавачке куће допринијети да ово издање књиге „Све о 
шећерној болести“ допре до што већег броја оних којима je намијењена.

Подгорица, 27. 12. 2016.
Проф. др сц. Божидар М . Бојовић
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ИСТОРИЈСКИ ПОДАЦИ

Њемачки археолог Г. Ебер, открио je у једном гробу код Тебе 
42 изванредно сачуване књиге које садрже мисли и сазнања 

филозофије египатске државе. Садржај ових књига био je старији 
од папируса и потиче раније од 1552. године прије нове ере. У по- 
глављу о лијечењу налазе се поруке о „лијечењу оних који имају 
много мокраће“. Рачуна се да je овај запис први у историји меди- 
цине у којем се помиње шећерна болест.

У 2. вијеку наше ере љекар Аретеј из Кападокије описао je ве- 
лику жеђ као један од главних симптома шећерне болести. Његов 
опис je импресиван:

„ Б о лесн и ц и  незадрж иво  п у ш т а ју  воду. О н а  т е ч е  ка о  и з  :
I о т в о р е н е  сла в и н е . С м е т њ е  су  cee eeh e  u  eeh e  u  п о с ли је  т еш коГ  |
• u  м у к о т р п н о Г  ж иво т а , к о ји  н и је  gy i, д о л а з и  см р т . “

Име дијабетес није дао Аретеј из Кападокије, већ пет вјекова 
прије њега љекар Димитрије из Апамеје у старој Грчкој. Додатак 
„mellitus1 (сладак као мед) настао je крајем 18. вијека. Медени укус 
мокраће описао je енглески љекар Томас Вилис. Он каже како je 
мокраћа ових болесника чудесно слатка, као да je шећером и ме- 
дом натопљена. Овај посебно важни симптом дијабетеса био je 
описан и у санскритској литератури. Индијски љекари сутврдили 
да су мрави и други инсекти били намамљивани на урин шећер- 
ног укуса и мириса меса. Тек 1777. године успјело je енглеском на- 
учнику М. Добсону да и хемијски докаже шећер у мокраћи.

У докторској дисертацији 1869. године, тада двадесетого- 
дишњи Лангерханс, први пут je једноставно и подробно описао 
острвца у панкреасу, која ће 1894. Лагис, no њему назвати Лангер-
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хансовим острвима. Ево изворног текста из Лангерхансове дис- 
ертације:

„Финија грађа панкреасних ћелија je дакле сасвим каракте- 
ристична. Она показује битна одступања од структуре других 
секреторних елемената и омогућује егзактно разликовање наших 
ћелија од других сличних творевина, a то je, колико знам, доста 
усамљена чињеница. Употреба јачих сочива, указује да се ове 
мрље састоје искључиво од наших ћелија. Ове су, дакле, сакупље- 
не у округласте гомилице, расподијељене у правилним растојањи- 
ма, у паренхиму жлијезде“.

Тек 1893. године, у Париском биолошком друштву, Е. Лагис 
описује ове ћелије као „Лангерхансова острвца“ и закључује своје 
излагање ријечима:

„Ова острвца су дио ткива ca једном новом функцијом која се, 
можда, састоји у унутрашњем лучењу“.

Сматра се да од тог момента почиње прави пут у истражи- 
вању узрока шећерне болести.

Други, одлучујући корак на путу суштинских сазнања о 
шећерној болести, начинио je Оскар Минковски 1889. године. Он 
je установио да се, послије одстрањења панкреаса, код једног пса 
појавила шећерна болест која je трајала све до његовог угинућа.

Године 1922 (11. јануара) прва особаје примила инсулин. 
Био je т о  13 Годишњи дјечак Леонард Томпсон. И сте logune 
познати свјетски дијабетолоГ Џослин употребљава инсулин 
код 358 болесника. Тако je почела инсулинска epa у лијечењу 
шећерне болести, epa којује обилежио један од најепохалнијих 
проналазака у медицини.

Више од 100 loguna Џослинов центар задијабетесуБосто- 
ну (САД)је водећа установа у свијету која се бави здравстве- 
ном заш ти то м  обољелих од дијабетеса, научноистраживач- 
кимрадом на пољу дијабетолошје u едукацијом здравствених 
радника разних профила из читавоГ свијета (Слика 1).
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Слика 1. Џослинов центар за 
дијабетес у Бостону 
(САД)

М лади научници Бантинг и Бест, ca својим сарадницима, 
успјели су 1921. године да изолују из Лангерхансових острваца 
гуштерача ж ивотињ ских органа, активни сок који су назвали ис- 
летин. Они су успјели да, давајући тај екстракт, мјесецима одржа- 
вају  у ж и воту  кују М арџори којој су претходно извадили панкре- 
ас (Слика 2).

X- X- *

Међу првим сачуваним извјеш тајима, у нашој средини, у 
којима се помиње шећерна болест je извјеш тај др П авла Стејића, 
ш тампан у „Српском архиву“ 1880. године, гдје он наводи да je 
забиљежио само једну особу обољелу од дијабетес мелитуса.

У извјеш тају Данилове болнице на Цетињу, датом за  1886. го- 
дину, помињу се двије особе лијечене од шећерне болести. Инте- 
ресантно je напоменути да се у каснијим извјеш тајим а ове болни-
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С лика 2. Бест и Бантинг (десно), 
ca кујом која je прва 
успјешно лијечена 
инсулином, 1921. године

лози у реш авањ у здравствене 
шећерне болести.

це не појављуЈу раније поменута 
обољела лица, na ово упућује на 
могућност неповољног исхода 
саме болести. Умрла лица су се 
тада само бројчано приказивала.

Др Димитрије Антић, профе- 
сор медицинског факултета у Бе- 
ограду, саопш тава резултате прве 
примјене инсулина у Србији у 
лијечењу једног тешког дијабети- 
чара 12. јануара 1924. године, тач- 
но двије године од прве примјене- 
инсулина у Америци.

Послије Другог свјетског 
рата, у нашој земљи се почиње 
поклањати већа паж њ а здрав- 
ственој заш тити обољелих од 
шећерне болести. Одрж авају се 
многи стручни скупови на којима 
се расправљ а о шећерној болести 
и доносе стручни ставови и пред- 
заш тите и лијечењу обољелих од

УЧЕСТАЛОСТ

Ш ећерна болест (дијабетес мелитус -  điabetes mellitus) пред- 
стављ а један од највећих здравствених проблема у многим земља- 
м а свијета. Н ажалост, с пуно права се може очекивати да ће број 
обољелих од шећерне болести у будућности бити све већи, што 
значи да ће овај веом а озбиљни медицински и здравствени про- 
блем добијати у свом значају. Према подацима Свјетске здрав- 
ствене организације, у свијету je 1990. године број обољелих од
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шећерне болести износио око 80 милиона, a 2000. године 177 
милиона. Према пројекцији Свјетске здравствене организације 
2000. године, рачунало се да ће број обољелих 2030. године бити 
366 милиона. М еђутим, на редовном годишњем конгресу америч- 
ких дијабетолога (АДА) у јуну 2011. године je саопштено да данас 
у свијету има преко 350 милиона дијабетичара, a процјењује се да 
ће се до 2030. године овај број удвостручити! П рема саопштењу 
исте организације 2006. године, дијабетес je одговоран за  пре- 
ко милион ампутација сваке године, главни je узрок сљепила и 
главни узрок оштећења бубрега становника развијених земаља, 
a самим тим je најодговорнији за  велике трош кове дијализе. Због 
изузетног социомедицинског значаја и због драматичне учеста- 
лости која поприма карактеристике епидемије, на генералној 
скупштини Уједињених нација (УН) 20. 12. 2006. године, усвојена 
je Резолуција о дијабетесу. Први пут je једно незаразно обољење 
означено као глобални здравствени проблем човјечанства, који 
се третира попут епидемије инфективне болести.

Учесталост шећерне болести варира међу расама, народима, 
континетима и држ авама. Најчешће се учесталост креће између 
2-5% популације, мада има зем аљ а у којима je тај проценат и знат- 
но већи. Тако, на примјер, код становниш тва старости 30-64 го- 
дине у Кини и Танзанији број обољелих je знатно мањи од 2%, 
a међу аустралијанским Абориџинима проценат обољелих je око 
25%, док чак близу 50% П има Индијанаца има шећерну болест! 
Ови подаци се односе на такозвану инсулин-незавнисну шећер- 
ну болест, или тип 2 или шећерну болест одраслих која je знатно 
чешћа од друге врсте шећерне болести - инсулин зависне, или тип
1 или шећерне болети дјеце и младих.

Због неадекватно организоване службе здравствене заш тите 
обољелих од дијабетеса, подаци о учесталости ове болести у Цр- 
ној Гори су непоуздани, a подаци званичне статистике нетачни. 
Према подацима Републичког савеза друш тава за  борбу против 
шећерне болести у Црној Горије2007. године регистровано 17.800 
обољелих од дијабетеса. Ако се зна да на једног обољелог ca мани-
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фестним дијабетесом долазе најмање два обољела ca недијагно- 
стикованим обољењем, уз то да се значајан број новодијагно- 
стикованих не пријављује званичној статистици, број обољелих 
у Црној Гори значајно премаш ује 50.000. Чињеница која се лако 
примјећује, без обзира на недостатак поузданих званичних по- 
датака je да број обољелих у Црној Гори из године у годину зна- 
чајно расте. Национална стратегија здравствене заш тите лица ca 
шећерном болешћу усвојена je у Црној Гори 2012. године, када je 
уведен и званични регистар обољелих.

И док су подаци о учесталости дијабетеса у укупном броју 
становника непоуздани, подаци о кретањ у дијабетеса код дјеце и 
младих у Црној Гори су поуздани захваљујући јединственом реги- 
стру обољелих који смо увели још  давне 1979. године. Од тада су 
регистровани сви случајеви обољелих од дијабетеса узраста до 18. 
година (Слика 3).
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Слика 3. Регистар дјеце обољеле од дијабетеса у Црној Гори, уведен 1979. 
године (насловна страна)
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Инсулин-зависни дијабетес дјеце и омладине чини 2-5% од 
укупног броја обољелих од шећерне болести. Међутим, постоје 
велике разлике у учесталости шећерне болести дјеце и омладине 
у различитим земљама. У Европи, највећу учесталост има Фин- 
ска ca 35-42,3 годишње на 100.000 дјеце до 15 година. Најнижу 
учесталост шећерне болети код дјеце до 15 година у Европи има 
Македонија (2, 4 на 100.000). Иначе, учесталост обољења код дје- 
це највећа je у нордијским земљама и смањује ca приближавањем 
екватору. Једини изузетак од овог правила су Сардинија (као ме- 
дитеранска област), која послије Финске има највећу учесталост 
обољелих у Европи (годишње 30 новообољелих на 100.000) и 
Естонија која, иако no много чему слична и блиска Финској, има 
знатно нижу учесталост обољења (10-11 на 100.000 дјеце до 15 го- 
дина). Разлике у односу сјевер-југ евидентне су и између Сјевер- 
не и Јужне Америке. У Сјеверној Америци оболијева годишње 15 
дјеце на 100.000, a у Јужној Америци je тај број приближан оном у 
медитеранским земљама. Ове разлике се објашњавају одређеним 
климатским и инфективним чиниоцима и повезане су ca разли- 
кама у годишњим температурама.

Према испитивањима која смо извршили за петогодишњи пе- 
риод (1982-1986. година), у бившој Југославији je учесталост обо- 
лијевања дјеце до 14 година била 3,8/100.000. Тада смо нашли да 
je највећа учесталост била у Црној Гори (6,3/100.000), a најмања у 
Македонији (1,7/100.000).

У Црној Гори je t o k o m  двадесет и  шест година (1976-2002) 
просјечна учесталост инсулин-зависног дијабетеса код дјеце од 0 
до 14 година била 7,5/100.000, a од 0 до 18 година 7,3/100.000. У 
овом периоду, дијабетес показује изразит пораст у дјечјој попула- 
цији Црне Горе. Стандардизована инциденција je 1999-2003. годи- 
не била 12/100.000, a 2004-2008 године 17,5/100.000, ca годишњим 
растом од 6,5%. Црна Гора спада у земље ca средње високим ризи- 
ком за настанак дијабетеса типа 1.

Појава обољења код дјеце показује устаљене сезонске варија- 
ције, с тим што je највећа учесталост у периоду октобар-децем-
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бар, a најмања у току љетњих мјесеци. Код нас, у Црној Гори, при 
постављању дијагнозе обољења више од 50% дјеце je у стању ca 
израженим метаболичким поремећајима (повишене вриједности 
гликемије и кетонских тијела у крви, уз повишене вриједности 
ацетона и шећера у мокраћи), али без поремећаја свијести. Око 
5% дјеце у моменту дијагнозе обољења нема изражених клинич- 
ких знакова обољења. У Србији je, 1986. године, просјечна уче- 
сталост инсулин зависног дијабетеса код дјеце и омладине узрас- 
та 0-19 година, била 5,7/100.000. Просјечна годишња учесталост 
дијабетеса у дјеце узраста 0-14 година на територији Београда у 
периоду 1982-1992. године, je 7,7/100.000. У последњој деценији 
пораст инциденције je 3%. Просјечна стопа оболијевања je 13,5 на
100.000 становника ( t o k o m  једне године 160 нових случајева типа
1 дијабетеса.

ДЕФИНИЦИЈА

Шећерна болест позната je од давнина. И сам назив указује на 
њену главну особину-поремећај промета шећера (глукозе) у ор- 
ганизму, при чему, поред читавог низа других штетних последи- 
ца no здравље обољеле особе, долази и до повећаног излучивања 
шећера и губљења путем мокраће. Зато и медицински назив ове 
болести, дијабетес мелитус (điabetes mellitus) према грчким рије- 
чима означава поремећај здравља ca излучивањем слатке мокраће 
и пропадање организма.

Без обзира што je давање дефиниција болести веома неза- 
хвално, ипак, без бојазни, доста прецизно може да се дефинише 
шећерна болест: т о је  Група метаболичких болести које се карак- 
теришу хиперГликемијом (високим нивоом шећера у крви) наста-  
лом збо1 деф екта у секрецији инсулина или збо1 деф екта у ње1овом 
дејству или услед постојањ а оба ова поремећаја.

Да би се ова дефиниција могла схватити, да би се могло раз- 
умјети шта за један организам значи шећер и зашто његово пре- 
комјерно губљење путем мокраће угрожава живот, морамо се
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упознати ca поцесом искоришћавања хране, тј сазнати шта се де- 
шава ca храном која се уноси у организам, a чији je један од глав- 
них састојака баш шећер.

ИСХРАНА И ВАРЕЊЕ

За нормално функционисање органа - мозга, срца, јетре и дру- 
гих, за сваки покрет тијела и физичку активност, за нормалан жи- 
вот, тијелу je потребна енергија која се у организам уноси путем 
хране, односно одређених животних намирница. Један од најваж- 
нијих метаболичких процеса je претварање хране у енергију и то- 
плоту, a три главне животне намирнице које човјек користи у те 
сврхе су: угљени хидрати, бјеланчевине и масти. Међутим, веома 
важну улогу у процесима нормалног метаболизма имају: вода, 
минерали и витамини.

Под дејством сокова које луче пљувачне жлијезде храна по- 
чиње да се разлаже још у устима. Међутим разлагање унијетих 
животних намирница на основне састојке (угљене хидрате, бје- 
ланчевине, масти, витамине и др) врши се тек у цријевима. Раз- 
ложени основни састојци хране прелазе у крв, којом се преносе 
до јетре гдје се подвргавају даљим промјенама како би их ћелије 
могле искористити за свој рад, обнову и опстанак. Остаци који се 
у датом моменту не искористе и остају као вишак, смјештају се у 
депое гдје служе као резерва коју ће организам у потребном мо- 
менту мобилисати и искористити.

Угљени хидрати
Угљени хидрати су већином састојци намирница биљног 

поријекла тзв. скроб. Ca угљеним хидратима су посебно богате 
житарице (пшеница, кукуруз), затим кромпир, пасуљ, пиринач, 
a има их доста и у воћу и неким врстама поврћа. Чист угљени хи- 
драт je шећер који се користи у свакодневној употреби, na често 
цијела ова група намирница, не баш сасвим исправно, носи назив 
шећери. По богатству угљеним хидратима шећерује сличан и мед.
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Најважнији разградни продукт у току варења угљених хидра- 
та je глукоза која се још назива и грожђани шећер јер je у грожђу 
има у високој концентрацији. Енергија неопходна за рад свих ће- 
лија организма, у највећој мјери, се добија баш из глукозе, проце- 
сом њеног сагоријевања у ћелијама.

Када се узима храна богата угљеним хидратима, ови се, проце- 
сом варења, цијепају на све простије шећере, до најпростијег-глу- 
козе. Глукоза пролази кроз зид цријевау крв и њена концетрацијау 
крви почиње да се повећава већ десетак минута послије започетог 
узимањахране, посебно оне која je богатаугљеним хидратима. Пу- 
тем циркулације, глукоза се разноси до свих ћелија тијела, na тако 
и до бета ћелија гуштераче. Kao одговор на пораст нивоа глукозе у 
крви, бета ћелије луче хормон инсулин који се разноси крвотоком 
до свих ћелија, приљубљује се за инсулинске рецепторе на њихо- 
вој површини и отвара пут глукози кроз ћелијску опну. Сликови- 
то речено, инсулин je вратар који откључава капију на ћелијској 
мембрани и тиме омогућава несметани пролазак глукози из крви 
у ћелије. Ha тај начин се ниво глукозе у крви, код здравих особа, 
враћа за 2-3 сата на онај који je био прије узимања оброка чиме 
се одржавају нормалне вриједности глукозе у крви. Тако приспје- 
ла глукоза обезбјеђује ћелијама енергију за непосредне потребе. 
T o k o m  јела и  брзо послије тога енергетски захтјеви су задовоље- 
ни и вишак глукозе се депонује као гликоген за касније потребе.

Ускладиштење глукозе врши се највише у јетри и мишићима. 
Резервни облик угљених хидрата који се тако ствара назива се 
животињски скроб или гликоген, a за несметано одвијање овог 
процеса неопходан je инсулин (Слика 4).

Гликоген се, при потреби, веома брзо разграђује до глукозе, 
обезбјеђујући тако ћелијама неопходну енергију за нормалан рад. 
Нажалост, док су могућности јетре и мишића да ускладиште глу- 
козу у виду гликогена ограничене, могућности масног ткива да 
ускладиште глукозу у виду масти су скоро неограничене. Глукоза 
се у масном ткиву претвара у масти и у том облику служи као 
дуготрајни депо.
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С л и к а  4 . Разградња и искоришћавање угњених хидрата

Дневне потребе одрасле особе за угљеним хидратима су 200
300 грама.

Бјеланчевине

Бјеланчевине су организму доступне из хране која je претеж- 
но животињског поријекла: месо, млијеко и млијечни производи. 
Улога бјеланчевина у организму je првенствено градивна. Ми- 
шићи, кости, кожа као и сви органи састављени су од бјеланче- 
вина. Значи, бјеланчевине су мање важне као енергетски извор од 
угљених хидрата.
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Када храна богата бјеланчевинама доспије до цријева, проце- 
сом варења се разлаже на аминокиселине које прелазе у циркула- 
цију (Слика 5).

С л и к а  5. Разградња и искоришћавање бјеланчевина

Важно je знати да и циркулишуће аминокиселине могу да 
стимулишу бета ћелије гуштераче на секрецију инсулина. Иако 
je улога бјеланчевина превасходна у изградњи свих ткива, и оне 
подлијежу процесу сагоријевања. При овом процесу се ослобађа 
енергија, слично процесу који се одвија ca глукозом. Приликом 
искоришћавања бјеланчевина за  енергију, прво се аминокисели- 
не у јетри претварају у глукозу, a онда се она употребљава за  до- 
бијање енергије, или се депонује као гликоген. Глукоза се, такође, 
може претворити у масти и као таква депоновати да би, када за- 
треба, послужила као енергетски материјал.
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Масти

Масти се налазе у храни животињског и биљног норијекла. 
Најнознатији извор масти, но којем су и добиле име, je живо- 
тињска маст (ннр. свињска).

Слика 6. Разградња и искоришћавање масти

Масти се налазе и у нрикривеном стању, у намирницама које 
су богате бјеланчевинама животињског норијекла. Такође, масти 
су и биљна уља (маслиново, сунцокретово, сојино), затим и бутер 
и маргарин. Неке изнутрице, жуманце и неке врсте воћа (ораси), 
богати су мастима.

Важно je знаши ga сумасши биљног поријекла 
здравије од м асти  животињскоГ поријекла.
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Масти у организму служе превенствено као извор енергије, 
мада служе и за неке друге намјене. Процесом варења, под ути- 
цајем ензима, масти се разлажу до масних киселина. У овом обли- 
ку улазе у крвоток. (Слика 6).

Извјесне масти се зову „есенцијалне“ јер су неопходне за 
одвијање метаболичких процеса у тијелу. Већина масти се, или 
употребљава за енергију или се ускладишти за каснију употребу 
уз помоћ инсулина. Tokom  гладовања, ниво инсулина пада, na M a 

cin  из депоа улазе у циркулацију да би се искористиле од стране 
мишића и других ткива. Ипак, масти се метаболишу, „сагорије- 
вају“ друкчије од глукозе. Када се у метаболичким процесима ма- 
сти не искоришћавају како треба, односно процеси се не одвијају 
регуларно, онда се стварају извјесни међупродукти метаболизма. 
Посебно важни међупродукти у том процесу су тзв. кетонска  
тијела, од којих je најважнији ацетон. О значају овог стања, по- 
себно о улози ацетона, биће ријечи касније.

Минерали

Минерали су нормални и неопходни састојци скоро свих тки- 
ва, односно органа. Истина, у неким се налазе у већој количини 
него у другим. Такође, неопходни су и за нормално одвијање број- 
них животних функција. Налазе се у многим животним намирни- 
цама, као и у води за пиће.

Витамини

Витамини су неопходни за рад многих органа и одвијање мно- 
гих животних функција. Посебно су значајни у дјечјем узрасту, 
када су потребе за њима далеко веће него у каснијем животном 
добу. Погрешно je распрострањено мишљење да се витамини на- 
лазе само у свежем воћу, јер неки витамини се чак налазе једино у 
намирницама животињског, a неки су биљног поријекла.
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Вода

Водајенеопходнисастојакхране, пачакпомногочемунајваж- 
нији њен састојак. Човјек може подносити глад и недјељама, али 
без воде може да издржи далеко краће и теже. Код новорођеног 
дјетета вода може да представља и 75% тјелесне масе, али тај про- 
ценат опада ca годинама. Код одраслог човјека, просјечно 57% тје- 
лесне масе чини вода. Гојазност смањује проценат воде у тијелу. 
Код гојазних, вода може да падне до 45%. Организам je посебно 
осјетљив на губитак воде. Нормалан дневни унос воде-течности, 
заједно ca оним што се у организму ствара, je око 2300 милилита- 
ра. При нормалној тјелесној температури je исто толики и дневни 
губитак воде: путем мокраће (1400 мл), коже (350 мл), дисајних 
путева (350 мл), зноја (100 мл) и столице (100 мл).

УЛОГА ИНСУЛИНА

Инсулин je хормон, што значи, супстанца која се ствара у 
посебној врсти ћелија и која се циркулацијом разноси до других 
ћелија којима преноси одређене информације односно, усмјерава 
њихову активност.

Инсулин се ствара у гуштерачи (панкреасу), органу који има 
двоструку улогу! Једну, да ствара инсулин и излучује га у крвоток 
(ендокрино-унутрашње лучење) и другу, да ствара и лучи цревне 
сокове неопходне за варење хране у цријевима (егзокрино-спољ- 
но лучење).

Гуш терача (панкреас) je жлијезда смјештена испод и иза же- 
луца. Њен шири дио, или глава, налази се одмах до кривине два- 
наестопалачног цријева (дуоденума), док се тијело пружа лијево 
према слезини и лијевом бубрегу и заврш ава се ужим дијелом 
који се назива pen.

Унутар гуштераче, a посебно у предјелу репа, налазе се мали 
дјелићи ткива који се називају Лангерхансовим острвцима. Ова 
острвца садрже, између осталих и, бета ћелије које производе и
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складиште инсулин и у прикладном моменту, директно га от- 
нуш тајуу крв. Свака нормална гуштерача има око 100. 000 Лан- 
герхансових острваца у којима je, норед бета ћелија, гроздасто 
смјештено још неколико врста ћелија (Слика 7).

Слика 7. Гуштерача и ћелије Лангерхансоих острваца

Свако острвце има између 1000 и 2000 бета ћелија. Ове чудне 
ћелије, поред тога што производе инсулин, имају и снособност 
да за неколико секунди измјере ниво глукозе у крви у раснону од
2 мг%. Ha основу ове информације, бета ћелије одреде колико je 
инсулина нотребно да би се гликемија вратила на нормалу. Тада, 
у року од свега неколико минута, излучи се веома прецизна ко- 
личина инсулина. Код здравих особа, овај изванредно прецизни 
механизам функционише беснрекорно, обезбјеђујући тако да се 
вриједности гликемије (глукозе-шећера у крви) одржавају у нор- 
малном распону.

Поред бета ћелија, Лангерхансова острвца садрже и ал аф а  
ћелије које луче глукагон, хормон који дјелује сунротно инсу-

 ̂ АЛФАЋЕЛИЈЕ 
Ж-(луче глукагон)

11дЕЛТА ЋЕЛИЈЕ

ГУШТЕРАЧА
(панкреас)

(луче сомагоетатин)
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лину и доводи до повећања нивоа глукозе у крви. Постоји веома 
осјетљив однос између инсулина и глукагона који je од великог 
значаја за одржавање вриједности гликемије у нормалним грани- 
цама. Делта ћелије Лангерхансових острваца луче хормон сома- 
тостатин који вјероватно дјелује у корист инсулина блокирајући 
глукагон и хормон раста.

Инсулин je протеин-бјеланчевина састављен од дугог лан- 
ца аминокиселина. Бета ћелије имају способност да 86 амино- 
киселина повежу заједно у специфичнном распореду и да тако 
оформе дуги протеински ланац аминокиселина који представља 
рани облик инсулина и зове се проинсулин. Проинсулин са- 
држи два ланца аминокиселина (30+21) између којих се налази 
везујући Ц -пептид (C-peptid) од 30-35 аминокиселина. Касније 
се Ц-пептид одваја, од проинсулина, да би се заједно ca новона- 
сталим инсулином ускладиштио у тзв. секреторним зрнцима гдје 
остају спремни да се излуче на одговарајуће сигнале. Ц-пептид 
нема познатог дјеловања, осим што служи као маркер у одређи- 
вању количине излученог инсулина.

в и с о к  iiim o  гл у к о  ii< у  к р в и

Слика 8. Двије фазе у лучењу инсулина (реакција на глукозу)
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Инсулин се из бета ћелија континуирано излучује у малој ко~ 
личини што се назива бази чном  секрецијом . При стимулацији 
бета ћелија повећањем глукозе у крви, настаје карактеристично 
двостепено излучивање инсулина. Само пар минута послије по- 
раста гликемије долази до наглог излучивања инсулина које се 
одржава 5-10 минута. Затим се секреција стабилизује и присутна 
je све док траје стимулација (Слика 8).

Овакво лучење инсулина у двије фазе јавља се у моменту када 
се глукоза уноси у организам у повећаним количинама, било у 
току оброка или на други начин.

Важ ноје знаши ga  лунење инсулина никад не upecuiaje,
: чак ни у Шоку сна када нема уноса хране

To je тзв. базална секреција која првенствено служи да се ре- 
гулише ниво оне глукозе која доспијева другим путем (из депоа 
у јетри, мишићима, масном ткиву). Поред базалне, постоје и три 
скока секреције који слиједе послије главних оброка (доручак, ру~ 
чак и вечера), a што je реакција на повећан унос угљних хидра- 
та. Треба уочити како секреција инсулина послије сваког оброка 
слиједи повећање вриједности гликемије (Слика 9).

11,9

8,3

5,5

2,8
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3
21

Глукоза у крви (ммол/л)

1нС[Ш j  крви (у Ш)

7 12 19 24 7
1оручак Ручак Вечера Поноћ

С л и к а  9. Пораст глукозе и инсулина послије главних оброка t o k o m  24 сата
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Видјели смо, слично некој прецизној машини, и тијелу je по- 
требан материјал за изградњу нових и замјену потрошених и од- 
страњених структура. Уз то, организму je потребно гориво како 
би обезбиједио енергију за одвијање нормалних функција.

Здраве особе излуче 40-50 јединица инсулина у току  24 с а т а

Одржавање равнотеже између инсулина и глукозе je веома 
прецизно. Само неометано функционисање те повратне везе, обе- 
збјеђује одржавање енергетске равнотеже и правилну исхрање- 
ност организма.

Већ смо се упознали ca чињеницом да гориво које организам 
користи добија из хране чији су основни састојци угљени хидра- 
ти, бјеланчевине и масти. Угљени хидрати, масти и бјеланчеви- 
не се под утицајем ензима разлажу на простије састојке: глукозу, 
аминокиселине и масне киселине. Чим се ови процеси варења 
заврше, основни састојци хране пролазе кроз цријевни зид у цир- 
кулацију којом се разносе и бивају искоришћени према својој 
намјени. Мада je глукоза основни извор енергије у организму зна- 
чајну улогу као енергетске материје имају и масти, a и бјеланчеви- 
не. У ствари, све три врсте се брину за енергетске потребе али оне 
морају бити даље разграђене. Овај процес се назива м е т а б о л и з а м  
и сличан je сагоријевању горива да би се добила енергија. Серија 
хемијских реакција у метаболичком путу при којима се ослобађа 
енергија из глукозе позната je као К р е б с о в  ц и к л у с  и одвија се у 
свим ћелијама организма. Ови процеси подсјећају на пећ: гориво 
се уноси-енегија се ослобађа; или на аутомобил: уноси се бензин, 
сагоријева и покреће мотор. Створена енергија je покретач наших 
активности као што су пјешачење, трчање, игра, спорт као и рад 
свих органа. Отпадни продукти при овим процесима ослобађања 
енергије су угл>ен д и о к с и д  и в о д а . Они се одстрањују из организ- 
ма путем бубрега и плућа.
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Инсулин игра кључну улогу у функционисању овог проце- 
са, првенствено обезбјеђујући увијек довољну количину горива 
за несметано одвијање процеса. Инсулин дјелује слично кључу: 
улази у одговарајуће браве на површини ћелија (рецептори), от- 
кључава их и покреће читаву серију реакција чији je главни учи- 
нак да глукоза несметано пролази кроз ћелијску мебрану у уну- 
трашњост ћелија.

Тако je све док систем нормално функционише и док je инсу- 
лин присутан у количини која je неопходна. Међутим, у недостат- 
ку инсулина глукоза не може да уђе у ћелије, њена концетрација у 
крви се повећава, a ћелије остају без енергетског материјала. Дру- 
гим ријечима, у недостатку инсулина настаје парадоксална ситу- 
ација: ћелије страдају због недостатка глукозе јер немају енергију 
потребну за опстанак, a истовремено се „ к у п а ј у “  у  крви препуној 
глукозом, која се све више и више повећава. Ово стање je суштина 
шећерне болести.

KAKO ДОЛАЗИ ДО ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ?

Видјели смо да код здравих особа свако повећање глукозе у 
крви, било послије јела или уношењем на други начин, подстиче 
бета ћелије гуштераче да излучују више инсулина. Тако излуче- 
ни инсулин омогућава да се глукоза „убаци“ у ћелије којима je у 
датом тренутку потребна, или, ако су захтјеви подмирени, да се 
ускладишти у одговарајућим депоима. Уласком глукозе у ћелије, 
смањује се њен ниво у крви.

Код здравих такав механизам повратне спреге функциони- 
ше беспрекорно и гликемија се одржава у границама између 3,5 
5,5 милимола на литар (60-95 мг% - милиграм je хиљадити дио 
грама). Оног момента, када овај механизам повратне спреге не 
функционише, првенствено услед апсолутног или релативног не- 
достатка инсулина, вриједности гликемије почињу изразитије да 
се повећавају и развија се шећерна болест.
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А п с о л у т н и  н е д о с т а т а к  и н с у л и н а  je  када 1уштерача 
уоп ш те не производи инсулин или т о  чини крајње недовољ- 
но. Р е л а т и в н и  н е д о с т а т а к  je  када 1уштерача производи 
„нормалну“ количину инсулина, али су из одређених разлош  
потребе орГанизма за инсулином eehe, илије пак инсулин који 
се лучи, неефикасан, a 1уштерача не може компензаторно ga  
обезбиједи довољно ефикасноГ инсулина.

Када ниво гликемије пређе границу од 9, 0-11, 1 ммол/л, бу- 
брези не могу да чувају глукозу (бубрежни праг-који код разли- 
читих особа може да варира) и она се губи мокраћом (гл и к о зу -  
р и ја )  повлачећи за собом воду и соли. Све већи губитак глукозе 
мокраћом испољава се честим и обилним мокрењем (п о л и у р и ја )  
што неријетко може да буде први знак који наведе на сумњу да 
се ради о шећерној болести. Ако су дјеца у питању, некада ноћно 
умокравање може данима да претходи препознавању обољења. 
Ca губитком течности путем мокраће, развија се дехидрација што 
изазива појачану жеђ и повећан унос воде (п о л и д и п с и ја ) . Услед 
немогућности искоришћавања глукозе, ћелијама недостаје „по- 
гонско гориво“ и болесници се жале на слабост и умор. Недоста- 
так „горива“ покреће осјећај глади ca појачаним апетитом (п о л и - 
ф а г и ја ) .  Потребу за енергијом организам покушава да надокнади 
мобилишући масти из поткожног масног ткива и бјеланчевине из 
скелетних мишића, што се испољава све већим губитком у тежи- 
ни. Мобилисане масти, тј масне киселине не могу да се искористе 
у недостатку инсулина, na се у крви нагомилавају производи њи- 
ховог непотпуног разлагања-тзв. кетонска тијела (ацетон, ацето- 
сирћетна киселина и бета хидроксибутерна киселина). К е т о н с к а  
т и је л а , као киселине, доводе до промјене хемијске реакције крви, 
односно њеног закисељавања. У покушају да се одбрани органи- 
зам одстрањује ацетон преко плућа убрзаним и продубљеним ди- 
сањем na се у околину обољелог шири карактеристични мирис 
на ацетон-труло воће. Ацетосирћетна и бета хидроксибутерна
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киселина се такође морају излучивати путем мокраће (к е то н у - 
р и ја )  што узрокује даљи губитак течности и соли из организма. 
У даљем току, ако се болест не препозна и не предузме лијечење 
губитак течности je све већи, киселост, тзв. а ц и д о з а , све јача и 
јача, a прате je: пораст калијума у крви (услед преласка калију- 
ма - главног унутарћелијског електролита из ћелија у ванћелијски 
простор) и пад натријума услед згушњавања крви, док растућа 
гликемија може да се и десетоструко увећа. Све ово води до даљег 
погоршања општег стања ca падом крвног притиска, престанком 
мокрења, поремећајем рада срца и помућењем свијести. Болес- 
ник, посебно ако се ради о дјетету, сада je већ слабо покретан, или 
непокретан, тешко се ca њим успоставља контакт, слабашно и не- 
разумљиво говори или не одговара на постављена питања. Измр- 
шавио, упалих очију, одсутног погледа, суве, хладне и смежура- 
не коже, обложених и сувих слузокожа, ca помућењем свијести 
које се све више продубљује, беспомоћно лежи, убрзано и дубоко 
дише, мирис на ацетон се шири и на неколико метара у околини. 
Трбух je болан, тврд као даска. Пулс убрзан, слаб, једва се пипа. 
To je стање д и ја б е т е с н е  к е т о а ц и д о з е , у којем je живот обољелог 
непосредно угрожен.

Док je почетак шећерне болести код дјеце и младих брз, ca 
свим класичним, горе наведеним симптомима и знацима, шећер- 
на болест код одраслих се најчешће развија споро и некада може 
остати мјесецима и годинама непрепозната. To je тип 2 шећер- 
не болести, или дијабетес одраслих, често удружен ca гојазно- 
шћу и обично се јавља код особа старијих од 40 година. Код ове 
врсте шећерне болести не постоји склоност кетоацидози, јер je 
инсулинска активност смањена али je често и нормална. Зато су 
вриједности шећера у крви повећане, али нијесу тако високе као 
код младих обољелих од типа 1 шећерне болести. Често, поготово 
ако се ради о гојазној особи вриједности инсулина у крви су по- 
већане, na се јављају такозване р е а к т и в н е  х и п о г л и к е м и је . Наиме, 
послије оброка, као одговор на скок гликемије (х и п е р г л и к е м и ју ) , 
долази до лучења инсулина, али спорије него у здравих особа, a
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често je укупна количина излученог инсулина велика у односу 
на гликемију. Због тога, 3-5 сати послије оброка долази до наглог 
пада гликемије, тј. до стања реактивне хипогликемије. Тада болес- 
ници осјећају јаку глад, узимају поново оброк, a онда се поново 
јавља хипогликемија и тако се круг затвара. Због честог узимања 
хране, ови болесници постају гојазни na се каже да су гојазни зато 
што су дијабетичари, a не да су дијабетичари зато што су гојаз- 
ни. Зато je веома важно код гојазних особа обратити пажњу да ли 
имају симптоме који би указивали на пад вриједности гликемије 
неколико сати послије оброка. To може да буде први знак шећерне 
болести.

Често, као први знак шећерне болести код одраслих може да 
буде ноћно мокрење. Код жена, почетни знак може бити свраб 
гениталија због чега се no правилу обраћа гинекологу. Некада, 
почетак болести може да се испољи слабљењем вида. Неријетко, 
први знаци могу да буду и од стране централног нервног сиисте- 
ма ca трњењем у ногама, жмарцима, пецкањем и слично.

Клиничка слика шећерне болести може значајно да се разли- 
кује од једног до другог болесника. Ипак, треба имати на уму да 
постоје многобројна стања и знаци који могу скренути пажњу да 
се ради о шећерној болести. Ha првом мјесту треба посумњати у 
шећерну болест тамо гдје постоји породична склоност, затим када 
су присутне болести кардиоваскуларног система: повишен крвни 
притисак, инфаркт срчаног мишића, апоплексија мозга и неке од 
болести периферног крвотока. Такође, одавно je познато да мајке 
које рађају крупну дјецу, често болују од шећерне болести. Изнад 
свега, гојазност и дијабетес, код одраслих, суудружене појаве.

Клиничком испољавању ове врсте болести може годинама да 
предстоји стање када се болест налази у скривеном облику, na чак 
да и у моменту клиничког испољавања буду развијене комплика- 
ције болести. Веома je важно да се болест открије у овој фази, јер 
мјерама које се тада предузимају може се ако не спријечити, оно 
сигурно одложити на дужи временски период њено испољавање. 
Код дијабетеса старијих особа, послије 65. године живота, болест
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се развија, обично, веома споро с благим знацима шећерне боле- 
сти, али с израженим оштећењем крвних судова.

САЖЕТИ ПРИКАЗ 
НАСТАНКА ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ

-  Да би правилно функционисао, оршнизам трош и енер- 
Гију из хране. Kaga се храна провари, разлаже се на ухњене хи- 
драте, који се даље претварају у Глукозу (шећер). У току  ва- 
рења хране, такође серазлажу u м асти  u бјеланчевине. Шећер 
je  основни извор enepluje за мно1е oplane људскоГ тијела.

-  Организам производи хормон звани инсулин који „ о т -  
кључава“ ћелије u омоГућава прелазак шећера из крви у ћелије, 
Igje се користи за енершју. З ад атак  инсулинајеga  стро1о кон- 
тролише количину шећера у крви.

-  У случају дијабетеса оршнизам или не производи довољ- 
но инсулина, или не pealyje на дјеловање инсулина. Инсулин 
више правилно не контролише количину шећера, т е  се овај 
Гомила у крви достижући превисок ниво. Временом, превисок 
ниво шећера у крви може и зазвати  озбиљне здравствене про- 
блеме у различитим оршнима.

УЗРОЦИ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ

До сада смо указали само на неке од узрока шећерне болести. 
Међутим, постоји читав низ других важних фактора у настан- 
ку ове озбиљне болести, чија je улога у мањој или већој мјери 
расвијетљена, и на њих треба указати.

Наслеђе-хередитет има важну улогу у настанку шећерне боле- 
сти. Одавно je уочена повећана учесталост обољења у појединим 
породицама, односно да су шансе за добијање дијабетеса веће ако 
неко има блиског сродника обољелог од ове болести. Код инсу-
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лин-зависног дијабетеса, ако сиблинг (брат или сестра) има дија- 
бетес, шансе да друго дијете добије дијабетес су 5%. Ако отац има 
дијабетес шансе да дијете добије дијабетес прије двадесете године 
су 5-10%, a ако je у питању мајка ca дијабетесом, ризик je упола 
мањи. A k o  два сиблинга имају инсулин зависни дијабетес, ризик 
да треће дијете добије дијабетес je 10%. Ако дијабетес тип 1 има 
ујак или стриц, ризик за добијање тип 1 шећерне болести je 1-2. %. 
Ризик je већи ако више од једног сродника има дијабетес. Позна- 
то je да ако један једнојајни близанац има дијабетес вјероватноћа 
да други оболи je велика. Када je у питању шећерна болест тип 2 
то ће се десити у 90%, a тип 1 у око 50% случајева. Дјеца којима 
оба родитеља имају тип 1 дијабета имају изгледе да добију дија- 
бетес у око 30%. Дјеца неког ко има дијабетес тип 2, имају шансу 
да добију дијабетс тип 2 у 25-30% случајева. Ако пак оба родитеља 
имају тип 2 шећерне болести, шансе да им дјеца имају исти тип 
шећерне болести су веома високе-75%.

Сасвим je сигурно да тип 1 и тип 2 дијабетеса имају различи- 
те типове наслеђивања. Тип 2, се карактерише ca већом породич- 
ном учесталошћу и ca значајнијим утицајем фактора средине на 
појаву болести, посебно гојазности. Генетски маркер за овај тип 
шећерне болести још није утврђен, na се најчешће сматра да je 
овдје у питању тзв. полигенски тип наслеђивања. Последњих го- 
дина указује се на постојање кодирајућег гена за инсулин на крат- 
ком краку 11. хромозома. Наиме доказује се да код обољелих од 
типа 2 шећерне болести постоје промјене на овом гену ca битним 
разликама у повезаности нуклеотида. Ове промјене праћене су 
стварањем структурно измијењеног инсулина, поремећајем њего- 
ве биолошке активности и поремећајем секреције. Такође, постоје 
увјерљива саопштења истраживача о поремећајима гена који кон- 
тролишу рецепцију инсулина, дакле везивање инсулина за рецеп- 
торе разних ћелија организма.

Наслеђе код инсулин-зависног типа шећерне болести тип 1 
je још сложеније од инсулиннезависног дијабетеса. Доказана je 
несумњива повезаност типа 1 дијабетеса и гена хистокомпати-
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билног система (XJ1A-HLA) локализованим на кратком краку 6. 
хромозома. Доказано je да присуство неких ХЛА гена повећава 
ризик за појаву обољења, док присуство других спречава развој 
дијабетеса. Kao дијабетогени суХЛА -Б8, ХЛА-Б15, CW3, DRW2, 
DRW3, Б18, јер се налазе код особа ca типом 1 шећерне болести 
далеко чешће него у општој популацији. Смањен ризик за развој 
тип 1 дијабетеса имају особе ca DRW2, na и ca АЗ и Б7.

Инсулин-зависна шећерна болест настаје код предодређених 
особа, као резултат дуготрајног деструктивног процеса у бета 
ћелијама Лангерхансових острваца ca њиховим дефинитивним 
пропадањем. Када укупна маса бета ћелија пропадне до степена 
да je само 10% њих још очувано, јављају се клинички симптоми 
шећерне болести.

В и р у с и  - Још 1864. године, први пут je указано да вируси могу 
помоћи настанку шећерне болести. Тада je послије велике епиде- 
мије заушњака (mups parotitis) запажено да су неки од обољелих 
касније добили дијабетес. У последње вријеме се посебно значење 
придаје тзв. коксаки вирусима. Појава дијабетеса међу обољелим 
од вирусних инфекција чешћа j e  t o k o m  з и м с к и х  него љетњих мје- 
сеци. Према једној познатој студији у Британији, нађена je далеко 
чешћа појава нових случајева обољења од типа 1 шећерне болести 
код дјеце узраста од 4 до 5 година (у ком узрасту je релативно рије- 
дак) него кодузрастаод 12 до 13 година(кадајенајчешће оболије- 
вање дјеце). Утврђено je да су тих година ступањем у предшколске 
установе дјеца узраста од 4 до 5 година била изложена тешким 
вирусним инфекцијама.

Према садашњим теоретским сазнањима, генетске карактери- 
стике предодређују једну особу да оболи од шећерне болести. Да 
би процес обољења започео, неопходно je присуство других фак- 
тора. Управо вируси могу да буду ти покретачки фактори. Овим 
би се могло објаснити и зашто један близанац ca истим генским 
оптерећењем као и његов обољели сиблинг не оболи од шећерне 
болести. Зато што je само обољели био изложен одређеној вирус- 
ној инфекцији, a други није.
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И с х р а н а  и  г о ја з н о с т  првенствено су повезане ca типом 2-ин- 
сулин независном шећерном болести. Запажено je да су јемен- 
ски Јевреји веома ријетко оболијевали од дијабетеса док су упо- 
требљавали исхрану веома богату бјеланчевинама, a сиромашну 
угљеним хидратима. Преласком на „западњачку“ исхрану ca ра- 
финираним шећерима и богату угљеним хидратима, број обоље- 
лих се јако увећао. Такође, број обољелих расте ca побољшањем 
животног стандарда. Свакако да je присутна дилема: да ли људи 
ca високим стандардом једу више или узимају храну која, у осно- 
ви, није добра. Зна се да узимање шећера само no себи не проузро- 
кује дијабетес. Међутим, ако неко има генетску предиспозицију 
да развије смањену толеранцију на глукозу, узимање већих коли- 
чина шећера доводи до гојазности, што може смањену толеран- 
цију на глукозу да учини очигледнијом. Свакако да наслеђе може 
да буде одговорно, као предиспонирајући фактор, за појаву типа 2 
шећерне болести, али гојазност може да буде стресни фактор који 
покреће обољење поспјешујући тзв. инсулинску резистенцију. 
Смањење (дефицит) влакнастих материја у храни наводи се као 
релативно значајан узрочни фактор у настанку обољења.

Х о р м о н и  имају веома важну улогу у регулисању нивоа глу- 
козе у крви, али учинак већине од њих супротан je оном који има 
инсулин. Екстремна продукција хормона раста предњег режња 
хипофизе доводи, између осталог, и до стања веома сличног дија- 
бетесу. Отпуштање хормонараста варира t o k o m  дана. Тако пораст 
хормона раста (који je највећи пред зору) повећава потребу за ин- 
сулином у раним јутарњим часовима, управо прије буђења. Ово je 
познато као ф е н о м е н  з о р е  и ствара проблеме у регулацији инсу- 
лин-зависног дијабетеса. Глукагон, који луче алфа ћелије Лангер- 
хансових острваца панкреаса, има ефекат супротан инсулину и 
вјероватно утиче на слабију регулацију шећера у крви. Повећано 
лучење кортизола, хормона коре надбубрежних жлијезда, доводи 
до стања сличног дијабетесу, односно оног до којег доводи и хор- 
мон раста. Интересантно дјеловање има сом ато стати н , хормон 
који смањује лучење хормона раста, али који може утицати на
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ниво и глукагона и инсулина и може да уравнотежи дјеловање оба 
ова хормона. Болести које иду ca трајним лучењем неких хормона, 
могу да доведу до трајног дијабетеса. Такве су акромегалија (ca по- 
већаном секрецијом хормона раста), Кушингова болест (повећа- 
на секреција кортизола) и тумори који повећано луче глукагон.

Л ијекови  могу веома често да доведу до поремећаја нивоа 
глукозе у крви, na чак и до развијене шећерне болести. Тако, нпр 
давање диуретика, код високог крвног притиска ради отпуштања 
течности, може да прати губитак калијума и смањење његовог ни- 
воа у крви. Низак ниво калијума може да доведе до скока глукозе 
у крви, посебно код оних који су предиспонирани за дијабетес. 
Престанак давања диуретика, или надокнада калијума, поправиће 
ниво глукозе у крви. Орална контрацептивна  средства (против 
зачећа), могу да доведу до пораста гликемије утичући на инсулин. 
Кортизон  који je продукт сличан кортизолу и слични лијекови 
(као што су преднизон) може такође, повећати ниво гликемије, 
негда веома значајно. Повећано давање хормона штитњаче у лије- 
чењу њене смањене функције, доводи до пораста метаболизма, na 
услед тога и до повећаних захтјева за инсулином.

Б о л е с т и  и  с т р е с . Стрес који се јавља код многих болести, 
може да доведе до скока гликемије код болесника ca већ развије- 
ном шећерном болести. Међутим, код болесника предиспонира- 
них за развој шећерне болести ова стања могу да доведу до прве 
манифестације шећерне болести ca високим вриједностима гли- 
кемије. Познато je да су болесници ca шећерном болести склони 
инфекцијама. Објашњење се налази у томе да je шећер одлична 
подлога за размножавање бактерија. Међутим, чини се да прави 
узрок лежи у томе што у стањима ca повишеним вриједностима 
гликемије, бијела крвна зрнца имају слабију одбрамбену моћ, сла- 
бије раде, na се инфекција у таквим условима лакше развија.

Многе врсте стреса, посебно физички као код болести и по- 
вреда, може демаскирати слику шећерне болести код неких већ 
предиспонираних особа. При свему томе, дијабетес се често от- 
крива у току лијечења од неке друге болести, a каткад пацијен-
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ти наводе да се дијабетес испољио послије саобраћајног удеса. 
Хронична патња-хронични психички стрес, вјероватно не узро- 
кује директно повећање гликемије, мада се баш он за то често 
окривљује. Много чешће хронични стрес води психичкој напето- 
сти, na се често ca њим оправдава лоше вођење бриге о здрављу и 
контроли шећерне болести.

МОГУЋИ ЗНАЦИ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ

Раније смо објаснили зашто настаје појачано мокрење (п о л и - 
у р и ја ) , појачана жеђ (п о л и д и п с и ја )  и повећано узимање хране 
(п о л и ф а г и ја ) , као препознатљиви знаци шећерне болести. Међу- 
тим, постоји и низ других симптома који иду ca дијабетесом, ис- 
тина мање су карактеристични за ту болест, али им дијагностич- 
ки значај некада може бити велики.

З а м о р  je вјероватно најранији и најчешћи знак шећерне боле- 
сти, али он може да прати и читав низ других болести, na се овом 
знаку често не придаје велики значај. Ако je замор стварно после- 
дица шећерне болести, онда он нестаје када се започне терапија, 
односно када се постигне добра регулација болести.

Н е ја с а н  в и д - и з м а г л и ц а  п р е д  о ч и м а , je доста карактеристи- 
чан знак за шећерну болест. Настаје због уласка глукозе у очно 
сочиво и промјене његовог изгледа, a нестаје чим га глукоза напу- 
сти, тј. чим се постигне добра регулација болести.

С в р а б  и промјене no кожи веома често прате шећерну болест, 
како приликом појаве, тако и касније, ако није добро регулиса- 
на. Свраб je веома чест и јавља се у предјелу гениталија (посебно 
вагинални и у аналној регији) што може да ствара велике про- 
блеме. Женске особе ca дијабетесом често имају гљивичне инфек- 
ције у предјелу генитала (к а н д и д и ја з а  и м о н и л и ја з а ) .  Код лоше 
регулисане шећерне болести, чести су чиреви (к а р б у н к у л и )  као 
и отежано зацјељење рана, a код озбиљних поремећаја у метабо- 
лизму масти који прате лошу регулацију обољења, јављају се мали 
жућкасти чворићи (к с а н т о м и ) .
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Н е р в н и  с и с т е м  веома je подложан оштећењу to k o m  шећер- 
не болести и обично се знаци од стране нервног система јављају 
послије дужег трајања болести, али могу да буду присутни и при 
настанку обољења. Најчешће се јавља трњење, пецкање, жарење 
или јака осјетљивост у појединим дијеловима тијела, нарочито 
стопалима и ногама. Симптоми су интезивнији to k o m  ноћи. Код 
мушкараца може да се јави полна немоћ ca неспособношћу пости- 
зања пуне напетости (ерекције) полног органа.

ДИЈАГНОЗА ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ

Да се ради о шећерној болести ca великом вјероватноћом се 
може закључити на основу тегоба које болесник износи. Међу- 
тим, за потврду дијагнозе потребан je лабораторијски доказ, тј. 
да су вриједности глукозе у крви повишене до граница које пред- 
стављају шећерну болест. За то нам служе одређивање глукозе у 
крви и проба оптерећења глукозом, последње три деценије по- 
себно значајна анализа гликозилираног хемоглобина (HbAlc) и 
одређивање шећера и ацетона у мокраћи.

О д р е ђ и в а њ е  г л у к о зе  у  к р в и  (г л и к е м и ја )  je најважнији лабо- 
раторијски доказ постојања шећерне болести. Да би се правилно 
схватио резултат гликемије који добијамо, неопходно je разумјети 
да се ниво глукозе у крви непрекидно мијења, тако што се послије 
јела и у мировању повећава, a to k o m  гладовања и физичког напо- 
ра смањује.

Вриједности гликемије у крви се изражавају у милимолима на 
литар (ммол/л), или у милиграм процентима-мг%. При конвер- 
зији (превођењу) вриједности једне у другу методу, треба знати да
1 ммол/л, одговара 18,02 мг%.

Изјутра, прије узимања хране (наште) вриједности гликемије 
су обично између 3,5 и 5,6 ммол/л (60-95 мг%). Ca узимањем хране 
гликемија се повећава, и највиша je око 1 сат послије оброка, мада 
код здравих, ни тада, обично, не прелази 7,8 ммол/л (140 мг%).

Нормално, гликемија брзо пада тако да за 3 сата послије обро-
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ка обично достиже онај ниво који je имала прије оброка. У здра- 
вих, те су промјене мале, a у обољелих од шећерне болести, посеб- 
но оних ca типом 1, оне су јако изражене. Гликемија се одређује 
обично изјутра, наште, послије 10-12 часова гладовања. К а д а  се, 
у з  п о с т о је ћ е  к л и н и ч к е  з н а к е  д и ја б е т е с а , н ађ е  в р и је д н о с т  гли - 
к е м и је , н а ш т е  и з н а д  7 , 8  м м о л /л  и  п о с л и је  је л а  11, 1 м м о л /л , ca  
в е л и к о м  с и г у р н о ш ћ у  се  м о ж е  г о в о р и т и  о  ш е ћ е р н о ј б о л е с т и . 
Важно je знати да дијагностичку вриједност могу имати само 
вриједности које су потврђене у два налаза. Тада, уз позитиван 
налаз шећера у мокраћи, дијагноза шећерне болести најчешће je 
сигурна. У сваком случају пацијента тада треба упутити на ендо- 
кринолошко испитивање и евентуално лијечење.

Т е с т  о п т е р е ћ е њ а  г л у к о зо м  - О р а л н и  г л у к о з а  т о л е р а н с  т е с т  
(О Г Т Т ) своди се на оптерећење бета ћелија Лангерхансових остр- 
ваца гуштераче да би се видјело да ли су оне у стању да луче по- 
требне количине инсулина и приликом великих оптерећења ор- 
ганизма глукозом или другим средствима која поспјешују лучење 
инсулина. A k o  je лучење инсулина нормално, онда повратна спре- 
га између инсулина и глукозе добро функционише, вриједности 
гликемије су нормалне. Ако пак та спрега не функционише, онда 
значи да се не лучи довољно инсулина и вриједности гликемије су 
високе.

У медицинској пракси, тест оптерећења глукозом суштински 
детерминише колико брзо се глукоза „чисти“-ослобађа из крви. 
Тест се обично користи за дијагностикудијабетеса, али и дијагно- 
зу инсулинске резистенције и реактивне хипогликемије. Припре- 
ма и поступак при извођењу теста оптерећења глукозом, изузет- 
но су важни за добијање поузданих података.

Пацијенту се препоручује да не избјегава употребу угљених 
хидрата у недјељи прије теста и не треба га вршити при некој 
акутној болести. Храна се не узима 12-14 сати прије теста. Упо- 
треба воде je дозвољена. Тест треба вршити у ранијим јутарњим 
часовима (између 7 и 8 сати). Гликемија се одређује наште, 1 и 2 
сата послије оптерећења ca 1. 75 грама глукозе на килограм тјеле-
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сне тежине, максимално до 75 грама. Раствор глукозе треба да се 
попије за 5 минута. Пацијента треба упозорити да у току теста не 
узима храну, не пуши и да треба да мирује.

Ставови у дијагностици дијабетеса и процјене резултата теста 
оралним оптерећењем глукозом, трпјели су значајне промјене t o 
k o m  последње три деценије. Најновији критеријуми, усаглашени 
2002. године од стране Свјетске здравствене организације и екс- 
пертског комитета Америчке дијабетолошке асоцијације (АДА), 
су следећи:

ДијаШ остика обољења започиње одређивањем ју тар њ е 1лике- 
мије наш те. У случају повишене тикемије (већа од 6. 0 ммол/л), 
препорукаје ga  се одређивање тикемије н аш те  понови још  једном, 
али не исто1, neio наредних дана. Ако je  поновљена вриједност 
тикемије конзистентна ca претходном, пацијент се сврстава у 
једну од катеГорија д а т и х  на Табели 1. Ако gpylu налаз није конзи- 
сте н т а н  ca претходним, савјетује се OFTT. Процјена р е зу л т а т а  
ОГТТ, д а т а је ,  на и сто ј табели.

Табела 1. К ритеријум  за  класиф икацију порем ећ аја толеранције глукозе

A. HA ОСНОВУ ПОЈЕДИНАЧНИХ ВРИЈЕДНОСТИ 
ГЛИКЕМИЈЕ:

(двије вриједности гликемије у два различита дана)

Н о р м а л н а  гл и к е м и ја  н а ш т е
(Гликемија наште < 6, 1 ммол/л - 110 мг%)

П о в и ш е н а  г л и к е м и ја  н а ш т е  
(Im p a ir e d  fa s t in g  g lu c o se : IF G )
Гликемија наште 6,1 ммол/л 110 мг% и л и  више 
али мање од 7,0 ммол/л 126 мг%



48 Проф. др Божидар М. Бојовић: СВЕ 0 ШЕЂЕРНОЈБОЛЕСТИ

Д и ја б е т е с
Гликемија наште ^ 7,0 ммол/л - 126 мг% и л и  
Гликемија у било ком случајном узорку крви (без об- 
зира на оброке) >11,1 ммол/л - 200мг% уз присуство 
типичних дијабетесних симптома (полиурија, полидипсија, 
губитак у тежини)

Б. HA ОСНОВУ ВРИЈЕДНОСТИ ГЛИКЕМИЈЕ 
УТОКУ ОГТТ

Н о р м а л н а  т о л е р а н ц и ја  гл у к о зе
( Гликемија у току ОГТТ у 120 минуту
< 7,8 ммол/л< 140 мг%)
С м а њ е н а  т о л е р а н ц и ја  г л у к о зе  
( Im p a ir e d  g lu c o se  to le r a n c e :IG T )
Гликемија у току ОГТТ у 120 минуту између 7, 8 
ммол/л (140 мг%) и 11,1 ммол/л (200 мг%)

Д и ја б е т е с
Гликемија у току ОГТТ у 120 минуту
> 11, 1 ммол/л (200 мг%)

Најновији критеријуми за дијагнозу дијабетеса и процје- 
ну ОГТТ се, у значајној мјери, разликују од претходних. Према 
њима, битно je:

За процјену толеранције тукозе, довољно je  одређивање
• шикемије наш те. ОГТТ je  u даље валидна дијаш остичка про- 
: цедура, али се не препоручује као прва м етода у рутинском
• скринишу

Услов je да се гликемија одреди на глукозном анализатору који 
користи ензимску методу глукозооксидазе. Гликемија се одређује 
у плазми.
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Гликозилирани хемоглобин HbAlc

Мадасе, премапоследњем ставуексперата, одређивање HbAlc 
не препоручује у постављању дијагнозе дијабетеса, изузетни зна- 
чај ове анализе у контроли регулације, a мислимо и дијагнозе 
дијабетеса, обавезује да се на овом мјесту о њему говори.

Kao што je познато, црвена крвна зрнца (еритроцити) садрже 
хемоглобин. Глукоза улазећи у еритроците, веже се за хемоглобин 
и тако ствара једињење названо хемоглобин A lc. Што су вријед- 
ности гликемије веће, већа количина глукозе ће улазити у еритро- 
ците и ствараће се већа количина гликозилираног хемоглобина, 
t o k o m  њиховог живота, који просјечно траје 8-12 недјеља. Ниво 
гликемије коинцидира ca нивоом HbAlc. Ако je H bA lc 10%, зна- 
чи да су просјечне вриједности гликемије претходних 10 недјеља 
биле 13. 0 ммол/л (Табела 2).

Мјерењем HbAlc, добија се податак о томе како се кретао ниво 
гликемије t o k o m , просјечно, последња три мјесеца. Код здравих, 
недијабетесних особа нормалне вриједности H bA lc су 3.5-5.5%. 
Код особа ca дијабетесом, вриједности испод 6.2% су показатељ 
добре регулације болести.

И мада je праћење вриједности H bAlc посебно важно у про- 
цјени регулације шећерне болести, H bAlc може да служи и у 
дијагностици дијабетеса. Велики број аутора препоручује следеће 
критеријуме при процјени резултата H bA lc у дијагностици дија- 
бетеса:

A k o  je HbAlc:

> 6.5% - дијабетес
< 6.0% - нема дијабетеса
6.0-6.5% - „предијабетес“ или „ризик за дијабетес“
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Табела 2. О днос вриједности  гликемије и H b A lc

Просјечна гликемија 
(у ммол/л)

HbAlc
%

18 13
17 12
15 11
13 10
12 9
10 8
8 7
7 6
5 5

О д р е ђ и в а њ е  ш е ћ е р а  и  а ц е т о н а  у  м о к р а ћ и  je веома значајно 
како у постављању дијагнозе, тако и to k o m  лијечења и посебно у 
контроли шећерне болести. Заснива ca на принципу да се глуко- 
за „прелива“ из крви у мокраћу чим пређе тзв. б у б р е ж н и  п р а г  

који износи око 10 ммол/л ( 9, 0-11, 1 ммол/л). Код здравих осо- 
ба, глукоза се не налази у мокраћи јер излучени инсулин враћа 
глукозу на нормалан ниво и она никада не пређе бубрежни праг. 
Код шећерне болести ситуација je сасвим друкчија. Због неспо- 
собности бета ћелија да луче инсулин вриједности гликемије 
расту na се глукоза појављује у мокраћи у великим количинама. 
Најстарији начин одређивања глукозе у мокраћи био je помоћу 
тзв. Бенедиктовог раствора. Данас, постоје много једноставнији 
начини употребом тест трака ca којима се доказује не само да ли 
je глукоза присутна, већ могу да се добију и подаци о приближној 
количини глукозе у мокраћи.

Приликом одређивања глукозе у мокраћи треба обавезно из- 
вршити преглед мокраће и на ацетон. To je од посебног значаја 
код дјеце, гдје je дијабетес много нестабилнији na се ацетон често 
налази у мокраћи.
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Појава ацетона заједно ca шећером у мокраћи, алар- 
м ан тан  je  знак за озбиљан поремећај, појаву или по1оршање 
шећерне болести.

За одређивање ацетона најчешће се користе траке ca којима се 
истовремено одређује и шећер у мокраћи.

Важно je знати да присуство шећера у мокраћи, не значи 
да особа има сигурно шећерну болест. Неке особе, мада немају 
шећерну болест, испуштају извјесну количину глукозе у мокраћу, 
због ниског бубрежног прага. To стање се назива ренална глико- 
зурија. Ипак свако присуство глукозе у мокраћи захтијева да се 
особа детаљно испита.

ВРСТЕ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ

О шећерној болести се не може говорити као о јединственој 
болести. Данас се зна да дијабетес мелитус представља групу бо- 
лести ca различитим узроцима настанка, различитом клинич- 
ком сликом, терапијом и прогнозом. Критеријуми за постављање 
дијагнозе и подјела дијабетеса на различите типове, трпјели су 
значајне промјене t o k o m  последњих неколико деценија.

Премаревизији претходне класификације, новом етиолошком 
класификацијом дијабетеса предложеном од експертских тимова 
Свјетске здравствене организације и Америчке асоцијације дија- 
бетолога из 2002. године, све врсте дијабетеса груписане су у 4 
категорије:

1. Тип 1 дијабетеса
2. Тип 2 дијабетеса
3. Остали специфични облици дијабетеса
4. Гестацијски дијабетес
Према етиолошкој специфичности за сваку од 4 категорије je 

битно следеће:
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1. Тип 1 ди јабетеса - уништавање бета ћелија панкреаса које 
производе инсулин, што обично води ка потпуном недостатку 
инсулина. Разликују се двије групе:

A. Имунолошки посредован
Б. Идиопатски (непознат узрок настанака)
2. Тип 2 ди јабетеса - доминантна особина може бити ин- 

сулинска резистенција, с релативним мањком инсулина или je 
доминантан поремећај секреције инсулина, уз инсулинску не- 
осјетљивост.

3. О стали специф ични облици ди јабетеса
A. Генетски дефект функције бета ћелија панкреаса (MODY 3, 

2,1, везан за хромозоме 12, 7, 20 и митохондријска DNA)
Б. Генетски дефект дијелова инсулина
B. Болести егзокрине функције панкреаса
Г. Ендокринопатије
Д. Дијабетес узрокован лијековима или хемикалијама
Ђ. Инфекције
Е. Неуобичајени облици имунолошки посредованог дијабетеса
Ж. Остали наследни синдроми, понекад повезани ca дијабе- 

тесом
4. Гестацијски дијабетес
Врста дијабетеса који се се јавља t o k o m  трудноће, a послије 

порођаја се губи.
*

Ова класификација, на први поглед, изгледа преопширна, 
међутим, без сумње, ради се о најобухватнијој подјели дијабетеса 
објављеној до данас, која je била једино могућа у условима најно- 
вијих дијагностичких достигнућа. Пошто су овом подјелом обух- 
ваћени и неки веома ријетки облици дијабетеса, ми ћемо указати 
на специфичности оних најчешћих облика дијабетеса, који данас 
ову болест чине тако важним јавно-здравственим проблемом. 
Тип 1, Тип 2, MODY и Гестацијски дијабетес биће обрађени у по- 
себним поглављиима, a подаци у овом сегменту су само у оквиру 
упознавања шта je то шећерна болест.
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1. Тип 1 дијабетеса 

Х и стологи ја о стр вац а  у T1DM

Послије дужег трајања дијабетеса сва острвца су дефицитна 
у инсулину, бета ћелије више не постоје, док су A, Д и ПП ћелије 
очуване.

У раном периоду дијабтеса Типа 1, већина отрваца су ca де- 
фицитом инсулина. Неке од преосталих бета ћелија показују ин- 
сулитис ca инфилтрацијом хроничних инфламаторних ћелија ca 
присуством континуиране аутоимуне деструкције (Слика 10). 
Оштећења бета ћелија изазвана хуморалним и целуларним фак- 
торима на крају доводе до појаве дијабетеса тип 1.

Слика 10. Инсулитис (insulitis). Инфилтрација хроничних упалних ћелија у 
остврцу
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T I DM  као  аутоим уна болест

Код већине болесника ca новодијагностикованим дијабете- 
сом тип 1 налазе се циркулишућа антитијела на ћелије острваца 
(ICA). ICA припадају класи IgG и уперена су против цитоплаз- 
матских антигена у бета ћелијама и осталим ћелијама ендокриних 
острваца. In vitro, ICA су цититоксична за ћелије острваца и оме- 
тају отпуштање инсулина, али in vivo, њихово дејство није позна- 
то. Код већине новодијагностикованих случајева дијабетеса тип 1 
налазе се и антитијела на инсулин (IAA). ICA и IAA су присутна и 
неколико година у предијабетесном стању болести, што указује на 
континуирано аутоимуно оштећење бета ћелија панкреаса.

Шематски приказ развоја аутоимунитета бета ћелија и дија- 
бетеса Типа 1 дат je на Слици 11.

Тип 1 дијабетеса настаје услед мањка или потпуног недостат-

Преципитирајући чиниоци

• Позитивна једна или 
више ауто-антитијела

4*3
СО_

Генетска
предиспозиција

i Нормална прва фаза 
инсулинског одговора 
(ФПИР)

• Нормална гликемија

Почетак дијабетеса

Инсулитис 
(ошт. (3 ћелија)

• Хипер- 
гликемија

• Ц-пептид

Пре
■ ^.позитиван  ■ 

1 i
дијабетес i

i Дијабетес

Нема
Ц-пептида

Вријеме (године)

Слика 11.
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ка властитог инсулина. Пошто je производња властитог инсули- 
на до те мјере недовољна или потпуно одсутна, у лијечењу ових 
болесника инсулин се мора уносити путем инјекција. Дакле, у 
основи шећерне болести тип 1 стоји оштећена функција бета ће- 
лија. Ове ћелије су вјероватно оштећене сопственим одбрамбе- 
ним механизмом који се покреће против њих самих. Нормално, 
одбрамбени-имуни систем организма усмјерава против тијела 
и бијела крвна зрнца против страних супстанци као што су ви- 
руси и други нападачи, јер природни одбрамбени систем je не- 
опходан за очување здравља. Из извјесних разлога, код особа ca 
типом 1 шећерне болести, одбрамбени механизми се усмјеравају 
против сопствених бета ћелија доводећи до њихове деструкције, 
процесом аутоимуне реакције (имуна реакција против ткива соп- 
ственог организма). У последње вријеме, код особа ca повећаном 
склоношћу за настанак шећерне болести, знатно прије него се 
болест испољи, откривају се антитијела на ћелије острваца. Мада 
није сигурно да ће се код њих развити болест, присуство ових ан- 
титијела помаже у предсказивању ко може обољети. У крајњем 
случају, испитивања у том правцу дају наду да се дијабетес може 
зауставити прије него се клинички испољи. Скрининг за откри- 
вање предијабетесног стањ ауразвојути па 1 дијабетеса се не пре- 
поручује у општој популацији, али може да се користи код најбли- 
жих сродника обољелог од овог типа дијабетеса.

Тип 2 дијабетеса

Овај тип болести се разликује од инсулин зависне шећерне 
болести, првенствено no томе што особа ca овим типом болести 
лучи инсулин. Међутим, они нијесу у могућности да га квалитет- 
но искоришћавају.

Узроци инсулин н езави сн ог д и јабетеса тип 2
Да би се могла добро разумјети суштина настанка и развоја 

дијабетеса тип 2, потребно je упознати се ca хистолошким промје- 
нама ћелија Лангерхансових острваца у T2DM, инсулинској рези-
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стенцији као важном етиолошком фактору T2DM, поремећајима 
инсулинске секреције и гојазности као ризико фактору за настанак 
T2DM. Телеграфски, указаћемо на њихове најважније особености.

Х и столош ке пром јене ћелија острвац а

Од хистолошких промјена ћелија панкреасних острваца, нај- 
важније су:

Укупна маса острваца и В-ћелија je у току T2DM редуцирана 
до 50-60% од нормалне;

Maca a  - ћелија острваца, које луче глукагон, je повећана; 
Главна морфолошка карактеристика je нагомилавање амило- 

ида полипептида (IAPP или амулин);
IAPP je 50% хомолог са пептидом сродним гену калцитонина 

(CGRP), постоје подаци да настаје у секреторним гранулама В-ће- 
лија.

И нсулинска резистен ци ја

Инсулинску резистенцију у T2DM карактеришу:
Биолошки одговор на инсулин у T2DM je смањен за око 40%. 

To je потврђено бројним студијама са еугликемичним клампом,

Слика 12.
Инсулинска резистенција 
приказана кроз редукован 
пријем глукозе у различитим 
ткивима у поређењу са 
здравим особама у стањима 
са повишеним инсулином 
(еугликемични кламп)
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тестом инсулинске толеранције, као и матемаичким методама
и. в. глукоза толеранс теста. Инсулинска резистенција у T2DM 
укључује поремећаје у отпуштању глукозе у јетри и пријему глу- 
козе у периферним ткивима (Слика 12).

Хипергликемија сама од себе проузрокује инсулинску рези- 
стенцију и поремећену секрецију инсулина, али многи фактори 
доприносе неосјетљивости, укључујући гојазност, године, недо- 
статак физичке активности, исхрана и наследне компоненте.

Сам механизам инсулинске резистенције у T2DM није у по- 
тпуности познат, мада могу да буду укључени смањен број инсу- 
линских рецептора као и смањена активност тирозин киназе ин- 
сулинских рецептора.

П орем ећаји  инсулинске секреције у T2DM

У раној фази T2DM ниво укупног базалног инсулина je нор- 
малан или повишен, али неприкладно низак ca растом концен- 
трације глукозе. Пулзатилност базалног инсулина je у T2DM по- 
ремећена што може да чини инсулин биолошки мање активним.

Прва фаза инсулинске секреције у одговору на глукозу je де- 
фектна што проузрокује постпрандијалну хипергликемију. Одго- 
вор на друге стимулансе (без глукозе) je нормалан што сугерише 
на специфични поремећај рецептора за глукозу.

Ca трајном хипергликемијом друга фаза отпуштања инсулина 
на стимулацију глукозом постаје атенуирана.

Постоји карактеристичан однос између одговора инсулина и 
нивоа глукозе у T2DM. Инсулинска секреција се прогресивно по- 
већава када ниво глукозе расте до 7 ммол/л, да би потом свако по- 
већање глукозе изнад 7 ммол/л пратило смањење инсулиснке се- 
креције. Ово може да указује на токсични учинак хипергликемије.

Гојазност као  ри зи ко  ф ак тор  за  T2DM

T2DM je снажно удружен ca гојазношћу. Ризик за развој 
T2DM прогресивно расте ca повећањем индекса тјелесне масе - 
body masse indexa (BMI) c додатним ризиком повећаним обимом
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струка (појаса), што указује на централни депозит масти. Инсу- 
линска резистенција удружена ca гојазношћу може захтијевати 
ексцесивну секрецију инсулина што доприноси исцрпљивању 
fi-ћелија.

Тенденција гојазности je дијелом повезана ca факторима сре- 
дине као што су расположива исхрана и културни утицаји.

Централни тип гојазности ca повећаним обимом струка и ан- 
дроидни („јабуколики“) облик гојазности je удружен ca T2DM хи- 
перлипидемијом и прераном смртности.

Западњачки стил исхране, богате мастима, оскудне у влакна- 
стим материјама доприносе гојазности и удружени су ca T2DM.

Дијететски шећер сам no себи не доприноси гојазности или 
Т2ДМ, али у великој количини може погоршати хипергликемију 
у декомпензованом дијабетесу.

Вјежбе могу да штите од T2DM, као и енергетска потрошња и 
ca тим смањивање тјелесне тежине.

Генетика T2D M

Значајан утицај генетике у T2DM доказује се високом саглас- 
ношћу појаве овог обољења код монозиготних, генетски идентич- 
них близанаца. Дизиготи, неидентични близанци имају далеко 
мањи степен сагласности овог обољења.

Наслеђе у T2DM je очигледно полигенетско у већини педиг- 
реа, осим код тзв. MODY дијабетеса (дијабетес одраслих код мла- 
дих), гдје je наслеђивање моногенско.

Молекуларном биолошком техником откривају се молекулар- 
не лезије у извјесним инсулинопатијама и наследне абнормално- 
сти инсулинских рецептора које изазивају ријетке T2DM сличне 
синдроме.

За разлику од T1DM, у T2DM нема значајније повезаности ca 
ХЛА типовима код бијелаца.

Тип 2, или инсулин независна шећерна болест, je далеко нај- 
чешћи, тако да око 80-90% од свих обољелих од дијабетеса отпада 
на тип 2. Код једног броја обољелих од овог типа дијабетеса, бо-
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лесници не могу да искористе инсулин зато што немају довољно 
рецептора за инсулин. To je нарочито изражено код гојазних гдје 
се број инсулинских рецептора драстучно смањује. Ha тај начин, 
глукоза не може да улази у ћелије да би се искористила, и у по- 
већаној количини се накупља у крви.

Код других, пак, ca овим типом дијабетеса инсулински рецеп- 
тори не функционишу на задовољавајући начин, мада их има до- 
вољно, али резултат je исти: глукоза не може да улази у ћелије и 
њена концентрација у крви се повећава.

Симптоми инсулин-независног типа шећерне болести раз- 
вијају се споро t o k o m  више година, a најчешће су присутни поја- 
чана глад, жеђ, учестало мокрење, поремећаји вида, осјећај умора, 
сметње у рукама и ногама ca боловима и пецкањем, учестале ин- 
фекције, полна немоћ. Мада су неки фактори, који су узрок инсу- 
лин-зависног типа дијабетеса, присутни и у типу 2 дијабетеса, и 
међу њима постоје значајне разлике (наслеђе, стрес, итд). Тип 2 
шећерне болести далеко чешће се јавља послије 40 година живота, 
код гојазних и код људи ca лошим навикама у исхрани.

У пракси су посебно значајни тип 1 и тип 2 дијабетеса. Да би 
етиолошке разлике у настанку ових обољења биле што јасније, 
дајемо њихов шематски приказ (Слика 13).

3. О стали специф ични ти пови  ди јабетеса

Видјели смо да у ову категорију улази 8 подгрупа, или врста 
дијабетеса од којих je најпознатији тзв. МОДИ (MODY) дијабе- 
тес. Taj назив je до скоро био општеприхваћени термин у свјет- 
скоЈ литератури за специфичну форму ca карактеристикама типа
2 дијабетеса код негојазне дјеце и младих, који се учестало јавља 
и преноси кроз генерације у неким породицама. Новија сазнања 
су указала на генетски дефект хромозома 12, 7 и 20 што доводи до 
дефектне функције бета ћелија панкреаса. О МОДИ дијабетесу и 
осталим специфичним типовима дијабетеса даћемо више подата- 
ка у посебном поглављу.
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ТИП 1 ТИП 2

Панкреас

Ошгећене 
бета ћелије

Бста ћелије којс '  
луче инсулин Бета ћелијс очуване 

(сманлн број ?)

ЛУЧЕЉЕ ИНСУЛИНА
Мало или 
нимало

м

Варијације 
. Смањено 
. Нормално или 

испод нормале

ТЈНЛЕСНЕ ЋЕЛИЈЕ

Нормалан број ' ИНСУЛИНСКИ РЕЦЕГП&РИ 
р сц с п то р а  , .  ,r r  (потребни да бн инсулнн

био сфикасан)

i
. CMaibcn oprtj рсцсптора

. Инсулин не може да се всже

. Инсулнн мање ефикасан у 
номагању ћелијама да 
ирихватс птукозу

Слика 13. Инсулин-зависни дијабетес, или тип 1, настаје зато што je поре- 
мећена функција бета ћелија панкреаса услед чега je лучење 
инсулинавеома оскудно илиуопште недостаје. Инсулин-независну 
шећерну болест, или тип 2, карактеришу три механизма. Први, у 
панкреасу ћелије производе инсулин, али су изгубиле способност 
брзе надокнаде инсулина према стварним потребама; други, на 
нивоу ћелије смањен je број рецептора за инсулин, na глукоза не 
може да уђе у ћелије брзо и довољно инсулинска резистенција, 
и трећи, у ћелијама постоји дефект преносиоца који не могу да 
адекватно преузму молекуле глукозе.

4. Гестацијски дијабетес

Гестацијски дијабетес се јавља t o k o m  трудноће, a након по- 
рођаја се губи. За овај тип шећерне болести данас се окривљују
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извјесни хормонални фактори, активни t o k o m  трудноће. Обич- 
но прогредира у инсулин-независни тип 2 дијабетеса 5-15 година 
послије јављања. И о овом значајном типу шећерне болести више 
података даћемо у посебном поглављу.

КОМПЛИКАЦИЈЕ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ

У току дијабетеса компликације могу да се јаве као:
-  акутне или метаболичке и
-  хроничне или дегенеративне.

Акутне (метаболичке) компликације

Акутне компликације шећерне болести настају као последица 
повишених или снижених вриједности гликемије.

У акутне компликације дијабетеса спадају:
1. Дијабетесна кетоацидоза (ДКА)
2. Хипергликемијско, хиперосмоларно, некетонско стање
3. Лактатна ацидоза и
4. Хипогликемије

Д и ја б е т е с н а  к е т о а ц и д о з а  (Д К Л -D K A )

Дијабетесна кетоацидоза je главна акутна компликацијауслед 
повишених вриједности глукозе у крви. To je веома тежак мета- 
болички поремећај који означава крајње нерегулисани дијабетес 
праћен (апсолутним или релативним) недостатком инсулина. 
ДКА су склоне особе ca типом 1 шећерне болести, док код особа 
ca типом 2 шећерне болести ова веома опасна компликација, која 
угрожава живот болесника, јавља се знатно ређе, a и када се јави 
има далеко блажу клиничку слику. Понекад, поготово код млађих 
особа, шећерна болест може да се први пут испољи у кетоаци- 
дози. Свакако да томе претходе бројне сметње, ако болесник не 
затражи љекарску помоћ благовремено и стање се драматично 
погорша.



62 Проф. др Божидар М. Бојовић: СВЕ 0 ШЕЂЕРНОЈБОЛЕСТИ

Директни узроци за настанак кетоацидозе су следећи:
-  недијагностикована или нелијечена шећерна болест дјеце 

и младих,
-  сувише мала доза инсулина код дјеце и младих који су на 

инсулинској терапији,
-  прекид узимања инсулина,
-  инфекције, посебно вирусне,
-  хируршке болести, трауме, кариозни зуби, опекотине,
-  лијечење глукокортикоидима или диуретицима,
-  повећана функција штитасте жлијезде и стрес.

У основи кетоацидозе стоји недостатак инсулина и то je зав- 
ршна фаза нелијечене шећерне болести тип 1 и неминовни исход 
код свих болесника прије проналаска инсулина. Тешке метаболичке 
поремећаје који прате ово стање карактеришу нагомилавање кисе- 
лих продуката, тзв. кетонских тијела ацетона, ацетосирћетне и бе- 
таоксибутерне киселине ca губитком течности и поремећајем елек- 
тролита, посебно калијума и натријума, неопходних за нормално 
функционисање свих ћелија организма. У завршној фази кетоаци- 
дозе долази до поремећаја свијести који су у почетку блажи (поспа- 
ност-сомноленција), a касније постају израженији (сопор и кома).

За све особе у кетоацидози, посебно за оне у коми, карактери- 
стично je да им дах мирише на ацетон. Свака особа која има такав 
задах, без обзира да ли болује или не од шећерне болести мора, 
затражити медицинску помоћ. A код обољелих од шећерне боле- 
сти, и сама сумња на кетоацидозу довољан je разлог да се хитно 
тражи љекарска помоћ.

Х и п е р г л и к е м и јс к о , х и п е р о с м о л а р н о  н е к е т о н с к о  с т а њ е

Најважније карактеристике овог стања су:
-  хипергликемија без ацидозе,
-  губитак течности (дехидрација),
-  депресија функције нервног система,
-  чешћи и тежи поремећаји свијести него код ДКА
-  неријетко кома,
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-  претежно јављање у старијих људи ca типом 2 шећерне 
болести.

Л а к т а т н а  а ц и д о з а

Од када су уведени поуздани лабораторијски методи за од- 
ређивање концентрације лактата у крви, ова врста ацидозе се че- 
сто дијагностикује код болесника ca лошом регулацијом шећерне 
болести.

Лактатна ацидоза разних степена није тако ријетка, као што 
се некада мислило, али често остаје непрепозната или се дијагно- 
стикује касно. С обзиром на веома високу смртност код болес- 
ника ca овим стањем, овај синдром треба препознати и лијечење 
спровести што je могуће прије.

Х и п о г л и к е м и ја  (снижена вриједност глукозе у крви)

To je стање супротно кетоацидози, настаје када дође до пада 
вриједности глукозе у крви и представља најчешћу компликацију 
која прати шећерну болест. Знатно чешће се јавља код пацијената 
ca типом 1 шећерне болести. Тип 2 дијабетеса je ређе праћен поја- 
вом хипогликемија, чак и када су на инсулинској терапији, али 
уколико je присутна, обично je тежа и опаснија.

Хипогликемија настаје као последица повишења инсули- 
на у организму који нагло смањује количину глукозе у крви. Ha 
смањење гликемије најприје реагују нервне ћелије јер оне за свој 
нормалан рад троше велике количине глукозе и због тога ће прве 
„осјетити“ њен недостатак. Губитак свијести до којег долази услед 
брзог и јаког пада глукозе у крви, зове се хипогликемијска кома, 
или хипогликемијски шок. Ова компликација акутно угрожава 
живот обољелог и ако се не предузме правовремено лијечење, не- 
ријетко, исход je фаталан.

Хроничне (касне, васкуларне) компликације

Хроничне компликације шећерне болести су добиле назив no 
свом току који je хроничан и прогресиван. Називају се још касне,
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јер настају послије неколико година трајања дијабетеса, или ва- 
скуларне, с обзиром да су промјенама најчешће захваћени крвни 
судови.

Данас, хроничне компликације представљају далеко највећи 
проблем у шећерној болести. Без обзира што у вези ca овим 
компликацијама има још доста нејасноћа, сасвим je сигурно да 
суштина проблема хроничних компликација лежи у промјенама 
које настају на крвним судовима. И то, у првом реду на оним крв- 
ним судовима који се зову артерије. To су крвни судови различи- 
тог калибра, од веома ситних, невидљивих голим o k o m , д о  веома 
крупних, ca неколико центиметара у пречнику. Њима се свјежа 
крв, богата кисеоником, доводи од срца до појединих дјелова тије- 
ла, органа, мишића, нерава.

Промјене на крвним судовима су двојаке: једну групу чине 
промјене на већим крвним судовима, a другу на мањим, ситним 
крвним судовима.

Д и ја б е т е с н е  м а к р о а н г и о п а т и је

Промјене на већим крвним судовима, зову се дијабетесне ма- 
кроангиопатије и скоро су идентичне оним промјенама које се 
виде на овим крвним судовима t o k o m  старења и које се називају 
атеросклерозом. Основна разлика je у томе што се ове промје- 
не код обољелих од шећерне болести јављају знатно раније, ис- 
пољавају се у тежем степену и захватају већи број крвних судова. 
Промјене се одражавају, претежно, на рад срца, бубрега, мозга, 
ногу, ређе живаца и костију, али нема органа који не би могао да 
буде захваћен овим промјенама. Последице се испољавају у виду 
срчаног удара (инфаркт), мождане капи (апоплексија - ,,шлог“) 
или у виду одумирања ткива ногу (гангрена) итд.

Д и ја б е т е с н е  м и к р о а н г и о п а т и је

Промјене које захватају ситне крвне судове зову се дијабе- 
тесне микроангиопатије. Обично се јављају у болесника ca ти- 
пом 1 шећерне болести, мада се могу јавити и у другим типовима
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шећерне болести. Најчешће се развијају на оку и бубрезима, до- 
водећи до прогресивог слабљења вида, a у тежим случајевима до 
сљепила и до слабљења бубрежне функције. Неријетко, промјене 
иду истовремено на бубрезима и очима. Такође, у пракси су веома 
често промјене изражене на великим и малим крвним судовима, 
што наравно ове озбиљне компликације чини још тежим. Промје- 
на на ситним и великим крвним судовима доводе, код обољелих 
од шећерне болести, до:

1. промјене на очима
2. промјене на бубрезима
3. промјене на кардиоваскуларном систему
4. промјене на нервном систему.
Учесталост хроничних компликација зависи од бројних фак- 

тора. Више студија које су обухватиле болеснике ca дијабетесом 
тип 1 и тип 2, показале су да je настанак компликацијау директној 
вези ca степеном регулације шећера у крви. Осим тога, доказано je 
да постоји генска предиспозиција за настанак дијабетесних ком- 
пликација.
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Постављање дијагнозе шећерне болести, за обољелог пред- 
ставља преломни моменат у животу. Свакако да није исто да 

ли се ради о дјетету, младој, одраслој или особи у поодмаклим 
годинама, као што није исто да ли се ради о инсулин-зависној или 
инсулин-независној шећерној болести. Међутим, било о којем 
узрасном добу да се ради, или о било којој врсти шећерне боле- 
сти обољелом треба ставити до знања стару, деценијама познату 
истину, да je обољели од шећерне болести-условно здрава особа. 
Такав болесник може да живи као и да не болује од те болести, под 
условом да се придржава потребних и прописаних мјера. Степен 
развоја савремене науке о шећерној болести ову чињеницу само 
потврђује и овој истини даје већи смисао.

Нажалост, данас смо још далеко од тога да се шећерна болест 
може излијечити. Ако неко има шећерну болест, ма колико се 
савјесно и упорно лијечио, тешко може да очекује да ће она неста- 
ти. Међутим, уз стручно, савјесно и упорно лијечење, таква особа 
биће способна за нормалан живот, спремна даудовољи обавезама 
које захтијева пуна животна активност. Она ће се осјећати здра- 
вом, јер она je условно, премда само док се тако лијечи, здрава.

Овој оптимистичкој и реалној будућности, обољели треба да 
зна и другу, исто тако деценијама доказану истину. Мало je боле- 
сти које тако брзо и неповратно оштете организам и угрозе живот 
као што то чини шећерна болест, код оних који се не придржавају 
упутстава и који олако схватају реалност. Зато, на самом почет- 
ку, послије упознавања основних појмова о шећерној болести, 
обољели мора да се упозна ca циљевима и основним принципима 
лијечења.

Ц и л>еви  л и је ч е њ а  ш е ћ е р н е  б о л е с т и  су следећи:
-  да се уклоне симптоми болести,
-  да се успостави добра метаболичка контрола,
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-  да се обољели оспособи за нормалан живот у породици, на 
радном мјесту и у друштву. A код дјеце, да се осигура нормалан 
раст, развој и добијање у тјелесној тежини,

-  да се спријечи развој или ублаже компликације.
О с н о в н и п р и н ц и п и - н а ч е л а у л и је ч е њ у ш е ћ е р н е б о л е с т и  дата

су још давне 1965. године од стране Комитета експерата Свјет- 
ске здравствене организације за питање борбе против шећерне 
болести. Она треба да послуже као смјернице обољелим, али и 
здравственим радницима који се баве лијечењем. Основна начела 
су следећа:

-  дужност je љекара да охрабри болесника и да му објасни 
да je он у стању да може живјети нормалним животом, сличном 
оном здравих људи,

-  љекар мора сматрати својом обавезом да помоћу конти- 
нуираног одгоја помогне болеснику да упозна своју болест. Ако 
je исправно упућен, болесник може вршити важну улогу у свом 
лијечењу, редовно биљежећи резултате прегледа самоконтроле и 
достављајући их љекару, како би овај, уз друге налазе извршене за 
вријеме контролних прегледа, могао усмјерити ток лијечења,

-  љекар треба да стимулише обољелог за одржавање нормал- 
не тјелесне тежине и правилну физичку активност,

-  лијечење треба да спријечи инфекције, a ако се појаве, брзо да 
их лијечи (посебно честе су инфекције коже и мокраћних путева).

Да би се остварила препоручена начела, у овом моменту, на 
располагању нам стоји шест главних терапијских приступа:

1. обучавање-едукација,
2. физичка активност
3 .исхрана
4. орални антидијабетици-таблете
5. инсулин
6. самоконтрола
О б у ч а в а њ е . Мада je обучавање-едукација веома дуго позна- 

то у лијечењу шећерне болести, тек у последње вријеме je у пуној 
мјери сагледана његова улога и дато му веома важно мјесто. Како
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ћете сазнати коју дијету треба да узимате? Како ћете дозирати ин- 
сулин? Како ћете, рецимо, само ове двије ствари знати без обуча- 
вања? Зато je обучавање на првом мјесту терапијских мјера, јер 
без доброг упознавања болести и свега што je прати, друге мјере 
неће бити правилно коришћене, na чак ни могуће.

Ф и з и ч к а  а к т и в н о с т . Физичка активност помаже другим те- 
рапијским мјерама. Она je важна не само зато што поправља 
опште здравствено стање већ и због тога што чини да je инсулин, 
било сопствени или унешени, много дјелотворнији, што се, вјеро- 
ватно, постиже повећањем инсулинских рецептора. Зато, физич- 
ка активност, усаглашена ca стварним потребама сваког болесни- 
ка, неопходна je као терапијска мјера.

И схрана. Контрола врсте и количине хране која се уноси још 
увијек je основа у лијечењу свих врста шећерне болести. Наравно, 
контрола врсте и количине хране je веома важна и за све здраве 
особе, мада се нажалост, на то често не мисли. Многи пацијенти 
ca типом 2 шећерне болести, способни су да производе властити 
инсулин и одговарајућа исхрана чини да je инсулин дјелотвор- 
нији, ефектнији, него би био ако се тих мјера не би придржавали.

Код особа ca типом 1 шећерне болести, план исхране je та- 
кође, веома важан. Док je често мање рестриктиван него програм 
код особа ca типом 2 шећерне болести, он омогућава шири избор 
хране. To je у ствари исхрана здравих особа усаглашена ca инсу- 
линском терапијом и физичком активношћу.

О р а л н и  а н т и д и ја б е т и ц и  су лијекови, у виду таблета, који 
када се узимају на уста доводе до смањења шећера у крви. Мада 
има више врста ових лијекова, најпознатији су тзв. препарати 
сулфонилуреје, и бигванидски препарати. Ова имена су дата no 
хемијском саставу који има сваки лијек из ових група. Механи- 
зам помоћу којег ови лијекови испољавају своје антидијабетесно 
дејство je различит. Препарати сулфонилуреје подстичу бета ће- 
лије Лангерхансових острваца гуштераче, да излуче онај инсулин 
који се под самим дејством глукозе не би могао потпуно излучи- 
ти. Бигваниди не утичу на излучивање инсулина. Они подстичу
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учинак инсулина на нивоу ћелија чиме омогућавају лакши улазак 
шећера-глукозе у њих, a вјероватно ометају и улазак глукозе из 
цријева у крвоток и успоравају улазак глукозе из јетре у крв. О 
особинама других врста оралних антидијабетика, посебно нових, 
најважније податке даћемо у посебном поглављу.

Инсулин. A k o  сосптвени инсулин није адекватан (тип 1 
шећерне болести), или ако je потреба за инсулином већа поред 
одговарајуће исхране у особа ca типом 2 шећерне болести, може 
бити неопходно да се инсулин уноси путем инјекција. Откако je 
откривен, инсулин je још увијек осовина око које се крећу сви 
приступи у лијечењу шећерне болести, било да организам про- 
изводи и/или користи сопствени, или да се инсулин уноси путем 
инјекција (Слика 14).

Слика 14. Без обзира о каквој терапији се ради (само исхрана, исхрана и
физичка активност, или исхрана уз примање инсулина) у крајњем, 
лијечење зависи од инсулина у контроли нивоа шећера у крви.
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С ам окон трола има изузетан значај у одржавању добре кон- 
троле болести и сарадње ca медицинским тимом. Самоконтро- 
ла представља стални процес активности које пацијент (a ако се 
ради о дјетету и  његови родитељи) треба да спроведе to k o m  365 
дана у години, a којима се каналише, регулише и усмјерава ток и 
исход шећерне болести.

Лако je закључити да je у лијечењу шећерне болести доми- 
нантно правило успостављања и одржавања равнотеже. Тријас 
могућности инсулин или орални антидијабетици, исхрана и 
физичка активност, прилагођавају се свакој особи, уважавајући 
њене посебности. Постоје такође и мање важни фактори који 
утичу на програм лијечења. Ha њих се често не мисли, могу да 
се скоро и не региструју, али се и они морају имати у виду. To су 
стрес, усаглашавање времена, апсорпција хране и др. Ово су све 
фактори који су својствени људском бићу. Човјек не живи сваког 
дана на исти начин, следећи дан није копија претходног. Болесник 
се мора динамично прилагођавати сваком дану, na и мањим вре- 
менским дистанцама, како би имао пуну контролу, било о којој 
врсти шећерне болести да се ради.

A . ОБУЧАВАЊЕ - ЕДУКАЦИЈА

З а ш т о  je  в а ж н о  о б у ч а в а њ е ?

Став Студијске групе за дијабетес Свјетске здравствене органи- 
зациује, да je „обучавање-едукација угаони камен у лијечењу 

дијабетеса и битни чинилац у социјалној интеграцији обољелог“, 
најбоље показује колики се данас значај придаје овој терапијској 
мјери. Много je разлога који говоре у прилог потреби обучавања 
обољелих од дијабетса, али један од најважнијих je тај што обоље- 
ли од дијабетеса другују ca болести свакога дана, сваке недјеље, 
свакога мјесеца у години. Ако t o k o m  године посјете љекара пет 
или шест пута, и при томе добију савјете и љекарску помоћ, ипак 
свих осталих дана у години морају сами да рјешавају проблеме
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које ca собом носи шећерна болест. A баш од тога како ће се бо- 
лесник односити према шећерној болести и проблемима које 
она носи, у многоме зависи квалитет метаболичке контроле. По- 
стоји још много ваљаних разлога да се обучавању посвети велика 
пажња. Најважнији су:

-  да обољели живи дуже и срећније квалитет живота важан je 
као и његова дужина,

-  да je мање дана када доминирају болест и компликације,
-  да обољели буде способан за самосталан живот и да сам из- 

лази на крај ca својим тешкоћама,
-  да обољели има што више продуктивног и корисног живота,
-  да болесник не буде терет себи самом, својој породици и 

друштву, већ равноправан члан.
Обучавање подразумијева учење како треба да се поступа да 

би се могла контролисати соспствена болест. Болесник, такође, 
треба да научи како да сам себи контролише шећер у крви и мо- 
краћи, како да узима лијекове, како да сам себи даје инсулин, ако 
je то неопходно. Уз то, треба да зна шта смије, a шта не смије узи- 
мати у исхрани, како да се одлучи при избору хране, рецимо у 
ресторану или на путу, и много, много других дилема. Зато обу- 
чавање почиње ca постављањем дијагнозе обољења и наставља се 
t o k o m  цијелог живота.

Неке од бројних информација болесник може да добије у 
популарној литератури, али неке може да добије само од меди- 
цинских радника који познају његову болест, a неријетко и од 
неког другог болесника, на основу различитих искустава. Зато 
се данас поклања велика пажња формирању удружења обољелих 
од шећерне болести, или удружења родитеља дјеце обољеле од 
шећерне болести, камповима дјеце обољеле од шећерне болести 
и слично.

К о  о б у ч а в а ?

У разговору ca особом која обучава, о шећерној болести 
може да се добије читав низ корисних информација. Едукатори
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за шећерну болест су професионални здравствени радници који 
добро познају ову болест и који су за то квалификовани. To могу 
да буду:

-  љекари,
-  медицинске сестре,
-  дијететичари,
-  стручњаци за физичку активност,
-  савјетници за ментално здравље.

Ca знањем u вјештином стеченом кроз едукацију, бо- 
лесник може ga eogu нормалан u акти ван  ж ивот. Без т о ш  
знања, шећерна болест имаће далеко теж и  ток, болесник ће 
бити  изложен сталним фрустрацијама u теш ко ће моћи ga  
добро контролише своју болест.

В и ш е  с л о б о д е

Већина болесника мисли да се у шећерној болести предузи- 
мају велика ограничења. Тако могу да мисле они који мало знају
о шећерној болести или се никада ca њом нијесу срели. Једно je 
сигурно, што болесник више сазна и зна о шећерној болести, биће 
слободнији и моћи ће да разумије како да своје знање примијени 
при свакодневним животним потребама. Дијета која се препору- 
чује обољелом од шећерне болести je иста као она која се препо- 
ручује здравим особама. Данас постоје инсулини ca различитом 
брзином дјеловања и болесник може да их прилагоди дневним 
потребама. Слично je и ca самоконтролом шећера у крви. Ha ос- 
нову увида у дневне осцислације гликемије може се планирати 
програм дневних активности. Многе ствари које су некада прави- 
ле озбиљне сметње и спутавале слободан живот обољелима, да- 
нас су превазиђене. У будућности ће се на том плану ствари још 
више побољшавати.

Данас постоје разрађени програми обучавања који су прила- 
гођени узрасту обољелих и врсти шећерне болести. Даћемо један
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модел који je примјењљив за  одрасле и дјецу, a у оквиру њега ука- 
заћемо на најважније мјере које се tokom обучавањ а треба да пре- 
дузму. У овом поглављу се износи програм обучавањ а, a детаљи 
везани за  поједине видове обучавањ а, дати су у поглављима на 
која се односе.

Програм обучавања

О с н о в н а  с а з н а њ а  о  ш е ћ е р н о ј б о л е с т и

Ha самом почетку, одмах no постављ ањ у дијагнозе, болеснику 
треба да се пруже основна знањ а о шећерној болести. Треба им 
објаснити:

-  ш та je шећерна болест (основни појмови о значају шећера- 
-глукозе у организму, нормалне и повишене вриједности 
шећера у крви, унос шећера путем хране, појава и развој 
шећерне болести),

-  типови шећерне болести (инсулин зависни-тип 1, инсулин 
независни-тип 2 и друге врсте),

-  симптоми шећерне болести и разлике у клиничком испоља- 
вању, зависно од врсте обољења. Заш то настају појачана 
жеђ, мокрење, нагли губитак у тежини, умор итд.

-  могући узроци настанка шећерне болести, ca објаш њ авањ ем 
улоге наслеђа, стреса, вирусних инфекција, гојазности, 
исхране, аутоимуне деструкције бета ћелија панкреаса,

-  циљеви и начин лијечења дијабетеса (исхрана, физичка ак- 
тивност, орални антидијабетици инсулин, итд.),

-  компликације шећерне болести (акутне и хроничне)

О б у ч а в а њ е  о  и с х р а н и

Обучавање о исхрани траж и много узајамног разумијевањ а 
пацијента и едукатора. Није мали број стручњ ака који савјетују 
да се при обучавањ у одмах не почне ca забранама. Било како оне 
саопштене у почетку, забране могу да створе негативну реакцију. 
Н аравно да прогам треба прилагодити узрасту, социо-економ-
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ском стању и нивоу образовања обољелог и породице. Кроз еду- 
кацију о исхрани, обољели треба да овладају ca:

-  најважнијим појмовима о хранљивим материјама (угљени 
хидрати, масти, бјеланчевине, витамини, минерали),

-  упознавање ca укупним енергетским потребама и  неопход- 
ним састојцима хране (упознавање ca принципима употребе 
АДА таблица, или других таблица, или слободне исхране),

-  број и  састав оброка (мањи a чешћи оброци -  шест у току 
дана), значај употребе влакнастих материја цереалија, по- 
врћа,

-  распоред оброка у току дана (значај узимања оброка у исто 
вријеме сваког дана, распоред оброка у односу на физичке 
активности, исхрану у породици),

-  ограничено узимање неких врстахране (масти животињског 
поријекла, соли),

-  забрањено узимање (храна богата шећерима, колачи, пите, 
сладолед, слатке кифле, бомбоне, мед, желеи, сирупи).

Обучавање о исхрани започиње већ првог дана ca дијагнозом 
обољења. Она се мора наставити касније кроз редовне контро- 
ле и што je веома важно, треба повремено провјеравати да ли се 
обољели придржава исхране или не.

Добрим обучавањем, едукатор задобија повјерење пацијента 
и покреће у њему жељу за новим сазнањима.

О бучавањ е о ф и зи чкој акти вн ости

У овом сегменту програма обучавања, болесници се упознају 
ca физичким активностима које ће помоћи да боље регулише и 
контролишу дијабетес. Упознају се ca:

-  неким физичким активностима које могу да изаберу и  да их 
спроводе,

-  предностима физичке активности, посебно пјешачења,
-  најважнијим упуствима којих треба да се придржавају у току 

физичких активности различитог интезитета и дужине 
трајања (допунски оброк, промјене дозе инсулина, одмор).
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О бучавањ е о оралним  анти ди јабети ци м а

Значајан дио обољелих ca типом 2 шећерне болести, у терапији 
користе оралне антидијабетике у виду таблета. Болесник треба од- 
мах да схвати да ови лијекови нијесу инсулин и да je њихово дјело- 
вање ефикасно само ако je гуштерача обољелог способна да лучи 
инсулин, односно да организам обољелог производи сопствени 
инсулин. To je разлог због чега ови лијекови немају ефекта ако се 
дају код обољелих ca инсулин зависним типом шећерне болести.

Требауказати на неке важније особине оралних антидијабетика:
-  смањују ниво шећера у крви болесника ca инсулин-независ- 

ном шећерном болешћу,
-  чувају организам да не шаље сувиш ак шећера у крвоток, 

када се инсулин не лучи правилно и довољно,
-  помаж у организму да отпусти више властитог инсулина у 

крвоток,
-  помаж у да се глукоза боље искористи,
-  заједно ca планирањем оброка и физичке активности пома- 

ж у да се ниво глукозе одрж ава у планираним границама.

О бучавањ е о инсулинској терапи ји

У оквиру сегмента обучавањ а, основни циљ je да болесници, 
који треба да примају инсулин, науче најважнија правила и оба- 
везе инсулинске терапије. To подразумијева:

-  како инсулин дјелује (пут од бета ћелија до рецептора на 
које инсулин дјелује, преношење информације извршним 
ћелијама да пропусте глукозу која им je неопходна за  нор- 
мално функционисање, промјене нивоа инсулина и глуко- 
зе код здравих tokom главних оброка, разлози  заш то се даје 
инсулин путем инјекција),

-  како се добијају поједине врсте инсулина (говеђи, свињски, 
хумани),

-  врсте инсулина према дужини дјеловања (брзо дјелујући, 
средње дјелујући и дуго дјелујући, инсулински аналози),

-  чување и руковање ca инсулином (чување у фрижидеру, чу-
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вање од замрзавања, излагања сунчаној свјетлости, залихе),
-  обавезно провјеравање (заштитно име на етикети, врста, 

тип инсулина-говеђи, свињски, хумани, инсулински анало- 
зи, концентрација инсулина -  100 интернационалних једи- 
ница (иј) или 40 иј, рок трајања),

-  припремање и давање инсулина путем бризгалица и пена на- 
ливпера (сви поступци у припремању инсулина, навлачењу 
у бризгалицу, мијешање бистрог и мутног инсулина у једној 
бризгалици, руковање пеновима и пен апаратима ca пенфил 
улошцима, избор и припрема мјеста за давање инсулина, 
разлике у дјеловању инсулина, зависно од мјеста давања).

О б у ч а в а њ е  о  с а м о к о н т р о л и

Кроз ову обуку обољели се упознају ca низом активности које 
треба да проводе редовно и код своје куће водећи о свему евиден- 
цију no упутствима добијеним од љекара. To подразумијева:

-  контролу шећера и ацетона у мокраћи (упознавање ca тест 
тракама за контролу шећера и ацетона у мокраћи, визуелно 
тестирање, тумачење промјена интезитета обојености тест 
трака, како да се добије ваљан податак и тестирање мокраће 
на шећер и ацетон у различитим ситуацијама),

-  контролу шећера у крви (визуелно одређивање помоћу тест 
трака, одређивање помоћу апарата глукометара и сензора, 
руковање ca апаратима, чување тест трака),

-  вођење дневника (биљежење резултата контроле шећера 
и ацетона у мокраћи прије три главна оброка и прије спа- 
вања, гликемије прије и послије оброка, прије, у току и по- 
слије физичке активности, биљежење субјективних тегоба). 
Добро вођен дневник je истовремено добра мотивација за 
квалитетну сарадњу ca едукатором у праћењу болести. Овај 
дио обучавања подразумијева и обуку како се поступа у си- 
туацијама када су повишене вриједности шећера у мокраћи 
и/или крви, као и ацетона у мокраћи и обуку за давање глу- 
кагона у случајевима хипогликемија.
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Зауспјешно обучавање неопходна je мотивација. Мотивација 
се мора постићи и треба je веома опрезно поспјешивати. Мотива- 
цију треба прилагодити образовању болесника, његовом узрасту 
и склоностима. Оно што једном болеснику може да буде моти- 
вација, код другог може дјеловати дестимулативно. При изнала- 
жењу мотивације, важно je водити рачуна о узрасту и склоности- 
ма пацијента. Када су дјеца у питању, обећање љетовања, боравка 
на мору, планини, скијања и сл. може бити добар разлог за са- 
радњу. Дјеци у периоду пубертета, када желе дружење, изласке, 
може добра мотивација да буде ако им се дозволе активности као 
и њиховим вршњацима, наравно ако одржавају добру метаболич- 
ку контролу.

Посебан проблем за обучавање и за изналажење мотивације 
представљају пацијенти из социјално несређених породица. Ту 
je помоћ социјалног радника и психолога често неопходна. Код 
одраслих болесника, проблем се јавља код оних који се према бо- 
лести односе негативистички или пак болест олако схватају и на- 
стављају ca ранијим начином живота и навикама.

Проблем који се у оквиру обучавања намеће јесте и разумије- 
вање друштвене заједнице за обољеле од дијабетеса.

A ko се жели постићи к вал и тетн а  контрола, ондаје нео- | 
i пходно ga  сваки болесник који се налази на инсулинској тера-  : 
: пији има ап ар ат  за брзо одређивање шећера у крви, ga ia до- :
• бијабесплатноузрационаланбројтракатокомГодине.О вим  •
i болесницима je  потребно обезбиједити бесплатно u тр ак е  за  i
• контролу шећера u ацетона у мокраћи.

Веома су се позитивним показали рекреативно едукациони 
центри за дјецу обољелу од дијабетеса, рад у малим групама и 
популарна предавања за одрасле. Ово су инвестиције чији се ко- 
рисни ефекти многоструко враћају. Код добро регулисаног дија- 
бетеса, компликације које ca собом носе инвалидитет ca високим 
издацима шире друштвене заједнице, одлажу се за касне године 
живота пацијента, или их уопште нема.
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М е т о д е  о б у ч а в а њ а

Предуслов успјешног обучавања јесте да едукатор буде добро 
едукован. Едукатор треба да има јасан програм и циљ шта ca обу- 
чавањем жели да постигне. Једна од посебно важних ставки у про- 
цесу обучавања јесте задобијање повјерења код обољелог. Од тога, 
у највећој мјери зависи успјех едукатора. Важан je његовог начин 
комунакције, разумијевања проблема у којим се болесник налази.

Разумијевањеје Шранш иовјерења,
i повјерење je  ш ран т успјеха. i

Уопштено говорећи, обучавање може да буде појединачно и 
групно.

Појединачно обучавање подразумијева посебпе али и зајед- 
ничке разговоре едукатора, првенствено клиничара ca болесни- 
ком или ca родитељима и ca дјететом.

Групно обучавање подразумијева рад у мањим или већим гру- 
пама. Оно има велико преимућство јер отклања усамљеност и по- 
влачење у себе и своју болест и своје проблеме који су неријетки, 
посебно код младих. Велику помоћ у томе могу да пруже успјеш- 
ни млади људи који имају дијабетес годинама, a који су савјесним 
односом према болести постигли професионални и друштвени 
углед и, изнад свега, сачували здравље.

У оквиру групне едукације дјеце веома важно мјесто имају 
кампови. To подразумијева организовано групно дружење дјеце 
ca инсулин зависним дијабетесом у мјестима гдје се могу оства- 
рити услови за спровођење допунске едукације, контроле знања и 
стицања и развијања социјалних навика.

У лога удруж ењ а обол>ели х

За рјешавање многих проблема које ca собом носи шећерна 
болест није довољно ангажовање само здравствених радника и 
здравствене службе. Показало се да значајну помоћ могу да пруже 
друштва за борбу против шећерне болести, која окупљају не само
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обољеле од шећерне болести већ и медицинске раднике и грађане 
који су вољни да се ангажују на овом послу. Позитивна улога ових 
удружења, практично се показала на примјеру Црне Горе.

Прво Удружење за заштиту дијабетичара формирано je у Цр- 
ној Гори, марта 1966. године. Ha иницијативу неколико болесни- 
ка од шећерне болести, одржана je прва оснивачка скупштина и 
за првог предсједника изабран je Новак Вујошевић, тада судија 
Уставног суда Црне Горе, a за првог секретара Ђуро Јовановић 
(Слике 15 и 16).

С лика 15. Н овак  Вујош евић Слика 16. Ђ уро Јованови ћ

ТадауЦрној Гори није постојао ниједанљекар којије биоуско 
специјализован за ендокринологију, ондосно за дијабетологију. 
Болесници су лијечени неорганизовано, no домовима здравља, 
интерним одјељењима и одјељењима дјечјих болница. Одмах no 
оснивању Удружења, формиране су подружнице за заштиту дија- 
бетичара no општинама, тако да су већ послије неколико година 
рада све општине у Црној Гори биле обухваћене.

У првом предсједништву удружења био je и значајан број 
здравствених радника разних профила, na je направљен про- 
грам одржавања предавања и савјетовања у подружницама ca по- 
стављањем питања и добиајња одговора о шећерној болести, што 
je допринијело брзом омасовљавању чланства.
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У даљем раду, ово Удружење je покренуло иницијативу преко 
здравствених установа за школовање првих кадрова, na су први 
стручњаци за ендокринологију и дијабетологију у Црној Гори 
школовани, највећим дијелом, активном и материјалном помоћи 
Удружења. Касније je Удружење иницирало велики број преда- 
вања, na и симпозијума ca темама из проблематике шећерне бо- 
лести. Kao предавачи, поред приспјелих стручњака из Црне Горе, 
били су и предавачи истакнути стручњаци из бивше Југославије 
и иностранства.

Нарочиту пажњу Удружење за заштиту дијабетичара по- 
свећивало je упознавању јавности ca проблемима дијабетеса као 
болести, пошто су дијабетичари све чешће наилазили на неразу- 
мијевање у радним организацијама, када je у питању њихова рад- 
на способност или запошљавање. Ово само no себи говори, да су 
услед непознавања и погрешног схватања дијабетеса као болести, 
ускраћивана основна права обољелима. Удружење je код надлеж- 
них органа бринуло о правовременој производњи и снадбије- 
вању лијековима, посебно, инсулинима, тест тракама за контролу 
шећера у мокраћи, a касније и првим апаратима за самоконтролу 
шећера у крви. Подстицана je прехрамбена индустрија на произ- 
водњу и снабдијевање тржишта дијеталним прехрамбеним про- 
изводима.

Kao што се из ове кратке ретроспективе активности Удру- 
жења за заштиту дијабетичара Црне Горе може видјети, бројне су 
користи од удруживања болесника и задравствених радника раз- 
них профила. Треба знати да добровољним укључивањем у удру- 
жења, обољели од шећерне болести добијају осјећај међусобне 
солидарности, да су само једни од бројних који се бори ca истим 
тешкоћама, те тако лакше разбијају осјећај усамљености, повуче- 
ности и односа према здравим из окружења.

Нажалост, последњих година, ово удружење које je било 
узорно и најбоље организовано у бившој СРЈ, не наилази на од- 
говарајуће разумијевање и помоћ друштва. Ако се знају велике 
предности које оваква удружења имају и која су се потврдила и
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код нас у Црној Гори, очекивати je да ће се у скоријој будућности, 
омогућити да рад Удружења за  заш титу обољелих од шећерне бо- 
лести доживи пуну реафирмацију.

Дијабетичари имају заједничке проблеме, заједнички про- 
блеми чине заједничке интересе, заједнички интереси ства-  
рају њихову интересну заједницу, интересна заједница ус- 
мјерава акти вн ости  према држави у рјешавању заједничких 
проблема.

Слика 17. Рука, руци.
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Б. ИСХРАНА

Мада правилна исхрана представља основну, и сигурно прву 
терапијску мјеру у лијечењу шећерне болести, може се сло- 

бодно рећи да су и данас присутни конфузија и бројне заблуде 
no овом питању. Да би се већ на старту отклониле нејасноће и 
могао схватити основни принцип који треба слиједити, потребно 
je дати одговор на питање зашто се баш исхрани придаје толики 
значај у лијечењу обољелих од шећерне болести.

Видјели смо да je храна гориво којим се обезбјеђује енергија 
потребна за нормално функционисање органа, мишића и ткива. 
Међутим, храном се, исто тако, обезбјеђује и материјал за из- 
градњу и обнову ћелијских структура, које су потрошене или од- 
страњене. Приспјела храна, послије процеса разградње, користи 
се одмах, као енергетски материјал, или се депонује у ћелијама, за 
каснију употребу. Тако депонована енергија je веома значајна, јер 
се потребе за енергијом мијењају из дана у дан, односно из сата у 
сат, na и чешће. За дивљење je ca колико прецизности функцио- 
нише тај механизам, којим се људском организму ставља на рас- 
полагање увијек потребна количина енергије. Сасвим je јасно да 
кључ који омогућава тако беспрекорно функционисање je у урав- 
нотеженој исхрани.

Код обољелих од шећерне болести поремећена je способност 
искоришћавања, депоновања и ослобађања хране као енергетског 
материјала. У овој чињеници стоји и објашњење зашто обољели 
од шећерне болести који се не лијече или им je болест слабо регу- 
лисана, губе у тјелесној тежини. To je разлог због којег, код ових 
болесника, ћелије, у ствари, гладују и поред одговарајућег уноса 
хране. Храна се не може квалитетно искористити као енергетски 
и градивни материјал и губи се путем мокраће. Стање je веома 
слично као када би се неко налазио на сплаву у сред језера, пуног
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свјеже воде, a умире од жеђи јер не може да дохвати воду. Лије- 
чењем шећерне болести, настоји се поправити настали поремећај. 
Исхрана je важан и незаобилазан чинилац у лијечењу шећерне 
болести.

Важно питање којим треба да се отклони конфузија na и за- 
блуде, јесте, да ли се исхрана обољелих од шећерне болести разли- 
кује од исхране здравих. Уистину, исхрана обољелих од шећерне 
болести не разликује се много од исхране која се у свакодневном 
животу сматра нормалном и здравом. Мали je број намирница 
које обољели од шећерне болести не смије да употребљава.

Може се слободно p eh u  g a  je  т а вна  р а зл и к а  у  т ом е ш т о  
ј здрава  особа може g a  јед е  колико  хоће, a обољ ели од ш ећерне  
: болест и онолико  колико  м у  треба.

Ограничење које имају обољели од шећерне болести, да на- 
мирнице које троше морају бити измјерене и количински распо- 
ређене, не представља одступање од принципа којег би требало 
да се придржавају и здрави. Треба одмах истаћи да и здрава осо- 
ба, која нема шећерну болест, треба да једе само онолико коли- 
ко joj je потребно, a не онолико колико може. Нажалост, многе 
здраве особе једу много више него што им je потребно, неслутећи 
да на тај начин угрожавају своје здравље. Преобилна исхрана и 
гојазност могу довести до низа поремећаја свих органа и посебно 
представљају додатно оптерећење које омогућава да се шећерна 
болест појави и код особа које су наследно оптерећене.

Зато се слободно може рећи да je исхрана која се препоручује 
обољелим од шећерне болести, у ствари, најздравија и често мно- 
го здравија од исхране коју узимају здраве особе.

П р и н ц и п и  з д р а в е  и с х р а н е

Принципи здраве исхране најбоље се могу сагледати кроз 
препоруку Одјељења за здравље САД, намијењену свим Амери- 
канцима:
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1. узимати различиту храну,
2. одржавати пожељну тежину,
3. избјегавати храну ca много масти, засићених масти и холе- 

стерола,
4. узимати храну ca одговарајућим скробом и влакнима,
5. избјегавати шећер и слаткише,
6. избјегавати повишену употребу соли. Чувати се од пре- 

рађевина и брзе хране ca високим садржајем соли,
7. ако се користе алкохолна пића, треба бити умјерен. 
Правила добре исхране могу се сликовито дати у виду пира-

миде у чијој основи се налазе намирнице које треба да се узимају 
често, a на врху оне које треба употребљавати ријетко, јер у себи 
садрже доста масти и шећера. Постоје бројне адаптације пирами- 
де исхране, најчешће према одређеним болестима. Такву je напра- 
вила и Америчка дијабетолошка асоцијација (АДА), за болеснике 
од шећерне болести и она се данас најчешће савјетује (Слика 18).

Слика 18. АДА пирамида 
исхране

Meto м
J p V I H

протгшш
Млнј<*0 N M.ICaM H 
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К Ј Г п р и ц с ,  t i .b c iiM  ш ф а г и
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План исхране обољелих од шећерне болести слиједи у потпу- 
ности све ове принципе. Добра исхрана и добра метаболичка кон- 
трола шећерне болести може се постићи кроз врло сличан план 
исхране. Тако се најбоље види да исхрана обољелих од шећерне 
болести није рестриктивна и да je то идеална исхрана за свако- 
га. Кроз ове препоруке намијењене здравим, a које, у потпуности, 
треба да слиједе и обољели од шећерне болести, даћемо кратка 
појашњења.

Зашто треба узимати разноврсну храну ?

Узимањем разноврсне хране обезбјеђују се, поред осталих 
неопходних материја и дневне потребе у витаминима и минера- 
лима. To значи да у дневним оброцима треба да буду присутни 
млијеко, поврће, воће, хлеб, месо и масти.

Зато када се узимају у одређеној и истој количини сваког дана, 
стичу се навике у коришћењу хране која највише може да пореме- 
ти метаболизам, и далеко лакше се одржавају вриједности шећера 
у крви у нормалним границама.

Зашто одржавати пожел>ну тјелесну тежину?

Одржавање пожељне тјелесне тежине je веома важно за 
обољеле од шећерне болести. Повећана тежина ca повећањем ма- 
сти, отежава производњу и коришћење инсулина код обољелих 
од инсулин-независне шећерне болести. У гојазности се смањује 
број рецептора за инсулин на површини ћелија, чиме се смањује 
могућност „препознавања“ инсулина од стране ових рецептора и 
уласка шећера-глукозе у ћелије и њено искоришћавање као енер- 
гетског материјала, неопходног за нормалан рад ћелија.

Услед немогућности да улази у ћелије, глукоза се накупља у 
крви, што тражи додатно лучење инсулина чије резерве, време- 
ном, постају недовољне. Код ових болесника се, најчешће, само 
ca смањењем тјелесне тежине одржава сасвим добра контрола 
шећерне болести.
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За брзу процјену исхрањености, односно пожељне тјелесне 
тежине, најчешће се користи тзв. индекс тјелесне масе (body mass 
index-BMI). Добија се тако што се тјелесна тежина у килограмима 
подијели ca квадратом тјелесне висине у метрима:

тт у килограмима
BMI = ----------------------------------

тв у метрима на квадрат

Ако je BMI <18,5 : потхрањеност
18,5-24,9 : нормална исхрањеност
25,0-29,9 : гојазност 1. степена
30,0-39,9 : гојазност 2. степена

>40,0 : патолошка гојазност

Примјер: Болесник висок 180 цм, тежак 90 кг има BMI 27.7:

90 90
BMI = ---------------  = ------- = 27, 7 (гојазност 1. степена)

1 ,8 0 x 1 ,8 0  3,24

Пожељно je да болесници који имају шећерну болест, одржа- 
вају индекс тјелесне масе у границама нормалне исхрањености 
(18,5-24.9).

Особе ca инсулин-зависном шећерном болешћу могу да имају 
проблема ca одржавањем пожељне тежине, ако су им високе ври- 
једности шећера у крви. Тада план исхране треба да садржи:

- узимање праве хране,
- узимање одговарајуће количине хране према потребама,
- усклађен унос хране ca физичком активношћу и лијековима. 
Некада се само ca овим корекцијама, одржава пожељна тежи-

на, постиже се далеко боља контрола болести и чува здравље.
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Зашто се препоручује исхрана ca мало масти?

Употреба масти животињског поријекла штетна je за свако- 
га, na тако и за обољеле од шећерне болести. Зато треба знати да 
маст, животињског поријекла, није пожељна за оне који имају 
шећерну болест, без обзира да ли je у питању свињска, говеђа или 
било која друга. Употреба масти животињског поријекла поспје- 
шује оболијевање крвних судова и срца, a од тих болести су по- 
себно угрожени они који имају шећерну болест. Када су у питању 
масти животињског поријекла, овакав став се односи и на масно 
месо, без обзира на врсту. Свакако да премасно свињско месо не 
треба употребљавати, али крто свињско месо, може се користити 
у исхрани обољелих од шећрне болести, наравно у мањим коли- 
чинама и ређе.

Зашто се препоручује доста поврћа, воћа и зрневл>а?

Узимањем биљне хране богате угљеним хидратима, као што 
су хлеб, цереалије, пиринач, поврће и воће, значајно се повећава 
унос витамина, минерала и влакнастих материја. Влакна смањују 
апсорпцију масти из цријева, побољшавају функцију цријева и 
успоравају прелазак шећера у крв послије оброка. Да би се обе- 
збиједила довољна количина влакнастих материја у исхрани, тре- 
ба узимати:

- свеже воће и поврће (имају више влакана него сокови),
- кору и љуску ако су јестиве,
- цијело зрневље и цереалије,
- најмање једну чинију пасуља, грашка, или сочива недјељно 

Зашто треба избјегавати шећер и слаткише?

Намирнице које обољели од шећерне болести не смије да узи- 
ма ни у којој количини, јесу шећер и храна у коју се ставља шећер. 
Такве хране нема много и у првом реду то je, поред самог шећера, 
још мед. Наравно да у такве намирнице спадају чоколаде, бомбо- 
не, торте, сладолед, колачи, џемови, урме, смокве, суво грожђе.
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Храна богата концетрованим угљеним хидратима као што су 
дезерти и безалкохолна пића, има малу хранљиву, и велику кало- 
ријску вриједност, a уз то веома брзо подиже ниво шећера у крви.

Да би се задовољио укус и потреба за слатким, a да се не изло- 
же ризику добијања у тежини и повећања шећера у крви, обољели 
од шећерне болести треба да узимају:

-  дијетална безалкохолна пића умјесто уобичајених,
-  некалоријска сладила у таблетама, a
-  избјегавају храну као што су пудинзи, желе, и пића заслађе- 

на сладилима.

Зашто треба бити обазрив ca употребом соли?

Колико се у нашој средини гријеши ca употребом соли, нај- 
боље показује податак да код нас просјечно једна особа узима 10
15 грама соли дневно, a дневна потреба je свега 1 грам.

Повећана употреба соли носи ризик високог притиска, a пови- 
шени крвни притисак je веома чест налаз код обољелих од шећер- 
не болести. Повишен крвни притисак повећава ризик за испоља- 
вање многих проблема везаних за дијабетес. Зато je потребно:

-  употребљавати веома мало соли,
-  избјегавати храну у конзервама и другим паковањима ca до- 

датком соли као конзерванса,
-  употребљавати зачинско биље и неслане зачине,
-  употребљавати бијели, црни или црвени папар у сезонској 

храни.

Како ca алкохолом?

Узимање алкохола у мањим количинама, не угрожава срце и 
здравље особе. Међутим, узимање већих количина жестоких пића 
(више од три чаше љуте ракије, вотке, вискија и осталих), може, 
послије извјесног времена, да ослаби срчане функције. Уз то, ал- 
кохол je јако калоричан (1 грам алкохола даје 7 калорија, односно
29 џула) na код особа које су склоне гојазности, алкохол посебно 
штетно дјелује у том правцу.
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Не улазећи у све добро познате негативне стране узимања ал- 
кохола у већим количинама, што се посебно одражава на здравље 
обољелих од шећерне болести, треба знати да алкохол може да 
снизи шећер у крви код болесника који примају инсулин или та- 
блете. Труднице, посебно, не смију да употребљавају алкохолна 
пића.

Они који користе алкохол треба да се придржавају следећег 
упутства:

-  мушкарци 2 чаше пића, или мање, дневно
- жене једну чашу пића, или мање, дневно

П л а н и р а њ е  и с х р а н е

При доношењу плана исхране обољелих од шећерне болести, 
морају бити задовољена три важна принципа:

-  количина,
-  врста и
- распоред узимања хране
Да би се вриједности шећера у крви одржавале у нормал- 

ним, или приближно нормалним вриједностима, потребно je да 
се уноси одговарајућа врста хране, у одговарајућој количини и у 
одговарајуће вријеме, како би, уз помоћ инсулина, била правилно 
искоришћена за енергију или депонована, да би се касније према 
потреби користила.

Без веома доследног прихватања ових начела, нема добре ре- 
гулације шећерне болести. Сврха плана je да исхрана буде значајан 
сегмент у лијечењу шећерне болести. Морају се развијати навике 
у исхрани које су стварни дио дневног начина живота - сталне 
навике ca којима се живи.

Количина хране

Пошто су угљени хидрати, масти и бјеланчевине основни 
састојци животних намирница, потребно je знати у којем дијелу 
учествују у укупним дневним потребама једне особе.
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Основна мјера за исказивање енергетске вриједности живот- 
них намирница изражава се у џулима (према ранијој терминоло- 
гији у калоријама).

1 ки ло ка ло р и ја  (к к а л) јед н а к а  je  4, 18 ки ло џ ула  (КЈ).

Џул je заједничка мјера за све животне намирнице, без обзира 
на њихову врсту. При томе треба имати у виду да:

1 Грам уГљ ених х и д р а т а  ga je  16 K f  (4 кка л)
1 Грам б јеланчевина  ga je  1 6 K J  ( 4  кка л)
1 Грам м а ст и  ga je  36  К Ј (9 кка л)
1 Грам а лко хо ла  ga je  29  К Ј (7  к к а л ) enepluje

Дневне потребе у енергији одређују се према стандардној 
(идеалној) тјелесној тежини. У прилогу су дате таблице идеалне 
тјелесне тежине према висини у центиметрима и старости у годи- 
нама (Страна 536-538). Свака особа може на основу висине и го- 
дина старости сазнати своју стандардну (жељену) тјелесну тежи- 
ну. Дозвољена су одступања, у нашим приликама, до 5 килограма.

Израчунавање дневних потреба у енергији

Дневне потребе у енергији износе:

-  Н ормално ухрањ ен е особе: станд. тежина х  100 K ] (25 ккал)
-  Гојазне особе: ст андардна тежина х  80 K ] (18 ккал)
-  П от храњ ене особе: ст андардна тежина х  125 K] (30 ккал)

Број џула, односно калорија, одређен на овај начин, довољан 
je само за подмиривање основних потреба, када организам мирује 
и енергију троши само за одржавање живота. Због тога je, прили- 
ком планирања исхране, свакој особи потребно додати одређени 
број џула, зависно од начина живота и врсте посла који обавља.
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Тако особа која нема велику физичку активност (канцеларијски 
посао, пензионер и слично) треба да добије сваког дана још 30% 
од оног броја џула који joj припадају. Ha примјер, ако неко, за ос- 
новне потребе, треба да добије 7000 кџула на дан, додаје се још 
30% од тога ( o k o  2100 кџула), што значи да та особа треба да до- 
бије сваког дана 9100 кџула. Ако je у питању физички активнија 
особа (професионални возач, аутомеханичар и слично) онда се 
потреба повећава за 50%. Уколико су у питању тешки физички 
послови (фабрички радници, шумски радници, тешки послови 
земљорадника), особа треба да добије 100% више џула од оних 
што добија за основне потребе организма.

Приликом прерачунавања потребних џула често кажемо 
„око“, што значи да одређени број џула не значи неку веома пре- 
цизну вриједност, већ je то оквирни показатељ no којем треба да 
се планира исхрана. Зато се при овом израчунавању могу вршити 
одређене корекције, односно заокружити цифре.

Прерачунавање енергетских потреба у тежинске мјере, са- 
свим je једноставно. Раније смо навели да 1 грам угљених хидрата 
и бјеланчевина, имају око 16, a 1 грам масти, око 36 кџула.

За нормалан метаболизам одрасле особе, у току 24 сата 
треба на 1 килограм идеалне тежине: 

угл>ених хидрата: 2 - 4  грама
бјеланчевина: 1 -  1,5 грама
масти: остатак до потребног броја џула

Даљи поступак у израчунавању органских потреба израже- 
ниху џулима, даћемо на примјеру једног болесника.

Болесник je одрастао мушкарац, канцеларијски службеник, 
тежак 95 кг, висок 180 цм. Значи, ради се о гојазној особи која 
нема значајнију физичку активност, чија je идеална тежина 75 кг 
(податак о идеалној тежини се добија из стандарда). Његове днев- 
не потребе су 6000 кџула (75 кг х 80 кџула). Пошто се ради о осо- 
би која ради лак, канцеларијски посао, треба овим вриједностима
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додати још 30% (1800 кџула), што значи да јеукупна потреба за 24 
сата 7800 кџула.

Када смо добили укупну потребу у џулима, сада треба да 
израчунамо однос угљених хидрата, масти и бјеланчевина у укуп- 
ној енергетској потреби. Таквој особи треба:

150-300 грамаугљениххидрата (2-4 х 75). Пошто морамо бити 
прецизни, узећемо, рецимо, 2,5 грама угљених хидрата на 1 кг 
идеалне тежине, што je укупно 187. 5 грама угљених хидрата за 24 
сата (2,5 х 75), или изражено у џулима 3000 џула (16 џула х 187,5 
грама угљених хидрата).

75-112,5 грама бјеланчевина (1-1,5 грамх 75), односно, ако уз- 
мемо дозвољену вриједност од 1,15 грама бјеланчевина на кило- 
грам идеалане тежине, имаћемо 86 грама бјеланчевина (1,15 х 75) 
или 1400 џула (16 џула х 86 грама). To je укупно 4400 џула (3000 + 
1400).

Остало je још нераспоређено 3400 џула које треба да попуне 
масти. Како знамо да 1 грам масти даје 38 џула, значи да ће прео- 
сталих 3400 џула добити из, приближно, око 90 грама масти (3400 
: 36).

Ha овај начин смо тачно одредили да наш болесник треба да 
узме у 24 сата: 187,5 грама угљених хидрата (можемо заокружити 
на 187 грама), 86 грама бјеланчевина и 90 грама масти.

В р с т а  х р а н е

Други принцип којег се морамо придржавати у планирању 
исхране јесте врста хране. Да би сада израчунате граме претвори- 
ли у животне намирнице и „ставили их на тањир“ треба да се по- 
служимо таблицама. За то нам на располагању стоје разне табли- 
це у којима су дате калоријске вриједности и најважнији састојци 
хране. У земљама њемачког говорног подручја, користе се таблице 
које се заснивају на тзв. хлебним јединицама. Међутим, принцип 
свих тих таблица je у суштини исти. Болеснику je потребна и мала 
кухињска вага без које нема правилне и уравнотежене исхране.
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Данас су у најширој употреби таблице које je препоручила 
Америчка дијабетесна асоцијација тзв. АДА таблице. Ми ове та- 
блице користимо више од тридесет година. Сматрамо да су веома 
једноставне. Болесници, na и дјеца и њихови родитељи их лако 
савладају. Само у ријетким случајевима примјењујемо друге та- 
блице.

Према таблицама, све животне намирнице које се користе у 
нашој средини и које се налазе у јеловнику нашег становништва, 
подијељене су у 6 група. Свака група носи име no најпрепознатљи- 
вијој намирници која joj припада. To су:

1. Група: хљеб и замјене за хљеб
2. Група: млијеко и замјене за млијеко
3. Група: месо и замјене за месо
4. Група: воће
5. Група: поврће (A и Б)
6. Група: маст и замјене за маст
Сваку од ових група чине намирнице сврстане према саставу. 

У групи хљеб налазе се претежно намирнице богате угљеним хи- 
дратима и зато се група зове хљеб и замјене. У групи месо и замје- 
не налазе се намирнице богате бјеланчевинама, a у групи масти и 
замјене намирнице богате мастима. Да би се схватила суштина та- 
блица, најважније je знати да одређена количина једне намирнице 
унутар исте групе, no садржају угљених хидрата, масти и бјелан- 
чевина и no енергетској вриједности, одговара одређеној количи- 
ни друге животне намирнице исте групе. Ha примјер, у групи хлеб 
и замјене налазе се као, једна јединица, хлеб бијели, полубијели 25 
грама и кромпир, ољуштен 100 грама. Значи да 25 грама бијелог 
хлеба има потпуно исту енергетску вриједност и састав као 100 
грама кромпира. У таблицама се тачно наведене количине намир- 
ница зову јединице, што значи да садрже одређени број калорија, 
односно џула. Ово je важно схватити да би се могле вршити замје- 
не хране према укусу и апетиту болесника.

Количина појединих намирница дата je у тежинским једини- 
цама, али и у кућним мјерама:
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1 чајна (кафена) кашичица, до ивице пуна = 5 грама 
1 супена (велика ) кашика, до ивице пуна =15  грама 
1 шоља = 200 милилитара (мл)-2 децилитра (дл)
1 чаша од јогурта, напуњена до вијенца =200 мл-2 дл 
Групе хранљивих намирница и њихових замјена дате су на та- 

белама 3-8.

Г р у п а  1. Х љ е б  и  з а м је н е  з а  х љ е б

Једна јединица садржи 12 г угљених хидрата, 2 г бјеланчевина 
и незнатну количину масти.

Калоријска вриједност једне јединице je 68 ккал или 284 џула

Табела 3.

Једну јединицу намирница из ове групе чини:

Намирница 1 јединица

хљеб бијели и полубијели 25 гр 1 танка кришка
хљеб црни, ражани 30 гр 1 танка кришка
хљеб кукурузни 35 гр 1 танка кришка
хљеб од пасуља 35 гр 1 танка кришка
двопек 20 гр 2 танке кришке
брашно (пшенично) 25 гр 3 супене кашике
брашно (кукурузно) 35 гр
пшеничне клице 60 гр
овсене пахуљице 3 супене кашике
корнфлекс 20 гр
пшенични гриз 20 гр
кукурузни гриз 20 гр
јечмене пахуљице 3 супене кашике
макароне, шпагете и тијеста 25 гр
пиринач 25 гр
кромпир без љуске 100 гр
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кестен без коре
сочиво
пасуљ
грашак, боб
сојау зрну
кекс
бисквит

40 гр 
20 гр

25 гр 
20 гр 
20 гр 
25 гр

1 тањир

Шта je шећерна јединица?

Шећерна јединица je основна мјера за сналажење у исхрани 
дијабетичара.

1 шећерна јединица = 12 грама угљених хидрата 
(48 ккал / 201. 6 кЈ)

Колико поједине намирнице садрже шећерних јединица учи 
се визуелно.

Танка кришка хлеба,
једна шоља млијека,
пластична чаша јогурта,
једна средња јабука, крушка, кромпир,
пола кукуруза или кроасана,
4 шљиве, 
пола банане,
4 коцкице чоколаде и друго садрже једну шећерну јединицу.

Млијеко и млечни производи садрже шећерне једнице, али 
месо, риба и jaja не садрже.

Г р у п а  2 . М л и је к о  и  м л и је ч н и  п р о и з в о д и

Једна јединица садржи 12 грама (гр.) угљених хидрата, 8 гр. 
бјеланчевина и 10 гр. масти.

Једна јединица има калоријску вриједност од 170 ккал или 712 
џула.



98 Проф. др Божидар М. Бојовић: СВЕ 0  ШЕЂЕРНОЈБОЛЕСТИ

Табела 4.
Једну јединицу намирница из ове групе чиии:

Намирница 1 јединица

кравље млијеко (необрано) 240 мл
кравље млијеко (обрано) 260 мл
кисело млијеко 200 мл
јогурт 200 мл
посни сир млађи 60 гр
млијеко у праху 35 гр
сурутка 260 мл
овчије млијеко 150 мл
козје млијеко 240 мл

Г р у п а  3. М е с о  и  з а м је н е

Једна јединица садржи 7 гр. бјеланчевина, 3 гр. масти и не- 
знатну количину угљених хидрата.

Једна јединица има калоријску вриједност око 55 ккал или 230 
џула.

Табела 5.
Једну јединицу намирница из ове групе чиии:

Намирница 1 јединица

говедина 30 гр
јунетина 30 гр
телетина 30 гр
јагњетина 30 гр
пилетина (без кожице) 30 гр
ћуретина 30 гр
зечетина 30 гр
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срнетина
риба (свјежа или смрзнута) 
сир посни 
свињетина (посна) 
шкољке, лигње 
виршле
посна овчетина 
коњско месо 
шунка (немасна, 
пресована) 
изнутрице 
месни нарезак 
jaje
крављи сир

30 гр 
30 гр 
40 гр 
30 гр
5 комада
50 гр = мала виршла 
30 гр 
30 гр

30 гр 
30 гр 
45 гр 
1 комад 
60 гр

Г р у п а  4 . В о ћ е

Једна једница садржи 12 г угљених хидрата и незнатну коли- 
чину масти и бјеланчевина. Садржи 1 грам дијетних влакана. 

Калоријска вриједност једне јединице je 48 ккал или 180 џула. 
Воће може бити кувано, конзервисано, смрзнуто, али увијек 

без шећера.
Тежина воћа рачуна се ca кошчицама, тј. љуском.

Табела 6.
Једну јединицу намирница из ове групе чини:

Намирница 1 јединица

јагоде 150 гр (1 шоља)
јабука 80гр(1мањ а)
крушка 85 гр (1 мања)
бресква 100 гр (1 средња)
трешње 80 гр (око 10 ком.)
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вишње
шљиве (свјеже)
шљиве (суве)
купине
боровнице
малине
грожђе
лубеница
диња
поморанџа
сок од поморанџе
банана
ананас
грејпфрут
сок од грејпфрута
киви
мандарина
лимун
смокве (свјеже) 
смокве (суве) 
дрењина 
шипак 
рибизле
дуд
нар
дуње
кајсија
компоти (вишња, трешња, 
бресква, јабука, крушка, 
шљива, и д р .)

100 гр (oko 12 ком .) 
100 гр (4 ком .)
15 гр (3 ком .)
120 гр (пола шоље) 
120 гр (пола шоље)
70 гр (oko 15 ком .)
70 гр (15 зрна)
275 гр (1 кришка)
200 гр (1 кришка)
80 гр (1 мања)
130 мл
50 гр (пола ком .)
140 гр (1 кришка)
125 гр (пола средњег) 
120 мл
120 гр (1 ком .)
100гр (1већа)
150гр (2 ком.)
50 гр (2 ком .)
15 гр (1 ком .)
100 гр 
40 гр
100 гр (пола шоље) 
100 гр 
100 гр 
100 гр
100 гр (2 ком .)

50 гр (пола шоље)
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Г р у п а  5 . П о в р ћ е  (A  и  Б )

Поврће A
Табела 7.

1 јединица садржи незнатне количине УХ, М и Б 

Намирница 1 јединица

купус (бијели, црвени) артичока
кисео купус келерабазелена
кељ парадајз (зелени, црвени, кисели)
карфиол плави патлиџан
тикивице краставац
ротквице кисео красавац
печурке паприка
спанаћ кисјела паприка
блитва бела зелен
зеље першун
коприва зелена салата
празилук шпаргла

Поврће Б
1 јединица = 12 гр УХ, 2 гр Б + 0 гр М = 56 ккал = 230 кЈ

Намирница 1 јединица cupoea 1 јединица кувана

шаргарепа 200 гр 200 гр
цвекла 200 гр 200 гр
млади грашак 200 гр 200 гр
црна ротква 200 гр 200 гр
рен 200 гр 200 гр
боранија 200 гр 200 гр
црии лук 200 гр 400 гр
репа 200 гр 400 гр
жута келераба 200 гр 400 гр
парадајз пире 50 гр 100 гр
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Г р у п а  6 . М а с т  и  з а м је н е

Једна јединица садржи 5 гр. масти.
Калоријска вриједност једне јединице je 45 ккал или 190 џула 

Табела 8.
Једну јединицу намирница из ове групе чини:

Намирница 1 јединица

уље (биљно) 5 мл
маст (свињска) 5 гр
сланина (свјежа) 7 гр
сланина (сува) 6 гр
чварци (цеђени) 7 гр
кобасица (масна) 10 гр
лој (овчији) 7 гр
лој (говеђи) 7 гр
бутер, маслац 7 гр
маргарин 7 гр
мајонез 7 гр
кајмак 7 гр
павлака 25 гр (5 кашичица)
топљени сир 15 гр
маслина (зелена) 50 гр (7 комада)
маслина (црна) 40 гр (5 комада)
лешник 8 гр (6 комада)
орах 8 гр (5 комада)
бадем 8 гр (10 комада)
кикирики 6 комада



2: ОСНОВНИПРИСТУПИ УЛИЈЕЧЕЊУ ШЕЂЕРНЕ БОЛЕСТИ 103

Намирнице које такође садрже 12 грама угљених хидрата:

Табела 9

Хљеб u замјене:

1 кришка проје (35 гр),
1 кришка интегралног хљеба (35 гр),
25 гр тоста,
35 гр лиснатог тијеста (смрзнутог),
3 шоље кокица,
30 гр подлоге за пицу (смрзнуто тесто),
1 палачинка,
15 гр сланог кекса или крекера (5 крекера),
20 гр корнфлејкса,
20 гр јечмених, овсених, ражених или пшеничних пахуљица, 
20 гр кукурузног брашна,
15 гр пшеничног брашна,
20 гр интегралног пшеничног брашна,
15 гр пудинга од ваниле или од чоколаде,
100 гр пиреа од кромпира.

Млијеко:

200 мл млијека, јогурта или кефира ca 0.3% масти;
200 мл млијека, јогурта, павлаке ca 1.5% масти.

Воће:

суво воће

20 гр јабука,
20 гр кајсија,
15 гр банана,
10 гр смокава,
25 гр датула,
25 гр сувог грожђа,
20 гр шљива;



104 Проф. др Божидар М. Бојовић: СВЕ 0  ШЕЂЕРНОЈБОЛЕСТИ

природни сокови 
130 гр сока од јабуке, крушке или поморанџе,
160 гр сока од јагода,
120 гр сока од боровнице или грожђа.

Не морају се рачунати до 50 lp: 
кикирики, 
пистаћи, 
лешник,
семенке од бундеве, 
семенке од сунцокрета, 
бадем.

Поврће: 150 гр куваног кукуруза;

НеоГраничено се може конзумирати: 
аспрагус, 
бамбус, 
броколи, 
боранија, 
целер,
кинески купус, 
зелена салата.

Слаткиши:
25 гр џема за дијабетичаре ca фруктозом,
40 гр џема за дијабетичаре који садрже фруктозу ca 
заслађивачем,
12 гр фруктозе,
12 гр сорбитола,
2 равне кашичице кристалног шећера,
2 равне кашичице мармеладе,
1 равна кашичица меда.
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Немају угљених хидрата

М асти  (немају УХ): незасићене :
-  2 кашичице маргарина, мајонеза или уља од сунцокрета, ку- 

куруза, маслине, соје; засићене
- 1 кашичица маслаца, сланине, павлаке, крем сира, или руске 

салате; ораси и сјеменке
-  7 маслина, 10 бадема, 6 кикирикија, 5 ораха, 6 љешника, 2 

кашике сјеменки од бундеве, 1 равна кашика сјеменки од 
сунцокрета.

Табела 10.
Месо u месне прерађевине (немају УХ):

посна меса (месо A)
30 гр говедине, свињетине, 
телетине, живине (без кожице) и рибе,
2 средње сардине,
1/4 шоље туњевине,
60 гр рачића;

полумасна меса (месо Б):
30 гр мљевеног меса или шницли од телетине и говедине, 
живина ca кожицом, 30 гр производа од свињског меса и 30 
грама производа од овчетине;

масна меса - 3 
30 гр мљевеног меса од овчетине или свињетине;

cupeeu:
45 гр посног крављег сира,
30 гр масног крављег сира,
30 гр овчијег сира,
30 гр траписта,
1 кашичица бутера од кикирикија,
2 кашичице пармезана;
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остало 
једно цијело jaje,
3 бјеланца,
30 гр саламе,
1 виршла,
1/4 млијека, јогурта, павлаке ca 3.5% масти.

Напомена: неко поврће има много калорија, a не садржи угље- 
не хидрате (нпр. 200 гр авокада има 460 ккал). Једна кременадла, 
1 мали хамбургер или 1/2 бијелог меса од пилећих груди имају 90 
гр и рачунају се као 3 јединице меса!

Мјерна јединица за сваку групу намирница:

Хљеб и замјене за хљеб = 1 кришка хљеба (25 гр)
Млијеко и замјене за млијеко = 1 шоља (250 мл)
Месо и замјене за месо = 30 грама
Воће = 1 мала јабука која садржи 110 гр (ca кором)
Поврће A = нема мјере, поврће Б =200 гр 
Маст и замјене за маст = 1 кашичица

„Ш ака систем“ за мјерење намирница

Уколико нијесте у прилици да измјерите количину хране коју 
ћете конзумирати, или Вам мјерење представља оптерећење, по- 
служите се својом шаком!

Наравоученије. Једна јединица млијека, хљеба, воћа u поврћа 
Групе Б садржи исту количину утених хидрата. Практично, сле- 
деће количине намирница мо1у ga замјењују једна gpyly: 1 кришка 
хљеба, 20 Грама некуванихрезанаца, 1јабука, 15 Грама пиринча, 90 
Грама неољуштене банане, 1 кромпир од 80 Грама, 250 мл млијека. 
Дакле, ceu они садрже исту количину утених хидрата = 12 Грама. 
Унешени каохрана подижу шећер у крви, утавном, до исто1 нивоа.
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Колико грама угл>ених хидрата „покрива“ једна јединица ин- 
сулина?

Иако су потребе индивидуалне и рачунају се за сваку особу 
појединачно, просјечно 1-2 јединице инсулина су потребне за 12 
грама угљених хидрата. Добро je да то знају они који су на интен- 
зивираној инсулинској терапији (тип 1). Према оброку могу лако 
да израчунају број јединица инсулина који ће себи дати. За дија- 
бетичаре на терапији инсулинском пумпом, просечно je довољна 
1 инсулинска јединица за 10-12 грама угљених хидрата (мада дозе 
могу да варирају, од 1 и. ј. за 8 гр УХ до 1 и. ј. за 25 гр УХ).

Израчунавање болуса

Да бисте могли да почнете ca уживањем у сваком оброку, не- 
опходан услов je да су Вам добро испрограмиране базалне дозе! 
Стога, чешће контролишите шећер у крви и будите стално у кон- 
такту ca својим љекаром!

Како да рачунате болусе пред оброке?
Прво сазнајте колико износи Ваш однос једне инсулинске је- 

динице на један грам угљених хидрата. Уколико je Ваша тотална 
дневна доза* инсулина: Ваш однос 1 и. ј. / гр УХ je:

Табела 11
Дневна доза* инсулина 1 и. . / гр УХ
16 јединица 1 и. . / 36 гр УХ
18 јединица 1 и. . / 28 гр УХ
20 јединица 1 и. . / 25 гр УХ
22 јединице 1 и. / 23 гр УХ
24 јединице 1 и. . / 21 гр УХ
26 јединица 1 и. . / 19 гр УХ
28 јединица 1 и. . / 18 гр УХ
30 јединица 1 и. . /  17 гр УХ
32 јединице 1 и. . / 15 гр УХ
36 јединица 1 и. . / 14 гр УХ
40 јединица 1 и. . / 12 гр УХ
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44 јединице 1 и. ј / 11 грУХ
48 јединица 1 и. ј / 10 гр УХ
52 јединице 1 и. ј / 10 гр УХ
56 јединица 1 и. ј / 9 гр УХ
60 јединица 1 и. ј / 8 гр Ух
65 јединица 1 и. ј / 8 гр УХ
70 јединица 1 и. ј / 7 гр УХ
75 јединица 1 и. ј / 7 гр УХ
80 јединица 1 и. ј / 6 гр УХ
90 јединица 1 и. ј / 6 гр УХ
100 јединица 1 и. ј / 5 гр УХ

*) Тотална дневна доза je збир базалних и болусних доза, односно цјелокупне 
Ваше дозе за 24 сата, коју Вам je одредио љекар.

Примјер 1.

Ви сте женска особа нормалне ухрањености и тјелесне тежи- 
не од 67 кг, просјечне физичке активности и бавите се канцела- 
ријским послом. Ваш дневни унос калорија износи 1675 ккал, од- 
носно 209 гр УХ. Ваша тотална доза инсулина за 24 сата je нпр. 
43.7 и. ј . , a однос 1 и. ј. на 11 гр УХ.

Планирате ручак на следећи начин:
Примјер дијете од 1600 ккал (Табела 12)
Подсјетник: 1 шећерна јединица = 12 гр УХ
Савјет: Табелу Ваше дијете, као и таблицу шећерних јединица, 

можете да залијепите на фрижидер или негдјее у кухињи да Вам 
буду »на оку“.

Према горњој таблици исхране, Ваш ручак би требало да из- 
носи 8 шећерних јединица, односно 72 гр УХ, тј. 6x12, пошто месо, 
поврће A и уље немају угљених хидрата. Појешћете, на пример, 
следеће:

-  пилетину (2 шећерне јединице меса, 60 гр)
-  кромпир (3 шећерне јединице хљеба, 300 гр)
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-  грашак (1/2 шећерне јединице поврћа Б, 100 гр)
-  шаргарепу (1/2 шећерне јединице поврћа Б, 100 гр)
-  мијешану салату од парадајза, паприке и краставаца (по- 

врће A, количина no жељи)
- 1/2 банане (1 шећерна јединица воћа, 50 гр)
-  1 шећерну јединицу масти сачињаваће уље за припрему об- 

рока (1 кашичица или 5 мл)
Пред оброк, за „покривање“ оваквог ручка израчунаћете до- 

датну дозу и себи убризгати следећи болус краткодјелујућег (или 
брзодјелујућег, рапидног) инсулина: 72 гр УХ : 11 = 6.5 јединица 
инсулина.

Примјер 2.

Шетате градом и желите кокице. Једна кесица (отприлике 3 
шоље) овакве намирнице садржи 12 гр УХ. За једну кесицу кокица 
даћете болус од 1.1 и. ј. (12 : 11 = 1. 09)

Примјер 3.

Поручујете чизбургер (30.0 гр УХ) и велики Milkshake (55.6 гр 
УХ). Биће вам потребан болус од 7.8 и. ј. (85.6 : 11 = 7.78)

Како да провјерите да ли добро дозирате?

Према савјетима америчких љекара: уколико je ваш шећер 
прије оброка био на нормали, дозирање можете сматрати успјеш- 
ним ако се 5 сати послије оброка врати на нормалу (уколико сте 
на терапији краткодјелујућим инсулином) или 3 1/2 сата након 
оброка (уколико сте на терапији брзодјелујућим, рапидним ин- 
сулином).

Ни једно дозирање, na ни ово, не може бити идеално, али je 
најприближније потребама за инсулином у односу на оброке. Од 
многих индивидуалних фактора, као што су начин живота, ста- 
росна доб, физичка кондиција, глобално стање организма, врста 
професије и слично, ће зависити и висина шећера у крви.
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Н а м и р н и ц е  к о је  се  м о гу  у п о т р е б љ а в а т и  n o  ж е љ и  

Пића:
домаћи чајеви, 
чиста говеђа супа, 
незаслађена лимунада, 
минерална вода, 
права кафа
Све незаслађено или заслађено вјештачким средствима за за- 

слађивање.
Зачини:
Алева паприка, бијели лук, бибер, босиљак, ванила, жалфија, 

желатин, каранфилић, ким, клека, којандер, лаванда, лимун, ло- 
вор, лук влашац, мајоран, мјешавине сушеног поврћа, мирисне 
есенције, милодух, морач мускатни цвијет, мушкатни орашчић, 
оригано, папрена метвица, першун (лист), пиретар, сирће, слачи- 
ца, co, тимијан, целер, цимет, шафран...

Концетрати:
Концетрати за говеђу и пилећу супу.
Остали концетрати за супу (крем чорбе и сл.) и индустријски 

справљени умаци (кечап и сл. ) не препоручују се у исхрани бо- 
лесника ca шећерном болешћу, јер садрже неконтролисане коли- 
чине угљених хидрата и масти, a може да им буде додат и шећер.

НАМИРНИЦЕ KOJE БОЛЕСНИЦИ CA ШЕЋЕРНОМ  
БОЛЕШЋУ HE СМИЈУ УЗИМАТИ:

-  шећер у свим облицима
- бомбоне, чоколаде*, сладолед *
-  то р те , слаткиши, пециво, кекси u сл.
-  мармелада, џем* мед*
-  разни слатки премази на бази чоколаде
-  воћни сирупи
- кондензовано (заслађеноЈ млијеко
-  жвакаћа Гума*
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-  пудинГ *
-  ко м п о т и  u gpylu конзервисани производи од воћа
-  во ћни  јоГурт u другидезерти на бази јогурта*
-  безалкохолни напици (кокта, кока-кола, разне лимунаде 

и слично)
-  воћни сокови u воћни коктели
-  ликери
-  аперитиви
-  слатка стона вина
-  дезертна вина

*) Намирнице које одговарају и дијабетичарима, могу се узимати само no 
савјету љекара, у количинама наведеним на паковању.

Значај таблица
Вриједност таблица je вишеструка. Треба само замислити 

како би се осјећао болесник који из дана у дан, tokom цијелог жи- 
вота узима само исте намирнице. Захваљујући таблицама, сва- 
ки болесник има могућност да се прилагоди својим навикама и 
својим потребама и, посебно, материјалним могућностима. Ко- 
ришћењем таблица, може се сасвим задовољити потреба за уно- 
сом намирница које су богате у целулози, хемицелулози и пектину. 
Познато je да присуство већих количина ових материја, односно 
биљних влакана, успорава прелазак глукозе из цријева у крв, na 
шећер полако „цури“ из цријева у крв и не долази до његовог на- 
глог скока. Насупрот овоме, ако je исхрана сиромашна биљиим 
влакнима шећер „куља“ Из цријева у крв и његова концетрација 
у крви нагло порасте. Зато се примјеном таблица кроз разне вр- 
сте непрерађеног воћа (посебно јабуке), неољуштених цереалија 
(хљеб с мекињама) и разних врста поврћа (купус, кељ, раштан, 
боранија, краставци), пружа широка могућност задовољавања 
потреба, a да калоријски унос не буде промијењен.

Ради бољег разумијевања употребе таблица у планирању ис- 
хране, користићемо примјер болесника чије су дневне потребе 
7800 џула, како смо то раније израчунали.
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Видјели смо да 7800 (7608) кџула, прерачунато у три основне 
хранљиве намирнице, према одговарајућим потребама, дају 187 
грама угљених хидрата, 86 грама бјеланчевина и 90 грама масти. 
Намирнице које садрже оволику количину основних хранљивих 
састојака, болесник треба да узме у 6 оброка. Како ћемо их распо- 
редити?

Укупно 187 грама угљених хидрата треба да узме у виду хране, 
према таблицама, која има највише угљених хидрата, a то су : хљеб 
(1 јединица садржи 12 грама угљених хидрата и 2 грама бјеланче- 
вина), млијеко (1 јединица садржи 12 грама угљених хидрата, 8 
грама бјеланчевина и 10 грама масти) и воће (1 јединица садржи 
10 грамаугљениххидрата). To значи да 187 грамаугљениххидрата 
треба да обезбиједимо ca 8 јединица хљеба, 2 јединице млијека и
4 воћне јединице. Хљеб треба да буде заступљен у 3 главна и у 2-3 
допунска оброка, млијеко у просјеку 500 мл, у 2 оброка од no 1 
јединице, a воће за ручак и 2 допунска оброка.

Бјеланчевине у количини од 86 грама, болесник треба да унесе 
преко намирница које су најбогатије протеинима, a то су: млијеко 
(1 јединица садржи 8 грама бјеланчевина и 12 грама угљених хидра- 
та), месо (1 јединица садржи 7 грама бјеланчевина, 5 грама масти и 
незнатну количину угљених хидрата) и у мањој количини хљеб (1 
јединица садржи 2 грама бјеланчевина и 12 грама угљених хидрата). 
To значи да ће из раније одређеног млијека, којим су обезбијеђени 
угљени хидрати, добити 16 грама бјеланчевина, a из 8 јединица хље- 
ба, датих због угљених хидрата, још 16 грама, што je укупно 32 грама 
бјеланчевина. Већи дио уноса бјеланчевина, у овом случају у коли- 
чини од 54 грама (86-32), болесник треба да обезбиједи кроз месо 
(1 јединица 7 грама бјеланчевина и 5 грама масти) и нешто мало из 
поврћа групе Б (1 јединица садржи 2 грама бјеланчевина и 7 грама 
угљених хидрата). To значи, 7 јединица меса и 1 јединица поврћа Б.

Потребуумастима, од 90 грама, израчунаћемо лако. Ca 2 једи- 
нице млијека дато je 20 грама масти, a ca 7 јединица меса 35 грама, 
што je укупно 55 грама. Допуну до 90 грама (35 грама) обезбије- 
дићемо ca 7 јединица масти.
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Поврће гупе A, може да се користи no жељи, обично 2 једини- 
це у 24 сата.

Сада можемо направити дефинитивни преглед и распоред 
оброка. У конкретном случају смо израчунали да болесник треба 
да узме 8 јединица хљеба, 2 јединице млијека, 7 јединица меса, 4 
јединице воћа, 7 јединица масти, 1 јединицу поврћа Б и 2 јединице 
поврћа A.

Kao што видимо, овом јеловнику недостаје око 200 џула до 7. 
800 колико je на почетку предвиђено. Пошто се ради о гојазном 
болеснику који треба да губи у тежини, боље je не додавати тих 
200 џула, већ се на то, евентуално, одлучити ако се покаже потре- 
ба (сувише брз губитак у тежини и др.).

Примјер добро дође да се покаже и како се при израчуна- 
вању потреба врши корекција, односно, заокруживање добијених 
вриједности (користити ca јеловницима 132-188 стр.).

Н а јв а ж н и је  о  п о је д и н и м  в р с т а м а  ж и в о т н и х  н а м и р н и ц а  

Млијеко и замјене

Млијеко je једна од основних намирница у нашој исхрани na 
je сасвим je разумљиво да као такво буде редовно заступљено и у 
исхрани обољелих од шећерне болести. Према препорукама, да- 
тим у таблицама, свака особа обољела од шећерне болести треба 
да узима приближно пола литра млијека дневно. Због чега се при- 
даје тако важан значај млијеку, најбоље се може видјети из њего- 
вог хемијског састава:

-  масти 3,4%
- бјеланчевина 3,3%
- мљечног шећера 4,6%
- минерала 0,7%
- воде 87,5%
Очигледно je да су у млијеку заступљена сва три основна 

састојка животних намирница, a значајно су заступљени витами- 
ни и минерали.
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У нашој земљи, осим крављег, млијеко другог поријекла се 
рјеђе користи. Треба знати да овчје млијеко садржи знатно више 
масти од крављег, na није препоручљиво за исхрану обољелих од 
шећерне болести. Када су у питању неке друге врсте млијека, тре- 
ба поступати као према крављем млијеку.

Квалитет млијека се одређује према количини масноће. Пре- 
ма нашим стандардима, млијеко у продаји мора да има 3,2% 
масноће. Масти које се налазе у млијеку, садрже много масних 
киселина кратких ланаца, и зато су лако сварљиве. Када су у пи- 
тању млијечне масти, треба указати на једну доста честу тврдњу. 
Млијеко због велике количине холестерола повећава опсаност од 
атеросклерозе. Холестерол се налази у мастима млијека (13 мг у 
100 мл крављег млијека), али у знатно мањим количинама него у 
неким другим намирницама (мозак 2100 мг у 100 мл, или жуман- 
це 1400 мг у 100 мл).

Количина неГативноГ холестерола, који поспјешује атеро- 
склерозу, у млијеку je релативно мала, a кисело млијеко садржи 
доста аминокиселине лецитин, која неутралише нештивно 
дјелованје холестерола, ш то  успорава настанак атероскле- 
розе.

Најважније бјеланчевине млијека су глобулин, албумин и ка- 
зеин. Добра сварљивост бјеланчевина млијека постиже се ако се 
млијеко пастеризује, или разреди кафом, чајем или какаом.

Млијечни шећер (лактоза) налази сеу крављем млијекуу4,6%, 
и то je незнатна количина у односу на дневне потребе у угљеним 
хидратима. Зато се не треба бојати да ће млијеко, послије узимања 
у умјереној количини, значајно повисити шећер у крви. Али, ако 
се узима у повећаној количини и неконтролисано, онда ће сигур- 
но повећавати гликемију и отежавати правилно лијечење.

Млијеко садржи и бројне, за организам неопходне, минерале. 
Млијеком се посебно обезбеђује дневна потреба у калцијуму.
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Није добро узимати млијеко у претјерано великим количина- 
ма (3-5 литара и више) јер се повећава и ризик од штетног дјело- 
вања калцијума на зидове крвних судова.

Млијеко садржи и најважније витамине у солидним количи- 
нама.

Приликом куповине млијечних производа, треба увјек обра- 
тити пажњу да ли je производу додат шећер, пошто се у тим слу- 
чајевима млијеко не смије употребити.

Од млијечних производа, у исхрани обољелих од шећерне бо- 
лести, најважнији je сир, међутим, треба знати да постоји значај- 
на разлика између сирева. Масни сиреви нијесу добри за исхрану. 
Обољели од шећерне болести треба користити немасне сиреве.

Поврће

Биљна влакна (којима je богато поврће) су дуго времена запо- 
стављана у исхрани. Било je устаљено мишљење да, пошто биљ- 
на влакна не подлијежу варењу, у људском организму, немају ни 
неко веће значење. Међутим, сазнање да су шећерна болест, рак 
дебелог цријева, болести срца и крвних судова, далеко рјеђе у сре- 
динама које у исхрани обилно користе поврће богато влакнастим 
материјама, из коријена je промијенило однос према значењу по- 
врћа у исхрани.

Биљна влакна су шећери који су отпорни на варење у човје- 
чијем дигестивном тракту, Ипак, постоје значајне разлике и у 
биљним влакнима. Корисна дејства испољавају такозвана „дијет- 
на влакна“ и ту спадају: хемицелулоза, пектин, лигнин и гуар 
гума.

Исхрана богата биљним влакнима веома повољно утиче на 
апсорпцију и метаболизам многих хранљивих материја.

Ова влакна снажно подстичу цријевну перисталтику (изба- 
цивање из цријева несварених отпадака хране) и бољу прокрвље- 
ност цријева, чиме убрзавају пролаз хране кроз цријева. Убрзана 
пасажа доводи до краћег контакта хранљивих састојака, посебно 
угљених хидрата ca слузокожом цријева. Дијетна влакна такође,
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упијају воду, a смањују количину масти у организму, нарочи- 
то триглицерида. Ево колико поједине врсте намирница садрже 
дијетних влакана у 100 грама:

Табела 12.
Садржај дијетних влакана у појединим намирницама 
100 грама дијет(ал)них влакана у грамима
Поврће
кељ 11,8
спанаћ 11,1
печурка сушена 8,10
грашак 7,75
пасуљ 7,30
кукуруз 4,50
шаргарепа 3,70
кромпир ca кором 3,50
боранија 3,40
купус 2,80
лук црни 2,10
блитва 1,70
печурка свежа 1,00
Цереалије
мекиње 11,0
корнфлекс 11,0
пиринач 4,50
Хл>еб
двопек ражани 11,70
хљеб црни 5,70
двопек пшенични 4,80
хљеб бијели 2,70
Воће
кикирики пржени 9,30
орах 7,80
јабука 5,20
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крушка 5,00
љешник 3,10
купина 2,70
бресква 2,30
боровница 2,20
јагода 2,20

Сасвим je оправдан став да приликом планирања исхране, ос- 
нову треба да чини поврће. Обољели од шећерне болести морају 
од самог почетка да прихвате ово важно упуство исхране. Поврће 
треба узимати бар два пута на дан.

Приликом кувања, један дио угљених хидрата и бјеланчевина 
прелази у воду, na ако се та вода проспе, ту чињеницу треба имати 
у виду. Сушено поврће се мјери прије стављања у воду, a поврће из 
конзерви треба мјерити као да je свјеже. Наравно, при употреби 
конзервираног поврћа, увијек треба обратити пажњу да ли je до- 
дат шећер или брашно као конзерванс.

Воће

Воће je веома важан састојак у исхрани здравих, na самим тим 
и обољелих од шећерне болести. У народној медицини Италије и 
Енглеске, од воћа се највише цијени јабука. Неријетко се каже да 
се болести срца и крвних судова могу избјећи све до дубоке старо- 
сти, ако се, tokom цијелог живота, узима бар једна јабука дневно. 
Једна енглеска пословица каже: „Ако no једну јабуку поједеш сва- 
ки дан, љекар je непотребан“.

Јабука садржи велику количину пектина који дјелотворно дје- 
лује на крвне судове и срце. Јабука садржи целулозу и неке друге 
материје које благотворно дјелују на перисталтику цријева, a тиме 
и на брже пражњење дебелог цријева које je ослабљено, услед сла- 
бе физичке активности, нарочито код старијих особа. Такође, 
јабука има преко 50 једињења и елемената, што je чини намир- 
ницом веома потребном у правилној исхрани, уз услов да се једе 
редовно и у знатнијим количинама.
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Задржали смо се мало више на јабуци, пошто je она наше 
најраспрострањеније воће. Међутим, и остала воћа нашег под- 
небља садрже знатне количине витамина и минерала. Наша земља 
je богата разноврсним воћем, na се пружа могућност веома ши- 
роког избора воћа, према таблицама које предлажемо. Неријет- 
ко, болесници ca чуђењем прихватају чињеницу да могу да једу и 
грожђе, што je свакако дозвољено, али у прописаним количина- 
ма. Поред смокве и сувог грожђа, не препоручују се ни ораси, зато 
што садрже, поред бјеланчевина, доста и масти. Воће се може упо- 
требљавати свеже и кувано. Приликом кувања, око једна трећина 
угљених хидрата из воћа прелази у воду. Пошто се вода просипа, 
за толико се у припремани оброк може додати воћа. Приликом 
узимања воће треба добро сажвакати. Самим жвакањем, поред 
тога што се воће припреми за лакше варење, чисте се зуби и дес-

Хљеб

Хљеб je један од најнеопходнијих састојака у исхрани обоље- 
лих од шећерне болести. Дијететске врсте хлеба садрже више 
бјеланчевина, a мање угљених хидрата од обичног хљеба. Али 
разлике нијесу толике да би се обични хљеб могао прогласити не- 
пожељним.

Предности ражаног, црног, полубијелог над бијелим хљебом 
je у томе што су они богатији влакнастим материјама и имају бла- 
готворније дјеловање на органе за варење.

Црни, јечмени и ражани хљеб препоручују се чешће онима 
који, уз шећерну болест имају осјетљиве органе за варење, првен- 
ствено због влакнастих материја.

Хљеб je главни извор угљених хидрата у исхрани обољелих од 
шећерне болести. Он спада у „споре шећере“, који се споро кори- 
сте и који, за разлику од „брзих“, као што je рафинирани шећер, 
не сагоре одједном.

Хљеб садржи знатне количине биљних протеина, a садржина 
масноћа у хљебу je мала.
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Треба знати да двопек и препечени хљеб немају никакву пред- 
ност над свјежим хљебом. Количина и врста угљених хидрата, као и 
количина глукозе отпушетене након варења, исти су за свежи хљеб и 
двопек. Приликом коришћења двопека, треба имати у виду да, због 
мале запремине, двопек теже изазива осјећај ситости, na се може де- 
сити да га болесник узме у већој количини него што би смио.

Месо

Месо je главни извор бјеланчевина у исхрани обољелих од 
шећерне болести, али исто тако и веома важан извор масти. Чиње- 
ница je да употреба масти животињског поријекла, у последње 
вријеме опада, због добро познатог штетног дјеловања на срце и 
крвне судове, na je садржај масти у месу главни критеријум, врсте 
и количине меса које ће се наћи у јеловнику обољелих од шећерне 
болести.

Свињско месо, богато мастима не препоручује се у исхрани 
ни здравих, a још мање обољелих од шећерне болести. Међутим, 
крто свињско месо, које није богато мастима, a уз то je јефтиније, 
може се препоручитии обољелим од шећерне болести.

Телеће месо, које je мање масно, погодно je за исхрану обоље- 
лих од шећерне болести. Пошто je оно, најчешће, и скупо, може се 
препоручити, у замјену, немасно јунеће или говеђе месо.

Живинско месо, под условом да живина није товљена, веома 
je погодно за исхрану дијабетичара. Јефтино je и лако се набавља. 
Масне дјелове живинског меса треба одбацити.

Рибље месо je веома погодно за исхрану обољелих од шећерне 
болести, наравно ако се не ради о товљеној риби.

Рибе из рибњака су обично тако храњене да je садржај масти 
у њиховом месу тако велики да их треба избјегавати, као и сва 
друга масна меса.

Ријечне, и многе морске рибе, сасвим су добар извор бјелан- 
чевина и треба их препоручити у исхрани обољелих од шећерне 
болести. Рибље сардине се, такође, могу користити у прописаним 
количинама.
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Изнутрице, као што су црна џигерица, слезина, бијела џиге- 
рица, нијесу забрањене, али се не препоручују, зато што су богате 
холестеролом.

Прерађевине меса, као што су салама, кобасице, паризер, вир- 
шле, нијесу забрањене, али се не препоручују јер садрже велике 
количине изнутрица и масти. Ако се користе у исхрани, треба од- 
странити видљиве дјелове масти. Сушена шунка се може слобод- 
но користити у прописаној количини. Сланина и други продукти 
слични сланини, не треба да се налази у јеловнику обољелих од 
шећерне болести.

Масти

Масти животињског поријекла (свињска, говеђа, гушчја) се 
не препоручују ни здравим особама, a посебно не обољелим од 
шећерне болести.

• Умјесто масши, треба користити биљна уља, ј
: од сунцокрета, кукуруза u маслина. :

Треба бити обазрив и при употреби биљног уља. Пошто се 
ради о веома калоричној намирници, ни оно се не смије користи- 
ти no жељи, већ у количини прописаној у таблицама које болес- 
ник узима.

Најбоље je уље користити за кување поврћа, a не треба га до- 
давати салати, јер се на тај начин повећава калоријска вриједност. 
Ako се поврће припрема на пари, уље треба изоставити, и искори- 
стити га за побољшање укуса салате.

Бутер (маслац), кајмак, маргарин и сличне прерађевине, могу 
се користити у исхрани, али и ca њима треба бити обазрив и ко- 
ристити ихуразумној количини, пошто су богати мастима. Бутер 
има предност у односу на маргарин, зато што je богатији витами- 
нима.

Болесник треба да зна, да ако смањи количину уља, бутера 
и слично у исхрани, може узети више угљених хидрата, чиме се
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изазива бољи осјећај ситости, јер угљени хидрати упијају воду, и 
имају већу запремину.

Кафа, чај, минерална вода, сокови

Црна кафа се може користити у количини која не штети, ре- 
цимо, ако болесник има повишен крвни притисак. Наравно, умје- 
сто шећера, кафи се додаје неко од сладила (сахарин, цикламат, 
сорбитол, стевија).

Када je у питању чај, треба знати да га болесници од шећрне 
болести могу користити према жељи у количини која им прија. 
Чај се заслађује сладилима, a не шећером.

Природне минералне eoge могу се користити без ограничења. 
Газиране воде, додавањем угљендиоксида, имају пријатан укус и 
могу се користити. Међутим, треба и ту бити обазрив. Ha нашем 
тржишту се често нађе минерална вода која садржи разне додат- 
ке, na неријетко и шећер.

Сода вода се, такође, може користити у неограниченим коли- 
чинама.

Фабрички припремљени сокови, no правилу, садрже знатну 
количину шећера и не смију их користити обољели од шећерне 
болести.

Природни сокови, без додатка шећера, могу се користити. Ови 
сокови садрже природне шећере, и то густи више него бистри. 
Најбоље je да се сок припреми код куће. У трговини, треба узи- 
мати сок који носи ознаку да нема шећера или препоруку за дија- 
бетичаре.

Лијекови из народне медицине, веома често се препоручују, од 
стране лаика, обољелим од шећерне болести. Познато je да велики 
број биљака које расту у нашем поднебљу смањује шећер у крви 
(боровница, лист коприве, зреле махуне од пасуља). Taj ефекат се 
остварује најчешће смањивањем ресорпције шећера из цријева. 
Важно je да обољели знају да љековито биље и чајеви нијесу и не 
могу бити замјена за лијекове и дијету. Провјерени, могу се кори- 
стити.
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Табела 13

Намирница Количина Калорије

сок од трешње 250 мл 60
сок од јабуке 250 мл 115
сок од крушке 250 мл 130
сок од грејпа 250 мл 100
битер лемон 200 мл 95

Алкохол

Алкохолна пића која садрже шећер (пиво, ликер, слатка вина) 
забрањују се обољелим од шећерне болести. Може се једино, по- 
времено дозволити употреба чаше сувог вина.

Пиво се не препоручује првенствено из разлога што je богато 
угљеним хидратима. У неким земљама постоје флаширана пива 
ca назнаком да je пиво за дијабетичаре и назначена je количина 
шећера, односно калоријска вриједност. Исто правило je и у про- 
изводњи вина у неким земљама.

Жестока пића (ракија, бренди, виски, вотка, џин) не садрже 
шећер, али су јако калорична. Дијабетичари их могу употребити 
само повремено, и то изузетно и у малој количини.

Поред добро познатог негативног учинка алкохола, и без об- 
зира што je јако калоричан (1 грам алкохола даје 29 џула, значи 
скоро као маст), алкохол има неких посебно негативних утицаја 
када су у питању обољели од шећерне болести.

Низак ниво шећера у крви (хипогликемија), утиче на пона- 
шање и стање свијести. Веома често, стање свијести у којем се на- 
лази дијабетичар, може да наведе околину да мисли да се ради о 
алкохолисаном, a не о болеснику од шећерне болести.

Ako се прије или tokom употребе алкохола не узме храна може 
доћи до тешке хипогликемије, која no правилу, дуго траје. Употре- 
ба алкохола код болесника који узимају неке оралне антидијабе- 
тике, нпр. препарате сулфонилуреје, може да буде праћена реак-
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цијом сличном оноЈ при давању антабуса, лијека који се користи у 
одвикавању од алкохола.

Када je у питању употреба алкохола, обољелим од шећерне 
болести треба указати на једну опасност, нажалост, којој се из- 
лаже немали број обољелих. Код особа које имају слабе крвне 
судове, a атеросклероза je веома чест пратилац шећерне болести, 
ако послије обилног оброка попију већу количину алкохола, већа 
количина крви због варења прелази у трбушне органе, na срце 
добија мање крви. Уз то, убрзава се рад срца, чему доприноси и 
алкохол, срце се слабије снабдијева кисеоником, na je исхрана ср- 
чаног мишића ослабљена и може да се развије инфаркт. Обољели 
од шећерне болести, који уз то имају слабе крвне судове, морају 
увијек да имају на уму овај ризик.

1 кригла пива - 170 ккал
1 лименка пива - 150 ккал
1 чаша (125 мл) црног вина - 90 ккал
1 чаша (125 мл) слатког бијелог вина - 118 ккал
1 чаша (125 мл) шампањца (12.5%) - 95 ккал
1 чаша мартинија - 200 ккал
1 чаша (25 мл) коњака - 55 ккал
1 чаша (25 мл) whiskey - 55 ккал
1 чаша (25 мл) вотке - 55 ккал
1 чаша коктела од вотке и дијеталног сока (25 iмл вотке) - 56 ккал
1 чаша алкохолног коктела (Bloody Магу) - 120 ккал
1 чаша (25 мл) ликера - 60 ккал
1 чаша (50 мл) крем ликера (Baileys) - 165 ккал
1 чаша (125 мл) џин и тоник - 85 ккал

Зачини и јела без ограничења

Обољели од шећрне болести могу слободно да узимају зачи- 
не, јер они поправљају укус хране, a калоријска вриједност им je 
веома мала.
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Широка je листа зачина који се препоручују у исхрани обоље- 
лих од шећерне болести:

алева паприка ловоров лист рен
бибер мипођија сирће
ванила нана co
каранфилић орашчићи цимет
ким першун целер

Сенф, који садржи доста угљењних хидрата, и до 5%, може се 
слободно користити јер je та количина угљених хидрата мала у 
односу на количину која се уобичајено употребљава. Уз то сенф je 
веома погодан за поправљање укуса хране.

Такође, без икаквог ограничења могу се користити лимун, 
грејпфрут и сокови од овог воћа. Они немају калоријску вријед- 
ност, a уз то дјелују веома добро као освежавајућа пића, посебно 
у току љетњих врућина

Супе се могу користити без ограничења, осим оне које у себи 
садрже тијеста. У паковањима супе може се наћи и no једно jaje и 
евентулано меса, али на њима треба да буде назначена количина 
како би се прераучанала њихова калоријска вриједност

Љековито бил>е и чајеви

Медицински, стручан поступак лијечења шећерне болести 
подразумијева примјену савремених знања и достигнућа у ме- 
дицини као науци. Овакво становиште не искључује примјену и 
других фактора у лијечењу, a посебно оних који могу да допри- 
несу било којим начином дјеловања на ублажавање оштећеног 
здравља, na и шећерне болести.

У фармакологији je одавно познато да неке врсте биља које 
се користе у исхрани или као чајеви (бабње, сусам, боровница и 
д р .) могу да имају благ ефекат на понашање шећера у крви. Ипак, 
најважнији разлог њихове примјене je у томе што могу да буду 
користан чинилац у дијететској исхрани и као врло добра замјена 
за разне врсте напитака.
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Биље које врсте у нашем поднебљу, a чини стандардни састав 
свих мешавина чајева који се препоручују дијабетичарима јесте:

корјен водопије (Cichoria folium),
лист коприве (Urtica folium),
зреле махуне од пасуља (Phaseolum legumen),
лист кадуље (Salvia folium),
дјелови боровнице (Myrtillus herba - Absinthus herba),
кантарион,
бреза,
зова,
хајдучка трава,
линцура,
кичица,
мајчина душица, 
медвеђе ухо, 
и др.

Треба имати у виду да чајеви за дијабетичаре нијесу замјена за 
лијекове и дијету. Основна предност биља које се употребљава за 
ову врсту чајева je у његовом саставу. Већина ових састојака садр- 
жи умјесто скроба инулин. Зреле махуне пасуља садрже аргинин, 
чије деловање je слично синтетском антидијабетику синталину 
благ и спор хипогликемијски ефекат.

Средства за слађење

Штетност шећера више није потребно наглашавати. Но, по- 
требно je упозорити на штетно и канцерогено дјеловање умјетних 
заслађивача попут аспартама и многих других који се користе у 
прехрамбеној индустрији. Чињеница да су различити кемијски 
адитиви и синтетичка сладила дозвољени за употребу, нажалост 
не значи да су они сигурни за конзумацију. Болоњски центар за 
истраживање рака Цесаре Малтони (Cesare Maltoni) још je 2005. 
открио да je аспартам „мултипотенцијална канцерогена компо- 
нента чији канцерогени ефекти су доказани већ на дневном уно-
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су од 20 мг no килограму тјелесне тежине, што je пуно мање од 
прихваћеног дневног уноса (Европа 40 мг/кг тт, САД 50 мг/кг тт).

Средства за слађење додају се у припремању кафе, чаја и дру- 
гих напитака, али и за припремање колача и џемова.

Ha нашем тржишту може да се нађе велики број сладила ca 
фабрички заштићеним називима:

Табела 14

састав фабрички-заштићени назив

Сахарин Сахарин
Диабит

Сорбитол Сионон
Сладиал
Асургин

Цикламат Кандисин
Натрен
Сладицин

Фруктоза

Сахарин je неколико стотина пута слађи од шећера. Нема 
хранљиву вриједност и не утиче на ниво шећера у крви. Главни 
му je недостатак што, код неких људи, изазива непријатан укус у 
устима.

Сорбитол не утиче на ниво шећера у крви, али има калориј- 
ску вриједност као и други угљени хидрати. Узет у већој количи- 
ни, може да изазове пролив. Сорбитол се најчешће користи у фа- 
бричкој производњи хране, као рецимо, сладило за џемове.

Цикламат je no укусу врло сличан шећеру. Мање je сладак од 
сахарина. Може се додавати намирницама које се термички об- 
рађују.

Фруктоза je воћни шећер који се користи за слађење хране 
за дијабетичаре. Не доводи до пораста шећера у крви. Има исту 
калорисјку вриједност као и шећер. Препоручује се као сладило,
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посебно дјеци и то у количини до пола грама на килограм тјелесне 
тежине у току 24 сата. Недостатак je што je релативно скупа.

Стевија

Стевија je природни заслађивач који нема дјеловање на шећер 
у крви и није штетан. Биљка стевија je љековита, одавно je познато 
њезино антибактеријско, противупално, na чак и антиканцероге- 
но дјеловање. Такође je дјелотворна против каријеса. Поријеклом 
je из Јужне Америке, гдје се стотинама годинама користила као за- 
слађивач чајева и љековитих напитака. У већини западних земаља 
стевија je до недавно била саботирана и проглашена забрањеном 
биљком због интереса великих мултинационалних компанија, 
које профитирају на вјештачким заслађивачима и шећеру. Инте- 
ресантно je да су у Јапану, управо супротно, забрањена сва синте- 
тичка сладила и да се користи само стевија.

2008. године ФДА (Америчка агенција за храну и лијекове) 
промијенила je став и стевија више није забрањена. Слатки гли- 
козиди из стевије сада се сматрају сигурним за употребу, na мо- 
жемо очекивати да ће велике мултикомпаније ускоро почети упо- 
требљавати стевију за заслађивање хране и пића. Ипак требамо 
бити на опрезу и не вјеровати да je све што садржи стевију здрав 
производ. Ове компаније ће у својим производима уз стевију Ko
pne™  и друге јефтиније заслађиваче и кемијске адитиве, a на ра- 
чун стевије их рекламирати као „здраве“.

Насупрот, екстремно слатком укусу природних спојева гли- 
козида у биљци стевији, она не изазива каријес, не подиже шећер 
у крви и не придоноси дебљању. Стевија садржи 0 калорија, 0 гра- 
ма угљикохидрата с гликемијским индексом 0. Могу je користити 
дијабетичари и у сваком je погледу нешкодљива за организам.

Гликемијски индекс намирница

Угљени хидрати могу бити сложеније или простије структуре. 
Сложеније структуре су скроб, гликоген, целулоза, a простије глу- 
коза и фруктоза. Да би могли бити искоришћени у ћелијама, сви
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шећери се претварају у глукозу. Сложени шећери спорије прелазе 
у крвоток и не доводе до великих скокова шећера у крви. Зато се 
сложенији, комплекснији, угљени хидрати препоручују у исхрани 
обољелих од шећерне болести.

Брзина преласка појединих врста шећера у крвоток назива се 
гликемијски индекс. Намирнице ca мањим индексом, повољније 
су за исхрану дијабетесних болесника. Ha табели 11. дат je глике- 
мијски индекс важнијих намирница

Табела 15. Гликемијски индекс намирница

намирнице индекс %
глукоза 100
корнифлекс
шаргарепа
кромпир пире

мед
хљеб
пиринач

80-89

кромпир млади 
бијели хљеб 
банане

70-79

суво грожђе 
тјестенине 
бисквити 
грашак, смрзнути 
сахароза

60-69

чипс
овсена каша
боранија
грашак

50-59

поморанџе
јабука
сладолед
млијеко

40-49
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јогурт
пасуљ

парадајз супа 30-39
сочива
фруктоза 20-29
соја

кикирики 10-19

Р а с п о р е д  у з и м а њ а  о б р о к а

Веома важан принцип, којег болесник ca шећерном болешћу 
треба да се придржава, je број и распоред оброка. Храна се распо- 
ређује на пет до шест оброкауједнаким временским размацима (3 
главна оброка, 2 ужине и оброк пред спавање). Оваквим, честим, 
малим и равномјерно распоређеним оброцима, равномјерно се

HE ОВАКО!

НЕГО OBAKO!
Вечера t i p u j e

спавања
Још чак Ужина Ручак У ж ш м

Слика 19. Кретање гликемије у току 3 обимна и 6 малих оброка
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уносе хранљиве материје у организам, чиме се посебно спреча- 
ва њихов нагли и велики прилив у органе за варење, a потом и у 
крви. To je посебно важно за шећер, јер неће доћи до скока његове 
концентрације у крви и великог оптерећења сопственог инсули- 
на, ако га болесник још лучи, или слабијег учинка инсулина уне- 
сеног путем инјекјција (Слика 19.).

П равилним . распоредом  оброка, најбољ е се помаже 
доброј м ет а бо ли чко ј ко н т р о ли  ш ећерне болест и

Видјели смо да су у таблицама које смо дали, количине поје- 
диних животних намирница изражене у „јединицама“. Тако се зна 
колико свака јединица садржи угљених хидрата, масти и бјелан- 
чевина и која количина хранљиве материје садржи те количине. 
Расподјелу појединих животних намирница на оброке требало би 
да изврши тим здравственихрадника, јер расподјела често зависи 
од врсте болести и могућих пратећих болести и стања. Веома je 
важно да здравствени радник буде добро обучен и да добро по- 
знаје основне принципе исхране. Да ca пуно стрпљења и разумије- 
вања приступа болеснику. Болесник од шећерне болести треба да 
добије разумљиво исписан јеловник и упутства о могућим замје- 
нама хранљивих материја. Такође, треба да добије одговарајуће та 
блице уз обавјештење о коришћењу.

У току спремања хране, према добијеном јеловнику, веома je 
важно мјерење намирница на кућној ваги, бар у почетку. Касније, 
обично, сваки болесник може доста прецизно и „од ока“ да про- 
цијени тежину намирница али то не треба да буде стална пракса. 
Потребно je повремено провјерити „своје око“.

У току лијечења, потребно je редовно контролисати тјеле- 
сну тежину. Тјелесна тежина не треба да опада, односно да расте, 
више од 0,5-1 кг недјељно, наравно, ако je пад или добијање у те- 
жини препоручено. Ако пак, дође до већег пада или пораста, то 
треба схватити као неповољан знак и узрок може да буде лоша 
метаболичка контрола шећерне болести или неко друго обољење.
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Је л о в н и ц и  з а  о б о љ е л е  од  ш е ћ е р н е  б о л е с т и

Практично, веома je тешко израчунавати за сваког болесника 
посебан јеловник који одговара његовим годинама, тјелесној те- 
жини, могућностима и др. Зато су се показали као веома приклад- 
ни и корисни јеловници одговарајуће калоријске вриједности, ca 
прецизним односом хранљивих материја, који се веома лако при- 
лагођавају свакој особи која има шећерну болест.

Који јеловник, према калоријској потреби, ћемо одредити па- 
цијенту, зависи првенствено од његове исхрањености и година. 
Примјењујемо следеће критеријуме:

Стање исхрањености Калоријски унос
Нормално исхрањени 25 кал. (104 KJ) на кг
(ga би задржали тежину) идеалне тежине
Гојазни 18 кал. (75 KJ) на кг
(ga би смршали) идеалне тежине
Мршави 30 кал. (125 KJ) на кг
(ga би добили у тежини) идеалне тежине.

Примјењујемо два приступа:
Један je да се пацијенту да готов јеловник одговарајуће кало- 

ријске вриједности, сатачним саставом према таблицама (6 обро- 
ка дневно).

Други je да се пацијенту да јеловник одговарајуће калоријске 
вриједности, ca распоредом хранљивих материја и намирница no 
појединим оброцима, ca бројем јединица од свих 6 група намир- 
ница. Пацијенту се оставља, да према сопственим могућностима, 
врши избор оброка и врсту хране (5-6 оброка дневно).
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Слика 20. У храни je тежина проблема! Како га ријешити ?

Г о т о в и  је л о в н и ц и  п р е м а  А Д А  т а б л и ц а м а

Јеловник од 4180 џула (1000 калорија)

Садржи: угљених хидрата 97 гр, масти 50 гр, бјеланчевина 49 гр. 
Дневна количина хране: хљеба 75 гр, млијека 200 мл, меса 

150 гр, масноће 15 гр, поврћа no потреби, воћа 400 гр.
Доручак: (од 7 до 8 сати)

-  200 мл млијека или 200 мл јогурта или киселог млијека;
-  25 гр хљеба или 1/2 кифле.

Ужина: (у 10 сати)
-  100 гр воћа (јабуке, брескве, крушке, поморанџе, некте- 

рине, купине, малине, јагоде, кајсије).
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Ручак: (од 12 до 13 сати)
-  25 гр хљеба, или 100 гр куваног кромпира, или пиринча;
-  90 гр меса, куваног или печеног (говеђе, пилеће, рибље, 

телеће), или пар виршли, или 135 грама крављег сира;
-  поврће „А“ (кељ, купус, спанаћ, парадајз, боранија, зеље) 

кувано и no жељи;
-  супа (говеђа или од поврћа), no жељи
- 10 грама уља за припрему јела (2 кафене кашике). 

Ужина: (у 16 сати)
-  100 гр воћа.

Вечера: (у 19 сати)
-  25 гр хљеба или 100 гр кромпира, или макарона;
-  60 гр меса или 90 гр крављег сира, или саламе;
-  салата (цвекла, паприка, парадајз, краставац), no жељи,
-  5 гр уља за припрему јела (1 кафена кашика)
-  100 гр воћа.

Прије спавања: (од 21 до 22 сата)
-  100 гр воћа.

Напомене:
-  Наведене количине односе се на куване намирнице;
-  Млијеко, чајеве и компот сладити неким од сладила;
-  Недјељно узети највише 3 jaja;
-  Салате и зачине користити no жељи.

Јеловник од 5016 џула (1200 калорија)

Садржи: угљених хидрата 124 гр, масти 55 гр, бјеланчевина 59 гр. 
Дневна количина хране: хљеба 100 гр, млијека 400 мл, меса 

150 гр, воћа 400 гр, поврћа no жељи, масноће 10 гр.
Доручак: (од 7 до 8 сати)

-  50 гр хљеба или 1 кифла;
-  200 мл млијека, или 200 мл јогурта, или киселог млијека;
-  1 кувано jaje или 45 гр. крављег сира, или 45 гр. немасне 

саламе.
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Ужина: (у 10 сати)
-  100 гр воћа (јабука, крушка, поморанџа, купине, шљиве, 

јагоде, кајсије, брескве, малине).
Ручак: (од 12 до 13 сати)

-  50 гр хљеба, или 200 гр куваног кромпира, или пиринча, 
или макарона;

-  90 гр меса куваног, или печеног (говеђе, телеће, рибље, 
пилеће), или пар виршли, или 135 грама крављег сира;

-  поврће „А“ (купус, боранија, кељ, спанаћ, парадајз, 
зеље), кувано и no жељи;

-  супа говеђа, или од поврћа, no жељи;
-  5 гр уља за припрему јела (1 кафена кашика).

Ужина: (у 16 сати)
-  200 гр воћа.

Вечера: (у 19 сати)
-  25 гр хљеба, или 100 грама куваног кромпира, или 1 

кифла;
-  60 гр меса, или 90 гр крављег сира, или 90 гр немасне 

саламе;
-  200 мл млијека, или 200 мл јогурта, или киселог млијека;
-  5 гр уља за припрему јела (1 кафена кашика).

Прије спавања: (од 21 до 22 сата)
-  100 гр воћа.

Напомене:
-  Наведене количине односе се на куване намирнице;
-  Млијеко, чајеве и компот сладити неким од сладила;
-  Недјељно узети највише 3 jaja;
-  Салате и зачине користити no жељи.

Јеловник од 5434 џула (1300 калорија)

Садржи: угљених хидрата 129 гр, бјеланчевина 61 гр, масти 60 гр; 
Дневна количина хране: хљеба 125 гр, млијека 400 мл, воћа 

300 гр, меса 150 гр, масноће 15 гр, поврћа no жељи.



2: ОСНОВНИПРИСТУПИ УЛИЈЕЧЕЊУ ШЕЂЕРНЕ БОЛЕСТИ 135

Доручак: (од 7 до 8 сати)
-  200 мл млијека, или 200 мл јогурта, или киселог млијека;
-  50 гр хљеба, или 1 кифла;
-  1 кувано jaje, или 45 гр крављег сира, или 45 гр немасне 

саламе;
Ужина: (у 10 сати)

-  100 гр воћа (јабука, крушка, кајсија, малине, шљиве, ку- 
пине, брескве, поморанџе, јагоде).

Ручак: (од 12 до 13 сати)
-  50 гр хљеба, или 200 гр куваног кромпира, или пиринча 

или макарона;
-  90 гр меса куваног, или печеног (говеђе, телеће, пилеће, 

рибље), или пар виршли, или 135 гр крављег сира;
-  поврће „А“ (купус, боранија, спанаћ, парадајз, кељ, 

зеље), кувано, no жељи;
-  супа говеђа, или од поврћа, no жељи;
-  10 гр уља за припрему јела (2 кафене кашике).

Ужина: (у 16 сати)
-  100 гр воћа.

Вечера: (у 19 сати)
-  25 гр хљеба, или 100 гр куваног кромпира
- 200 мл млијека, или 200 мл јогурта, или киселог млијека;
-  1 jaje, или 45 гр крављег сира, или 45 гр немасне саламе;
-  5 гр уља за припрему јела (1 кафена кашика).

Прије спавања: (од 21 до 22 сата)
-  100 гр воћа.

Напомене:
-  Дневне количине односе се на куване намирнице;
-  Млијеко, чајеве и компот сладити неким од сладила;
-  Недјељно узети највише 3 jaja;
-  Салате и зачине узимати no жељи.

Јеловник од 5852 џула (1400 калорија)

Садржи: угљених хидрата 154 гр, масти 60 гр, бјеланчевина 63 гр.
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Дневна количина хране: хљеба 150 гр, млијека 400 мл, воћа 
400 гр, меса 150 гр, масноће 15 гр, поврћа no жељи.

Доручак: (од 7 до 8 сати)
-  50 гр хљеба или 1 кифла;
-  200 мл млијека, или 200 мл јогурта, или киселог млијека;
-  1 кувано jaje, или 45 гр крављег сира, или 45 гр немасне 

саламе.
Ужина: (у 10 сати)

-  100 гр воћа (јабуке, крушке, поморанџе, купине, малине, 
брескве, кајсије).

Ручак: (од 12 до 13 сати)
-  50 гр хљеба, или 200 гр куваног кромпира, или пиринча, 

или макарона;
-  90 гр меса куваног, или печеног (говеђе, телеће, рибље, 

пилеће), или пар виршли, или 135 гр крављег сира;
-  поврће „А“(купус, боранија, кељ, спанаћ, парадајз, зеље), 

кувано и no жељи;
-  супа говеђа, или од поврћа, no жељи;
-  10 гр уља за припрему јела (2 кафене кашике).

Ужина: (у 16 сати)
-  200 гр воћа.

Вечера: (у 19 сати)
-  50 гр хљеба, или 200 гр куваног кромпира;
-  200 мл млијека, или 200 мл јогурта, или киселог млијека;
-  једно jaje, или 45 гр крављег сира, или 45 гр немасне са- 

ламе;
-  5 гр уља за припрему јела (1 кафена кашика).

Прије спавања: (од 21 до 22 сата)
-  100 гр воћа.

Напомене:
-  Навдене количине се односе на куване намирнице;
-  Млијеко, чајеве и компот сладити неким од сладила;
-  Недјељно узети највише 3 jaja;
-  Салате и зачине узимати no жељи.
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Јеловник од 6270 џула (1500 калорија)

Садржи: угљених хидрата 154 гр, масти 65 гр, бјеланчевина 70 гр. 
Дневна количина хране: хљеба 150 гр, млијека 400 мл, воћа 

400 гр, меса 180 гр, масноће 15 гр, поврће no жељи.
Доручак: (од 7 до 8 сати)

-  200 мл млијека, или 200 мл јогурта, или киселог млијека;
-  50 гр хљеба, или 1 кифла;
-  1 кувано jaje, или 45 гр крављег сира, или 45 гр немасне 

саламе
Ужина: (у 10 сати)

-  100 гр воћа (јабуке, крушке, купине, малине, брескве, 
шљиве, поморанџе, кајсије).

Ручак: (од 12 до 13 сати)
-  50 гр хљеба, или 200 гр куваног кромпира, или пиринча, 

или макарона;
-  90 гр меса куваног, или печеног (говеђе, телеће, пилеће, 

рибље), или пар виршли, или 135 гр крављег сира;
-  поврће „А“ (кељ, спанаћ, раштан, боранија, парадајз, ку- 

пус), no жељи;
-  супа говеђа, или од поврћа, no жељи;
-  100 гр воћа;
-  10 гр уља за припрему јела (2 кафене кашике).

Ужина: (у 16 сати)
-  200 гр воћа.

Вечера: (у 19 сати)
-  50 гр хљеба, или 200 гр куваног кромпира;
- 60 гр меса, или 90 гр крављег сира или 90 гр немасне саламе;
-  200 гр салате (паприка, цвекла, парадајз, краставац);
-  5 гр уља за припрему јела (1 кафена кашика).

Прије спавања: (од 21 до 22 сата)
-  200 мл млијека, или 200 мл јогурта.

Напомене:
-  Дневне количине односе се на куване намирнице;
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-  Млијеко, чајеве и компот сладити неким од сладила;
-  Недјељно узети највише 3 jaja;
-  Салате и зачине користити no жељи.

Јеловник од 6688 џула (1600 калорија)

Садржи: угљених хидрата 169 гр, масти 68 гр, бјеланчевина 76 гр. 
Дневна количина хране: хљеба 175 гр, млијека 400 мл, воћа 

400 гр, меса 180 гр, масноће 20 гр, поврћа no жељи 
Доручак: (од 7 до 8 сати)

-  200 мл млијека, или 200 мл јогурта, или киселог млијека;
-  25 гр хљеба, или 1/2 кифле.

Ужина: (у 10 сати)
-  200 гр воћа (јабуке, крушке, малине, купине, шљиве, кај- 

сије, брескве, јагоде).
Ручак: (од 12 до 13 сати)

-  50 гр хљеба, или 200 гр куваног кромпира, или макаро- 
на, или пиринча;

-  90 гр меса куваног, или печеног (говеђе, телеће, пилеће, 
рибље), или пар виршли, или 135 гр крављег сира;

-  поврће „А“ (купус, раштан, боранија, зеље, спанаћ, па- 
радајз) кувано, no жељи;

-  супа говеђа, или од поврћа, no жељи;
-  100 гр воћа;
-  10 гр уља за припрему јела (2 кафене кашике).

Ужина: (у 16 сати)
-  200 мл млијека, или 200 мл јогурта;
-  25 гр хљеба, или 1/2 кифле.

Вечера: (у 19 сати)
-  50 гр хљеба, или 200 гр куваног кромпира;
-  90 гр меса, или пар виршли, или 135 гр крављег сира;
-  200 гр салате (цвекла, парадајз, паприка, краставац);
-  10 гр уља за припрему јела.

Прије спавања: (од 21 до 22 сата)
-  100 гр воћа.
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Напомене:
-  Дневна количина односи се на куване намирнице;
-  Млијеко, чајеве и компот сладити неким од сладила;
-  Недјељно узети највише 4 jaja;
-  Салате и зачине узимати no жељи.

Јеловник од 7106 џула (1700 калорија)

Садржи: угљених хидрата 184 гр, масти 75 гр, бјеланчевина 81 гр. 
Дневна количина хране: хљеба 200 гр, млијека 400 мл, воћа 

400 гр, меса 210 гр, масноће 20 гр, поврћа no жељи.
Доручак: (од 7 до 8 сати)

-  200 мл млијека, или 200 мл јогурта, или киселог млијека;
-  50 гр хљеба, или 1 кифла.

Ужина: (у 10 сати)
-  200 гр воћа (јабука, крушка, купина, малина, шљива, по- 

моранџа, кајсија, бресква, јагода).
Ручак: (од 12 до 13 сати)

-  50 гр хљеба, или 200 гр куваног кромпира, или пиринча 
или макарона,

-  120 гр меса куваног, или печеног (говеђе, телеће, рибље, 
пилеће), или 180 крављег сира, или 4 кувана jaja;

-  поврће „А“(купус, раштан, кељ, спанаћ, боранија, пара- 
дајз, зеље) кувано, no жељи;

-  10 гр уља за припрему јела (2 кафене кашике);
-  100 гр воћа.

Ужина: (у 16 сати)
-  200 мл млијека, или 200 мл јогурта;
-  50 гр хљеба, или 1 кифла.

Вечера: (у 19 сати)
-  50 гр хљеба, или 200 гр куваног кромпира;
-  90 гр меса, или 135 гр крављег сира, или пар виршли;
-  200 гр салате (цвекла, парадајз, паприка, краставац);
-  10 гр уља за припрему јела (2 кафене кашике).

Прије спавања: (од 21 до 22 сата)
-  100 гр воћа.
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Напомене:
-  Дневна количина хране односи се на куване намирнице;
-  Млијеко, чајеви и компот сладити неким од сладила;
-  Недјељно узети највише 4-5 jaja;
-  Салате и зачине користити no жељи.

Јеловник од 7524 џула (1800 калорија)

Садржи: угљених хидрата 189 гр, масти 80 гр, бјеланчевина 83 гр. 
Дневна количина хране: хљеба 225 гр, млијека 400 мл, воћа 

300 гр, меса 210 гр, масноће 25 гр, поврћа no жељи.
Доручак: (од 7 до 8 сати)

-  200 мл млијека, или 200 мл јогурта, или киселог млијека;
-  50 гр хљеба, или 1 кифла;
-  5 гр бутера, или маргарина (1 кафена кашика).

Ужина: (у 10 сати)
-  50 гр хљеба, или 1 кифла;
-  1 кувано jaje, или 45 гр крављег сира, или 45 гр немасне 

саламе.
Ручак: (од 12 до 13 сати)

-  50 гр хљеба, или 200 гр куваног кромпира, или пиринча, 
или макарона;

-  90 гр меса куваног, или печеног (говеђе, телеће, пилеће, 
рибље), или пар виршли, или 135 гр крављег сира;

-  поврће „А“ (кељ, раштан, зеље, спанаћ, боранија, купус) 
кувано, no жељи;

-  супа говеђа, или од поврћа;
-  10 гр уља за припрему јела (2 кафене кашике).

Ужина: (у 16 сати)
-  200 мл млијека, или 200 мл јогурта;
-  25 гр хљеба, или 1/2 кифле.

Вечера: (у 19 сати)
-  50 гр хљеба, или 200 гр куваног кромпира;
-  90 гр меса, или 3 кувана jaja или 135 гр крављег сира;
-  200 гр салате (цвекла, парадајз, паприка, краставац);
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-  10 гр уља за припрему јела (2 кафене кашике).
Прије спавања: (од 21 до 22 сата)

-  200 гр воћа.

Напомене:
-  Дневна количина односи се на куване намирнице;
-  Млијеко, чајеве, компот сладити неким од сладила;
-  Недјељно узети највише 4-5 jaja;
-  Салате и зачине користити no жељи.

Јеловник од 7942 џула (1900 калорија)

Садржи: угљених хидрата 199 гр, масти 83 гр, бјеланчевина 94 гр. 
Дневна количина хране: хљеба 225 гр, млијека 400 мл, воћа 

400 гр, меса 240 гр, масноће 25 гр, поврћа no жељи.
Доручак: (од 7 до 8 сати)

-  200 мл млијека, или 200 мл јогурта;
-  50 гр хљеба, или 1 кифла.

Ужина: (у 10 сати)
-  25 гр хљеба, или 1/2 кифле;
-  2 куванаjaja, или 90 гр немасне саламе, или 90 гр крављег 

сира;
-  100 гр воћа (јабуке, брескве, кајсије, малине, купине, по- 

моранџа, шљива).
Ручак: (од 12 до 13 сати)

-  50 гр хљеба, или 200 гр кромпира, или пиринча
- 90 гр меса куваног или печеног (говеђе, телеће, пилеће, 

рибље) или пар виршли или 135 гр крављег сира;
-  поврће „А“( купус, раштан, кељ, боранија, зеље) кувано, 

no жељи;
-  супа говеђа, или од поврћа, no жељи;
-  100 гр воћа;
-  10 гр уља за припрему јела (2 кафене кашике).

Ужина: (у 16 сати)
-  200 мл млијека или 200 мл јогурта, или киселог млијека;
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-  50 гр хљеба, или 1 кифла;
-  5 гр масноће (1 кафена кашика).

Вечера: (у 19 сати)
-  50 гр хљеба, или 200 гр куваног кромпира;
-  90 гр меса, или пар виршли, или 135 гр крављег сира;
-  200 гр салате (цвекла, паприка, парадајз, краставац);
-  10 гр уља за припрему јела (2 кафене кашике).

Прије спавања: (од 21 до 22 сата)
-  200 гр воћа

Напомене:
-  Наведене количине односе се на куване намирнице;
-  Млијеко, чајеви и компот сладе се неким од сладила;
-  Недјељно узети највише 4-5 jaja;
-  Салате и зачини no жељи.

Јеловник од 8360 џула (2000 калорија)

Садржи: угљених хидрата 189 гр, масти 95 гр, бјеланчевина 99 гр. 
Дневна количина хране: хљеба 225 гр, млијека 600 мл, воћа 

400 гр, меса 210 гр, масноће 25 гр, поврћа no жељи.
Доручак: (од 7 до 8 сати)

-  200 мл млијека, или 200 мл јогурта;
-  50 гр хљеба, или 1 кифла.

Ужина: (у 10 сати)
-  25 гр хљеба, или 1/2 кифле;
-  1 кувано jaje, или 45 гр немасне саламе, или 45 гр крављег 

сира;
-  200 грвоћа (јабуке, крушке, брескве, кајсије, малине, ку- 

пине, поморанџе, јагоде).
Ручак: (од 12 до 13 сати)

-  50 гр хљеба, или 200 гр кромпира, или макарона;
-  90 гр меса куваног, или печеног (говеђе, телеће, пилеће, 

рибље), или пар виршли, или 135 гр крављег сира;
-  поврће „А“(кел>, купус, раштан, зеље, боранија, парадајз) 

кувано, no жељи;
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-  супа говеђа, или од поврћа, no жељи;
-  200 гр воћа;
-  15 гр уља за припрему јела.

Ужина: (у 16 сати)
-  200 мл млијека, или 200 мл киселог млијека;
-  25 гр хљеба, или 1/2 кифле.

Вечера: (у 19 сати)
-  50 гр хљеба, или 200 гр куваног кромпира;
-  90 гр меса, или пар виршли, или 135 гр крављег сира;
-  200 гр салате (цвекла, парадајз, паприка, краставац);
-  10 гр уља за припрему јела (2 кафене кашике).

Прије спавања: (од 21 до 22 сата)
-  200 мл млијека, или 200 мл јогурта;
-  25 гр хљеба, или 1/2 кифле.

Напомене:
-  Наведене количине односе се на куване намирнице;
-  Млијеко, чајеви и компот се сладе неким од сладила;
-  Недјељно узети највише 4-5 jaja;
-  Салате и зачини no жељи.

Јеловник од 8778 џула (2100 калорија)

Садржи: угљених хидрата 214 гр, масти 95 гр, бјеланчевина 
101 гр.

Дневна количина хране: хљеба 250 гр, млијека 400 мл, воћа 
400 гр, меса 270 гр, масноће 20 гр, поврћа no жељи.

Доручак: (од 7 до 8 сати)
-  200 мл млијека, или 200 мл киселог млијека;
-  50 гр хљеба, или 1 кифла;
-  1 кувано jaje, или 45 гр крављег сира, или 45 гр немасне 

саламе.
Ужина: (10 сати)

-  50 гр хљеба, или 1 кифла;
-  2 кувана jaja, или 90 гр крављег сира, или 90 гр немасне 

саламе.
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Ручак: (од 12 до 13 сати)
-  50 гр хљеба, или 200 гр куваног кромпира, или макаро- 

на, или пиринча;
-  90 гр меса куваног, или печеног (говеђе, телеће, пилеће, 

рибље) или пар виршли или 135 гр крављег сира;
-  поврће „А“(купус, раштан, боранија)кувано, no жељи;
-  супа говеђа, или од поврћа no жељи;
-  200 гр воћа;
-  15 гр уља за припрему јела (3 кафене кашике).

Ужина: (у 16 сати)
-  200 мл млијека, или 200 мл јогурта;
-  50 гр хљеба, или 1 кифла;
-  5 гр маслаца, или маргарина (1 кафена кашика).

Вечера: (у 19 сати)
-  50 гр хљеба, или 200 гр куваног кромпира;
-  90 гр меса куваног или печеног (говеђе, телеће, пилеће 

рибље), или пар виршли или или 135 гр сира;
-  10 гр уља за припрему јела.

Прије спавања: (од 21 до 22 сата)
-  200 гр воћа (јабука, бресква, крушка, малина, купина, 

шљива, поморанџа).

Напомене:
-  Дневне количине односе се на куване намирнице;
-  Млијеко, чајеве и компот сладити неким од сладила;
-  Недјељно узети највише 4-5 jaja;
-  Салате и зачини no жељи.

Јеловник од 9196 џула (2200 калорија)

Садржи: угљених хидрата 224 гр, масти 100 гр, бјеланчевина 
101 гр.

Дневна количина хране: хљеба 250 гр, млијека 400 мл, воћа 
500 гр, меса 300 гр, масноће 30 гр, поврћа no жељи.

Доручак: (од 7 до 8 сати)
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-  200 мл млијека, или 200 мл јогурта, или киселог млијека;
-  50 гр хлеба, или 1 кифла;
-  1 кувано jaje, или 45 гр крав. сира, или 45 гр саламе. 

Ужина: (у 10 сати)
-  50 гр хљеба, или 1 кифла;
-  2 куванаjaja, или 90 гр немасне саламе, или 90 гр крављег 

сира;
-  100 гр воћа( јабуке, крушке, брескве, шљиве, купине, ма- 

лине, јагоде, кајсије).
Ручак: (8 од 12 до 13 сати)

-  50 гр хљеба, или 200 гр куваног кромпира, или макаро- 
на, или пиринча;

-  90 гр меса куваног, или печеног (говеђе, телеће, рибље, 
пилеће) или 135 гр крављег сира или пар виршли;

-  поврће „А“(купус, раштан, боранија, парадајз, спанаћ, 
зеље, кељ) кувано no жељи;

-  супа говеђа, или од поврћа, no жељи;
-  200 гр воћа;
-  10 гр уља за припрему јела (2 кафене кашике).

Ужина: (у 16 сати)
-  200 мл млијека, или 200 мл јогурта;
-  50 гр хљеба, или 1 кифла; 10 гр маслаца.

Вечера: (у 19 сати)
-  50 гр хљеба, или 200 гр куваног кромпира;
-  90 гр меса, или пар виршли, или 135 гр крављег сира;
-  10 гр уља за припрему јела.

Прије спавања: ( од 21 до 22 сата)
-  200 гр воћа.

Напомене:
-  Наведене количине односе се на куване намирнице;
-  Млијеко, чајеве и компот сладити неким од сладила;
-  Недјељно узети највише 4-5 jaja;
-  Салате и зачини no жељи.
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Јеловник од 9614 џула (2300 калорија)

Садржи: угљених хидрата 228 гр, масти 105 гр, бјеланчевина 112 гр. 
Дневна количина хране: хљеба 250 гр млијека 400 мл, воћа 

400 гр, меса 300 гр, поврћа „Б“ 200 гр, масноће 35 гр.
Доручак: (од 7 до 8 сати)

-  200 мл млијека, или 200 мл киселог млијека;
-  50 гр хљеба, или 1 кифла;
-  1 кувано jaje или 45 гр сира, или 45 гр саламе.

Ужина: (у 10 сати)
-  50 гр хљеба, или 1 кифла;
-  2 куванаjaja, или 90 гр немасне саламе, или 90 гр крављег 

сира;
-  200 гр воћа (јабуке, крушке, шљиве, брескве, кајсије, ма- 

лине, купине, поморанџа)
Ручак: (од 12 до 13 сати)

-  50 гр хљеба, или 200 гр куваног кромпира, или пиринча, 
или макарона;

-  120 гр меса, куваног или печеног (говеђе, телеће, рибље, 
пилеће), или 180 гр крављег сира;

-  200 гр поврћа „Б“(шаргарепа, грашак, пасуљ) кувано;
-  супа говеђа, или од поврћа no жељи;
-  100 гр воћа;
-  20 гр уља за припрему јела.

Ужина: (у 16 сати)
-  200 мл млијека, или 200 мл јогурта
-  50 гр хљеба, или 1 кифла;
-  5 гр маслаца (1 кафена кашика)

Вечера: (у 19 сати)
-  90 гр меса, или пар виршли, или 135 гр крављег сира;
-  50 гр хљеба, или 200 гр куваног кромпира салате no 

жељи (парадјз, краставац, купус, паприка);
-  10 гр уља за припрему јела (2 кафене кашике).

Прије спавања: (од 21 до 22 сата)
-  100 гр воћа.
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Напомене:
-  Наведене количине односе се на куване намирнице;
-  Млијеко, чајеве и компот сладити неким од сладила;
-  Недјељно узети највише 4-5 jaja;
-  Салате и зачини no жељи.

Јеловник од 10032 џула (2400 калорија)

Садржи:угљениххидрата238 гр, масти 110 гр, бјеланчевина 112 гр. 
Дневна количина хране: хљеба 250 гр, млијека 400 мл, воћа 500 

гр, меса 300 гр, поврћа „Б“ 200 гр, масноће 40 гр, поврће „А“ no жељи 
Доручак: (од 7 до 8 сати)

-  200 мл млијека, или 200 мл јогурта,
-  50 гр хљеба, или 1 кифла;
-  1 кувано jaje, или 45 гр сира, или 45 гр саламе.

Ужина: (у 10 сати)
-  50 гр хљеба, или 1 кифла;
-  10 гр маслаца (2 кафене кашике);
-  200 гр воћа (јабуке, крушке, брескве, кајсије, јагоде, ма- 

лине, купине, поморанџе);
Ручак: (од 12 до 13 сати)

-  50 гр хљеба, или 200 гр куваног кромпира, или макаро- 
на, или пиринча;

-  120 гр куваног меса (телеће, говеђе, рибље, пилеће) или 
180 гр крављег сира;

-  200 гр куваног поврћа „Б“ (пасуљ, грашак);
-  супа говеђа, или од поврћа „А“ no жељи;
-  200 гр воћа;
-  20 гр уља за припрему јела.

Ужина: (у 16 сати)
-  200 мл млијека, или 200 мл јогурта;
-  50 гр хљеба, или 1 кифла;
- 2 куванаjaja, или 90 гр немасне саламе, или 90 гр крављег сира. 

Вечера: (у 19 сати)
-  90 гр меса, или пар виршли, или 135 гр крављег сира;
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- 50 гр хљеба, или 1 кифла;
-  салата no жељи (краставац, купус, парадајз, цвекла);
-  10 гр уља за припрему јела (2 кафене кашике).

Прије спавања: (од 21 до 22 сата)
-  100 гр воћа.

Напомене:
-  Дневне количине односе се на куване намирнице;
-  Млијеко, чајеве и компот сладити неким од сладила;
-  Недјељно узети највише 4-5 jaja;
-  Салате и зачини no жељи.

Јеловник од 10450 џула (2500 калорија)

Садржи: угљених хидрата 248 гр, масти 115 гр, бјеланчевина 
119 гр.

Дневна количина хране: хљеба 250 гр, млијека 400 гр, воћа 600 
гр, меса 330 гр, поврћа „Б“ 200 гр, масноће 40 гр, поврћа „А “ no жељи. 

Доручак: (од 7 до 8)
-  50 гр хљеба, или 1 кифла;
-  200 мл млијека, или 200 мл јогурта,
-  1 кувано jaje, или 45 гр сира, или 45 гр саламе.

Ужина: (у 10 сати)
-  50 гр хљеба, или 1 кифла;
-  10 гр маслаца (2 кафене кашике);
-  200 гр воћа (јабуке, крушке, брескве, малине, јагоде, по- 

моранџе, кајсије, шљиве).
Ручак: (од 12 до 13 сати)

-  50 гр хљеба, или 200 гр кромпира, или пиринча;
-  150 гр куваног меса (телеће, говеђе, пилеће, рибље) или 

225 гр крављег сира;
-  200 гр поврћа „Б“(шаргарепа, грашак) куваног; поврће 

„А“ (кељ, парадајз, купус, раштан, боранија, краставци) 
no жељи;

-  200 гр воћа;
-  20 гр уља за припрему јела.
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Ужина: (у 16 сати)
-  200 мл млијека, или 200 мл јогурта, или киселог млијека;
-  50 гр хљеба, или 1 кифла;
-  2 кувана jaja, или 90 гр саламе, или 90 гр крав. сира. 

Вечера: (у 19 сати)
-  90 гр меса, или пар виршли, или 135 гр крављег сира;
-  50 гр хљеба, или 200 гр куваног кромпира;
-  салата no жељи (парадајз, краставац, паприка, купус);
-  10 гр уља за припрему јела (2 кафене кашике).

Прије спавања: (од 21 до 22 сата)
-  200 гр воћа.

Напомене:
-  Наведене количине односе се на куване намирнице;
-  Млијеко, чајеве и компот сладити неким од сладила,
-  Недјељно узети највише 4-5 jaja;
-  Салате и зачини no жељи.

Јеловник од 11286 џула (2700 калорија)

Садржи: угљениххидрата 250 гр, масти 130 гр, бјеланчевина 134 гр. 
Дневне количине хране: хљеба 250 гр, млијека 600 мл, воћа 500 гр, 

меса 360 гр, поврћа „Б“ 200 гр, масноће 40 гр, поврћа „А“ no жељи. 
Доручак: (од 7 до 8 сати)

-  50 гр хљеба, или 1 кифла;
-  200 мл млијека, или 200 мл киселог млијека;
-  1 кувано jaje, или 45 гр сира, или 45 гр саламе;

Ужина: (у 10 сати)
-  50 гр хљеба, или 1 кифла;
-  10 гр маслаца (2 кафене кашике)
-  200 гр воћа (јабуке, крушке, шљиве, поморанџе, брескве, 

малине, купине)
Ручак: (од 12 до 13 сати)

-  50 гр хљеба, или 200 гр кромпира, или пиринча;
-  150 гр куваног меса (говеђе, телеће, рибље, пилеће) или 

225 гр крављег сира;
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- 200 гр куваног поврћа групе „Б“(пасуљ, грашак);
-  супа говеђа, или од поврћа „А“ (купус, боранија, парадјз, 

паприка, кељ, зеље, спанаћ);
-  200 гр воћа;
-  20 гр уља за припрему јела (4 кафене кашике)

Ужина: (у 16 сати)
-  50 гр хљеба, или 1 кифла;
-  200 мл млијека, или 200 мл јогурта;
-  2 кувана jaja, или 90 гр саламе, или 135 гр крав. сира;
-  100 гр воћа.

Вечера: (у 19 сати)
-  50 гр хљеба, или 200 гр куваног кромпира;
-  120 гр меса, или 180 гр крављег сира;
-  салата no жељи (паприка, парадајз, краставац, купус);
-  10 гр уља за припрему јела.

Прије спавања: (од 21 до 22 сата)
-  200 мл млијека или 200 мл киселог млијека.

Напомене:
-  Наведене количине односе се на куване намирнице;
-  Млијеко, чајеве и компот сладити неким од сладила;
-  Недјељно узети највише 4-5 jaja;
-  Салате и зачини no жељи.

Јеловник од 12122 џула (2900 калорија)

Садржи: угљених хидрата 280 гр, масти 135 гр, бјеланчевина 138 гр. 
Дневне количине хране: хљеба 300 гр, млијека 600 мл, воћа 500 гр, 

меса 360 гр, поврћа „Б“ 200 гр, масноће 45 гр, поврћа „А“ no жељи. 
Доручак: (од 7 до 8 сати)

-  50 гр хљеба, или 1 кифла;
-  200 мл млијека, или 200 мл јогурта
-  1 кувано jaje, или 45 гр крав. сира, или 45 гр саламе;
-  5 гр маслаца (1 кафена кашика)
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Ужина: (у 10 сати)
-  50 гр хљеба, или 1 кифла;
-  10 гр маслаца(2 кафене кашике)

Ручак: (од 12 до 13 сати)
-  50 гр хљеба, или 200 гр кромпира, или пиринча,
-  150 гр куваног меса (говеђе, телеће, пилеће, рибље) или 

250 гр крављег сира;
-  200 гр куваног поврћа групе „Б “ (шаргарепа, пасуљ, грашак);
-  супа од поврћа „А“ (парадајз, спанаћ, купус) no жељи;
-  200 гр воћа;
-  20 гр уља за припрему јела (4 кафене кашике).

Ужина: (у 16 сати)
-  50 гр хљеба, или 1 кифла;
-  200 мл млијека, или 200 мл киселог млијека;
-  2 кувана jaja, или 90 гр саламе, или 135 гр крав. сира;
-  100 гр воћа.

Вечера: (у 19 сати)
-  50 гр хљеба, или 200 гр кромпира;
-  120 гр меса или 180 гр крављег сира;
-  салате no жељи (купус, парадајз, паприка, цвекла);
-  10 гр уља за припрему јела (2 кафене кашике).

Прије спавања: (од 21 до 22 сата)
-  50 гр хљеба, или 1 кифла;
-  200 мл млијека, или 200 мл јогурта.

Напомене:
-  Наведене количине односе се на куване намирнице;
-  Млијеко, чајеве и компот сладити неким од сладила;
-  Недјељно узети највише 4-5 jaja;
-  Салате и зачини no жељи.

Јеловник од 12540 џула (3000 калорија)

Садржи: угљених хидрата 290 гр, масти 140 гр, бјеланчевина 145 гр. 
Дневне количине хране: хљеба 300 гр, млијека 600 мл, воћа 600 гр, 

меса 390 гр, поврћа „Б“ 200 гр, масноће 45 гр, поврћа „А“ no жељи.
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Доручак: (од 7 до 8 сати)
-  50 гр хљеба, или 1 кифла;
-  200 мл млијека, или 200 мл јогурта;
-  1 кувано jaje, или 45 гр. крав. сира, или 45 гр саламе;
-  5 гр маслаца (1 кафена кашика).

Ужина: у 10 сати
- 50 гр хљеба, или 1 кифла;
-  10 гр маслаца (2 кафене кашике);
-  40 гр меса, или 45 гр крављег сира;
-  200 гр воћа (јабуке, брескве, поморанџе, јагоде). 

Ручак: (од 12 до 13 сати)
-  50 гр хљеба, или 200 гр кромпира или пиринча;
-  150 гр куваног меса (говеђе, телеће, пилеће, рибље)
-  200 гр куваног поврћа „Б“(грашак, шаргарепа, пасуљ);
-  супа говеђа, или од поврћа „А“ (боранија, купус);
-  200 гр воћа;
-  20 гр уља за припремање јела 

Ужина: (у 16 сати)
-  50 гр хљеба, или 1 кифла;
-  200 мл млијека, или 200 мл јогурта
-  2 кувана jaja, или 90 гр немасне саламе;
-  200 гр воћа.

Вечера: (у 19 сати)
-  50 гр хљеба, или 1 кифла;
-  120 гр меса, или 200 гр куваног кромпира;
-  салате no жељи (парадајз, паприка, купус, цвекла);
-  10 гр уља за припремање јела (2 кафене кашике). 

Прије спавања: (од 21 до 22 сата)
-  50 гр хљеба, или 1 кифла;
-  200 мл млијека, или 200 мл киселог млијека. 

Напомене:
-  Наведене количине односе се на куване намирнице;
-  Млијеко, чајеве и компот сладити неким од сладила;
-  Недјељно узети највише 4-5 jaja;
-  Салате и зачини no жељи.
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Јеловници ca групама намирница у јединицама

Јеловник од 800 ккалорија (3344 КЈ)
Распоред хранљивих материја и намирница no оброцима

Групе намирница 
у јединицама
млијеко
поврће
воће
хљеб и замјене 
месо и замјене 
масти и замјене

Доручак Ужина Ручак Ужина Вечера

1 . . .  .

- - 2 - - 
1 1 - 1 
1 1 1 - 1  

2 - 1 
. . i . .

Јеловник од 1200 ккалорија (5016 КЈ)
Распоред хранљивих материја и намирница no оброцима

Групе намирница 
у јединицама
млијеко
поврће
воће
хљеб и замјене 
месо и замјене 
масти и замјене

Доручак Ужина Ручак Ужина Вечера

1 1 - - - 
- - 2 - 2 
1 1 - 1 
1 1 1 - 1  
- - 1 - 1 
- - 1 - 1

Јеловник од 1600 ккал (6560 КЈ)
Распоред хранљивих материја и намирница no оброцима

Група намирница 
у јединицама
млијеко
поврће
воће
хљеб и замјене 
месо и замјене 
масти и замјене

Доручак Ужина Ручак Ужина Вечера

1 1 - - - 
- - 2 - 2 
1 1 - 1 
1 1 1 - 1  
- - 1 - 1 
- - 1 - 1
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Јеловник од 1800 ккал (7380 KJ)
Распоред хранљивих материја и намирница no оброцима

Групе намирница Доручак Ужина Ручак Ужина Вечера
у Јединицама
млиЈеко 1 1 - - -
поврће - - 2-3 - 2-3
воће 1 1 - 1 -
хљеб и замјене 2 1 2 1 2
месо и замЈене 2 - 3 - 1
масти и замјене 1 - 2 - 2

Јеловник од 2000 ккал (8200 KJ)
Распоред хранљивих материја и намирница no оброцима

Групе намирница Доручак Ужина Ручак Ужина Вечера
у Јединицама
млиЈеко 1 1 - - -
поврће - - 2-3 - 2-3
воће 1 1 - 1 -
хљеб и замјене 3 2 3 2 2
месо и замЈене 2 4 - 2
масти и замјене 1 - 3 - 3

Јеловник од 2200 ккал (9020 KJ)
Распоред хранљивих материја и намирница no оброцима

Групе намирница 
у јединицама

Доручак Ужина Ручак Ужина Вечера

млиЈеко 1 1 - - -
поврће - 2-3 2-3
воће 1 2 1 -
хљеб и замјене 3 2 3 2 3
месо и замЈене 2 - 4 1 2
масти и замјене 2 - 3 - 3
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Јеловник од 2400 ккал (9840 КЈ)
Распоред хранљивих материја и намирница no оброцима

Групе намирница Доручак Ужина Ручак Ужина Вечера
у Јединицама
млиЈеко 1 1 - - -
поврће - - 2-3 - 2-3
воће 1 2 - 1 -

хљеб и замјене 2 2 4 3 4
месо и замЈене 2 - 4 - 2
масти и замјене 3 - 3 - 3

Јеловник од 2600 ккал (10.660 КЈ)
Распоред хранљивих материја и намирница no оброцима

Групе намирница 
у јединицама

Доручак Ужина Ручак Ужина Вечера

млиЈеко 1 1 - - -
поврће - - 3 - 3
воће 2 1 - 1 -
хљеб и замјене 3 2 4 2 4
месо и замЈене 2 2 4 - 2
масти и замјене 2 - 4 - 3

Јеловник од 2. 800 ккал (11.704 КЈ)
Распоред хранљивих материја и намирница no оброцима

Групе намирница 
у јединицама

Доручак Ужина Ручак Ужина Вечера

млиЈеко 1 1 - 1 -
поврће - - 3 - 3
воће 1 2 - 2 -
хљеб и замјене 5 2 5 3 4
месо и замЈене 1 - 2 - 2
масти и замјене 3 2 4 2 4
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Јеловник од 3. 000 ккал (12.300 КЈ)
Распоред хранљивих материја и намирница no оброцима

Групе намирница 
у јединицама

Доручак Ужина Ручак Ужина Вечера

млијеко 1 1 - 1 -
поврће - 3 3
воће 1 2 2
хљеб и замјене 5 3 5 3 4
месо и замЈене 2 2 2
масти и замјене 3 2 4 2 4

С л и к а  21
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ПРЕДЛОГ ЈЕЛОВНИКА ЗА ДЈЕЦУ 
И АДОЛЕСЦЕНТЕ CA 
ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУСОМ - 8 дана

(Према Влашки Ј. и Катанић Д .)

Вријеме узимања оброка и врсте намирница je индивидуално 
и зависе од фактора средине (социјално-економских, културо- 
лошких, вјерских, климатскихи др.) Код нас je уобичајено да глав- 
ни оброци буду око 7, 13 и 19h, при чему je ручак најобимнији. 
Ужине су око 10, 16 и 22h. Наравно дјеца на интезивираној кон- 
зервативној инсулинској терапији (инсулинским аналозима) 
не морају да узимају ужину или узимају калоријски минимум 
(сезонско воће).

ДНЕВНИ ЈЕЛОВНИК ПРВИ ДАН

7.00 h Доручак

Дјеца узраста од 7 до 10 година

Намирница Количина (lp) Енер1етска вриједност (ккал)
Пита ca сиром 100 303
Јогурт 200 112,00
(3,2% мл. маст)
Укупно 300 415,24

Дјеца узраста од 11 до 15 година

Пита ca сиром 150 455,24
Јогурт (3,2%) 200 112,00
Укупно 400 567,24
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Начин припремања пише ca сиром:

Намирнииа Количина (ip)
Бијело брашно 300

Маргарин 150
Жуманце 50
Павлака 15

Со 5
Ситни сир 400
Бјеланце 75

Гриз 15
Со 3

Мирођија 2

Од брашна, маршрина, жуманцета, павлаке u соли умијесити 
татко тијесто u подијелити la на gea дијела. Ogjegnolдијела на- 
правити кору u ставити je у тепсију. Ситни сир, бјеланце, 1риз, 
со u мирођију помијешати, сипати преко коре којајеу тепсији, a 
од остатка тијеста направити другу кору коју треба постави- 
ти преко сира. Пећиу рерни на 220°С око 30 минута. Подијелити 
питу на десет дијелова. Један дио садржи 303.49 ккал.

9.00 h Ужина

Дјеца узраста од 7 до 10 година

Намирница Количина (lp) ЕнерГетска вриједност (ккал)
Диње 200 48,00
Укупно 200 48,00

Дјеца узраста од 11 до 15 година

Диње 300 72,00
Укупно 300 72,00
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13.00 h Ручак

Дјеца узраста од 7 до 10 година

Намирница Количина (lp) ЕнерГетска вриједност (ккал)
Мексичко пиле 205 275,50
Хљеб црни 75 166,50
Укупно 280 442,00

Дјеиа узраста од 11 до 15 година

Мексичко пиле 310 413,25
Хљеб црни 150 333,00
Укупно 460 746,25

Начин прииремања мексичкоГ иилета:

Намирнииа Количина (ip)
Пилеће бијело месо 400
Кукуруз(смрзнут) 500
Пасуљ (конзерва) 200

Паприка жута, свежа 200
Парадајз, свјеж 300

Уље сунцокретово 30
Чили зачин 15

Co 10,00
Бибер црни, мљевени 5

Откоштено пилеће бијело месо исјећи на крупније коцке, ста- 
вити у дубоки тањир, посолити, побиберити, зачинити чилијем 
u залити уљем. Промијешати u оставити ga се маринира један 
сат. Смрзнути кукуруз скувати u оциједити. Пасуљ из конзерве 
оциједити. Парадајз u паприке исјецкати на коцкице. Дистајте 
парадајз u паприке, додајте пилетину након десетак минута u на 
крају кукуруз u пасуљ. Једна порција мексичкоГ пилета има енер- 
Гетску вриједност од 275,5 ккал u тежину од 205 ip.
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16.00 h Ужина II

Дјеца узраста од 7 до 10 година

Намирница Количина (lp) Енер1етска вриједност (ккал)
Брескве 100 37,00
Малине 50 12,50
Укупно 150 49,50

Дјеца узраста од 11 до 15 година

Брескве 200 74,00
Малине 100 25,00
Укупно 300 99,00

19.00 h Вечера

Дјеца узраста од 7 до 10 година

Намирница Количина (lp) 
Виршле, пилеће 80 
Хљеб 75
Сенф 10
Јогурт 200
(3,2% масти)
Укупно 365

Дјеца узраста од 11 до 15 година

Виршле, пилеће 120 309.600
Хлеб 75 166,50
Сенф 10 7,50
Јогурт 200 112,00
(3,2% масти)
Укупно 365 595,60

Енер1ешска вриједност (ккал)
206.40
166.50
7.50
112,00

492.40
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21.00 h Оброк пред спавање

Дјеца узраста од 7 до 10 и од 11 до 15

Намирница Количина (lp) ЕнерГетска вриједност (ккал) 
Кифла 75 192,00
Чај 200 0,00
Укупно 275 192,00

Укупна енергетска вриједност јеловника за дјецу од 7 до 10 
година je 2122,99 ккал.

Упупна енергетска вриједност јеловника за дјецу од 11 до 15 
година je 2272,09 ккал.

С л и к а  22
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ДНЕВНИ ЈЕЛОВНИК ДРУГИ ДАН

Доручак

Дјеца узраста од 7 до 10 година

Намирница Количина (lp) ЕнерГетска вриједност (ккал)
Крањскапита 150 431,91
Јогурт 200 122,00
(3,2% мл. масти)
Укупно 300 553,91

Дјеца узраста од 11 до 15 година

Намирница Количина (lp) ЕнерГетска вриједност (ккал)
Крањска пита 200 575,88
Јогурт 200 122,00
(3,2% мл. масти)
Укупно 400 697,88

Начин припреме крањске пите:

Намирнииа Количина (lp)
4 цијела јајета 200

1 чаша уља 200
2 чаше кукурузноГ Гриза 400

1 чаша јогурта 200
салама 150

ситни сир 150
3 киселе паприке 375

лук 50
шаргарепа 50

першунов лист 10
бибер мљевени 2

оригано 5
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Саламу, кисјелу паприку (по моГућности црвене боје, како би 
јело било декоративније), лук, као шаршрепу исјецкати на ситне 
коцкице. Cee састојке сјединити u добро измијешати. Након тош 
сипати у плех u пећи на 220°С око 30 минута. Након mola исјећи 
на парчад тежине 100 Грама.

Ужина I

Дјеца узраста од 7 до 10 година

Намирница Количина (lp) Енер1етска вриједност (ккал)
Брескве 400 148,00
Укупно 400 148,00

Дјеца узраста од 11 до 15 година

Намирница Количина (lp) Енер1етска вриједност (ккал)
брескве 400 148,00
Укупно 400 148,88

Ручак

Дјеца узраста од 7 до 10 година

Намирница Количина (lp) Енер1етска вриједност (ккал)
Запеченариба 370 409,00
ca поврћем
Хљеб, црни 75 166,50
Укупно 445 575,50

Дјеца узраста од 11 до 15 година

Намирница Количина (lp) Енер1етска вриједност (ккал)
Запеченариба 370 409,00
ca поврћем
Хљеб, црни 150 333,00
Укупно 520 742,00
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Начин припреме запеченоГ ослића ca поврћем:

Намирнииа Количина (lp)
Ослић 800,00

Сок од 1 лимуна 20,00
Паприке 300,00
Сланина 100,00
Црни лук 200,00
Кромпир 400,00
Першун 30,00
Павлака 300,00
Млијеко 30,00

(3,3% мл. масти)
Уље, 30,0

сунцокретово

Кромпир ољуштит, исјећи на танке колутове, поређати у 
подмазану ватросталну посуду. Преко њих поређати посољене u 
лимуновим соком попрскане филете, па их посути ситно исјецка- 
ном сланином(на коцкице u исјецканим луком (на резанце). Преко 
тош распоредити паприку исјечену на резанца. Посолити u по- 
биберити. Прелити павлаком у коју je умијешано млијеко u по- 
ловином сецканоГ першуна. Око 50 минута пећи на 200°С. Прије 
служења посути преосталим сецканим першуном. Једна порција 
тежи 370 lp u има енер1етску вриједност 409 ккал.

Ужина II

Дјеца узраста од 7 до 10 година

Намирница Количина (lp) Енер1етска вриједност (ккал) 
Лубеница 300 63,00
Укупно 300 63,00
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Дјеца узраста од 11 до 15 година

Лубеница 500 105,00
Укупно 300 105,00

Вечера

Дјеца узраста од 7 до 10 година

Намирница Количина (lp) Енергетска вриједност (ккал)
Jaje 50 75,50
Хљеб, црни 75 166,50
Павлака 15 30,90
Укупно 140 272,90

Дјеца узраста од 11 до 15 година

Намирница Количина (lp) Енер1ешска вриједносш (ккал)
Jaje 100 151,00
Хљеб, црни 75 166,50
Павлака 30 61,800
Укупно 205 379,30

Дјеца узраста од 7 до 10 и од 11 до 15

Намирница Количина (lp) ЕнерГетска вриједност (ккал) 
Кифла 75 192,00
Чај 200 0,00
Укупно 275 192,00

Укупна енергетска вриједност јеловника за дјецу од 7 до 10 
годинаје 1805,31 ккал

Упупна енергетска вриједност јеловника за дјецу од 11 до 15 
година je 2264,18 ккал
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С л и к а  23

ДНЕВНИ ЈЕЛОВНИК ТРЕЋИ ДАН

Дјеца узраста од 7 до 10 година

Намирница Количина (lp) Енер1етска вриједност (ккал)
Мекане кифлице 3 378,25
Млијеко 250 152,50
(3,2% мл. маст)
Укупно 253 379,45

Дјеца узраста од 11 до 15 година

Намирница Количина (lp) Енер1етска вриједност (ккал)
Мекане кифлице 5 226,95
Млијеко 250 152,50
(3,2% мл. маст)
Укупно 255 530,75

Начин припремања меканих кифлица:
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Намирнииа
Бијело брашно 
Коцка квасца 

Млијеко 
Шећер

Количина (lp)

Co 
Jaje 
Уље 

Маршрин 
Ситни сир

500.00
50.00
250.00
5.00
10.00 

100,00
75.00
125.00
100.00

Од наведених састојака умијести кисјело тијесто, a затим 
направити кифлице. Од наведене количине може ga се направи 50 
комада. Свака кифлицаје тешка око 25 Грама. Једна кифлица са- 
држи 75,65 ккал, a 5 комада 378,25 ккал.

Ужина I

Дјеца узраста од 7 до 10 година

Намирница Количина (lp) Енер1етска вриједност (ккал)
Ш љиве
Укупно

300
300

114.00
114.00

Дјеца узраста од 11 до 15 година

Ш љиве
Укупно

300
300

114.00
114.00

Ручак

Дјеца узраста од 7 до 10 година

Намирница
Гулаш 
М акарони 
Купус салата 
Укупно

Количина (lp) Енер1етска вриједност (ккал)
190.63 
100,00 
50,00
340.63

192.75
350.00
11.00
553.75
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Дјеца узраста од 11 до 15 година

Гулаш 190,63 192,75
Макарони 100,00 350,00
Купус салата 50,00 11,00
Укупно 340,63 553,75

Начин ирииремања Гулаша:

Намирнииа Количина (lp)
Јунеће месо, бут 1000

Црни лук 200
Сок од парадајза 300

Ловоров лист 5
БАГ зачин 15

Црни бибер у зрну 5

Издинстати црни лук на eogu. Када лук омекша додати ју- 
неће месо, предходно исјечено на коцке. Додати БАГ зачин, бибер 
u ловор. Сипати сок од парадајза. Динстати, када прокључа на 
тихој ватри док месо сасвим не омекша.

Једна порција Гулаша Шешкаје 190,63 lp (дијели се спремљени 
1улаш на 8 дијелова) u има енер1етску вриједност 192,75 ккал.

Ужина II

Дјеца узраста од 7 до 10 година

Намирница Количина (lp) Енер1етска вриједност (ккал) 
Банана 250 197,50
Диња 150 36,00
Укупно 400 233,50
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Дјеца узраста од 11 до 15 година
Банана 250 197,50
Диња 150 36,00
Укупно 400 233,50

Вечера

Дјеца узраста од 7 до 10 година

Намирница Количина (lp) Енер1етска вриједност (ккал)
Ражани хлеб 150 309,00
Бутер 10 75,10
Туњевина 45 101,70
из конзерве
Кисјели краставац 30 3,00
Сир-моцарела 30 67,20
Јогурт 200 112,00
Укупно 465 668,00

Дјеца узраста од 11 до 15 година

Намирница Количина (lp) Енер1етска вриједност (ккал)
Ражани хлеб 150 309,00
Бутер 10 75,10
Туњевина 45 101,70
из конзерве
Кисјели краставац 30 3,00
Сир-моцарела 30 67,20
Јогурт 200 112,00
Укупно 465 668,00

Оброк пред спавање

Дјеца узраста од 7 до 10 и од 11 до 15

Намирница Количина (lp) Енер1етска вриједност (ккал)
Кифла 75 192,00
Чај 200 0,00
Укупно 275 192,00
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Укупна енергетска вриједност јеловника за дјецу од 7 до 10 
година je 2140,70 ккал

Укупна енергетска вриједнст јеловника за дјецу од 11 до 15 го- 
дина je 2292,00 ккал.

С л и к а  24

ДНЕВНИ ЈЕЛОВНИК ЧЕТВРТИ ДАН

7.00 h Доручак

Дјеца узраста од 7 до 10 година

Намирница Количина (ip) ЕнерГешска вриједност (ккал)
Грахам хљеб 150 345,00
Бутер 10 75,10
Салама трајна 30 136,20
Кисјела паприка 30 4,15
Сир-моцарела 40 89,60
Јогурт 200 112,00
Укупно 465 762,05
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Дјеца узраста од 11 до 15 година

Намирница Количина (ip) ЕнерГетска вриједност (ккал)
Грахам хљеб 150 345,00
Путер 10 75,10
Салама трајна 30 136,20
Кисјела паприка 30 4,15
Сир-моцарела 40 89,60
Јогурт 200 112,00
Укупно 465 762,05

9.00 h Ужина

Дјеца узраста од 7 до 10 година

Намирница Количина (lp) ЕнерГетска вриједност (ккал)
Диње 200 48,00
Укупно 200 48,00

Дјеца узраста од 11 до 15 година

Диње 300 72,00
Укупно 300 72,00

13.00 h Ручак

Дјеца узраста од 7 до 10 година

Намирница Количина (lp) ЕнерГетска вриједност (ккал)
Ђинђи-ринђи 160 105,08
шницле
Грахамхљеб 75 154,50
Купуссалата 50 11,00
Укупно 285 270,58
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Дјеца узраста од 11 до 15 година

Ђинђи-ринђи 160 105,08
шницле
Грахам хљеб 75 154,50
Купус салата 50 11,00
Укупно 285 270,58

Начин припремања ђинђи-ринђи шнигџе:

Намирнииа Количина
Свињско месо од бута 500

Маст свињска 30
Паприка мљевена 30

Бијели лук 20
Цвено вино 30

Со 30

Свињске шницле посолити, u посути паприком. ЗаГријати
свињску маст, ставити шницле ga се зарумене ca обје стране, до-
дати бијели лук, вино u налити eoge ga оГрезне. Динстати док
месо не омекша.

Ужина II

Дјеца узраста од 7 до 10 година

Намирница Количина (lp) Енер1етска вриједност (ккал)
Брескве 100 37,00
Малине 50 12,50
Укупно 150 49,50

Дјеца узраста од 11 до 15 година

Намирница Количина (ip) ЕнерГетска вриједност (ккал) 
Брескве 200 74,00
Малине 100 25,00
Укупно 300 99,00
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Вечера

Дјеца узраста од 7 до 10 година

Намирница Количина (lp) ЕнерГетска вриједност (ккал)
Виршле, пилеће 80 206,40
Хљеб 75 166,50
Сенф 10 7,50
Јогурт 200 112,00
(3,2%) мл. масти
Укупно 365 492,400

Дјеца узраста од 11 до 15 година

Намирница Количина (lp) ЕнерГетска вриједност (ккал)
Виршле, пилеће 120 309,60
Хљеб 75 166,50
Сенф 10 7,50
Јогурт 200 112,00
(3,2%) мл. масти
Укупно 405 595,60

Дјеца узраста од 7 до 10 и од 11 до 15

Намирница Количина (lp) Енер1етска вриједност (ккал)
Кифла 75 192,00
Чај 200 0,00
Укупно 275 192,00

Укупна енергетска вриједност јеловника за дјецу од 7 до 10 
годинаје 1814,53 ккал

Упупна енергетска вриједност јеловника за дјецу од 11 до 15 
годинаје 1991,23 ккал
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С л и к а  25

ДНЕВНИ ЈЕЛОВНИК ПЕТИ ДАН

7.00 h Доручак

Дјеца узраста од 7 до 10 и 11 до 15 година

Намирница Количина (lp) Енер1ешска вриједносш (ккал)
Сок од шећера 200 90,00
Хљеб 150 333,00
црни или полубијели
Пилеће груди 45 64,50
стишњене
Барено jaje 1 ком= 50 80,00
парадајз, свеж 200 30,00
Јогурт 200 122,00
У купно 845 719,25
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9.00 h Ужина

Дјеца узраста од 7 до 10 и 11 до 15 година

Намирница Количина (lp) Енер1етска вриједност (ккал) 
Воћна салата од сезонског 
воћа (нектерина) ca додатком 
овсених пахуљица
и бадемом 250 268,80
Укупно 250 268,80

Начин припремања воћне салате од сезонскоГ воћа (нектери- 
на) ca додатком овсених пахуљица u бадема:

Намирнииа Количина
Сезонско воће 200

(нектерина)
Овсене пахуљице

(натопљене у води) 30
Бадеми сецкани 20

13.00 h Ручак

Дјеца узраста од 7 до 10 и од 11 до 15 година

Намирница Количина (lp) Енер1етска вриједност (ккал) 
Прољећна чорба 190 228,00
Ловачка шницла ca
бареним поврћем 245 331,00
Укупно 435 559,00

Начин припремања пролећне чорбе:
Намирнииа Количина (lp)

Грашак 60
Шаргарепа 60
Кромпир 40
Лук, црни 20
Павлака 10
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Начин припремања ловачке шницле ca бареним поврћем:

Намирнииа Количина (ip)
Јунећа шницла, 80

мршава
Бијели лук 5
Кромпир 100
Грашак 50

Першунов лист 10
Co

16.00 h Ужина II

Дјеца узраста од 7 до 10 и од 11 до 15 година

Намирница Количина (ip) Енер1етска вриједност (ккал) 
Банана 100 133,00
Укупно 100 133,00

19.00 h Вечера

Дјеца узраста од 7 до 10 и од 11 до 15 година

Намирница Количина (ip) Енер1етска вриједност (ккал) 
Пица ca поврћем 320 104,00
Укупно 320 104,00

21.00 h Оброк пред спавање

Дјеца узраста од 7 до 10 и од 11 до 15

Намирница Количина (ip) Енер1етска вриједност (ккал)
Хљеб 25 56,00
Млијеко 240 146,00
Укупно 265 202,00

Укупна енергетска вриједност јеловника за дјецу од 7 до 10 и 
11 до 15 годинаје 1986,05 ккал
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С л и к а  26

ДНЕВНИ ЈЕЛОВНИК ШЕСТИ ДАН

7.00 Доручак

Дјеца узраста од 7 до 10 и 11 до 15 година

Намирница Количина (lp) Енер1етска вриједност (ккал)
Сок од шећера 200 90,00
Хлеб 100 222,00
црни или полубијели
Бутер 10 75,00
Шункарица 30 43,00
Јогурт 200 122,00
Парадајз, свеж 150 22,00
Укупно 845 719,25
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9.00 h Ужина

Дјеца узраста од 7 до 10 и 11 до 15 година

Намирница Количина (lp) Енер1етска вриједност (ккал)
Хљеб 501 11,00
црни или полубијели
Павлака 5 10,00
Шункарица 20 28,00
Бресква 100 40,00
Укупно 175 189,00

13.00 h Ручак

Дјеца узраста од 7 до 10 и од 11 до 15 година

Намирница Количина (lp) Енер1етска вриједност (ккал) 
Чорба 255 106,00
од печурака
Пуњена тиквица 340 194,00
Хљеб 751 66,00
црни или полубијели
Укупно 670 466,00

Начин припремања чорбе од печурака:

Намирнииа Количина (lp)
Печурке 150

Црни лук 50
Шаргарепа 50

Уље 5

Начин припремања пуњених тиквица:
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Намирнииа Количина (lp)
Тиквице 

Мљевено месо, јунеће 
Парадјз, сок 

Пиринач 
Першунов лист 

Со

16.00 h Ужина II

Дјеца узраста од 7 до 10 и од 11 до 15 година

Намирница Количина (lp) Енер1етска вриједност (ккал) 
Сезонско воће 200 80,00
Укупно 200 80,00

19.00 h Вечера

Дјеца узраста од 7 до 10 и од 11 до 15 година

Намирница Количина (lp) Енер1етска вриједност (ккал)
Макароне ca 180 396,00
„слатким“ сиром
Укупно 180 396,00

21.00 h Оброк пред спавање

Дјеца узраста од 7 до 10 и од 11 до 15

Намирница Количина (lp) Енер1етска вриједност (ккал)
Хљеб 25 56,00
Млијеко 240 146,00
Укупно 265 202,00

Укупна енергетска вриједност јеловника за дјецу од 7 до 10 и
11 до 15 годинаје 1907,00 ккал
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С л и к а  TI

ДНЕВНИ ЈЕЛОВНИК СЕДМИ ДАН

7.00 h Доручак

Дјеца узраста од 7 до 10 и 11 до 15 година

Намирница Количина (tp) ЕнерГетска вриједност (ккал) 
Сок од шећера 200 90,00
Хљеб 100 222,00
црни или полубијели
Виршлапилећа 50 130,00
Намазни сир 30 22,00
Паприка, свјежа 100 122,00
Јогурт 200 122,00
Укупно 680 611,00
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9.00 h Ужина

Дјеца узраста од 7 до 10 и 11 до 15 година

Намирница Количина (lp) Енер1етска вриједност (ккал)
Сладолед, 150 230,00
млијечни
Укупно 150 230,00

13.00 h Ручак

Дјеца узраста од 7 до 10 и од 11 до 15 година

Намирница Количина (lp) Енер1етска вриједност (ккал)
Пасуљ 165 349,00
ca кобасицом
Хљеб 50 111,00
црни или полубијели
Купус салата 205 89,00
Укупно 420 549,00

Начин припремања пасуља ca кобасицом:

Намирнииа Количина (lp)

Начин припремања ловачке шницле ca бареним поврћем:

Намирнииа
Пасуљ 

Кобасица 
UlaplapeUa 
Брашно 

Црвена паприка, зачинска 
Со

Количина (lp)
100
10
50
5
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Начин припремања купус салате:
Намирнииа Количина (ip)
Купус, свјеж 200

Уље 5
Сирће 

Co
16.00 h Ужина II

Дјеца узраста од 7 до 10 и од 11 до 15година

Намирница Количина (ip) Енер1етска вриједност (ккал)
Сезонско воће 200 80,00
Укупно 200 80,00

19.00 h Вечера

Дјеца узраста од 7 до 10 и од 11 до 15 година

Намирница Количина (ip) Енер1етска вриједност (ккал)
Хљеб 751 67,00
црни или полубијели
Паштета од туњевине
лука u павлаке 80 86,00
Парадајз, свјеж 200 30,00
Укупно 355 283,00

21. 00 Оброк пред спавање 

Дјеца узраста од 7 до 10 и од 11 до 15

Намирница Количина (ip) Енер1етска вриједност (ккал)
Хљеб 25 56,00
црни или полубијели
Млијеко 240 146,00
Укупно 265 202,00
Укупна енергетска вриједност јеловника за дјецу од 7 до 10 и

11 до 15 година je 1955,00 ккал.
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С л и к а  28

ДНЕВНИ ЈЕЛОВНИК ОСМИ ДАН

7.00 h Доручак

Дјеца узраста од 7 до 10 и 11 до 15 година

Намирница Количина (tp) ЕнерГетска вриједност (ккал)
Качамак 110 450,00
ca сиром
Млијеко 240 146,00
Укупно 350 596,00

Начин припреме качамака ca сиром:

Намирнииа Количина (lp)
Кукурузни Гриз 80

Бутер 10
Сир, рендани 20
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9.00 h Ужина

Дјеца узраста од 7 до 10 и 11 до 15 година

Намирница Количина (lp) Енер1етска вриједност (ккал)
Хљеб 50 111,00
црни или полубијели
Павлака 5 10,00
Шункарица 20 28,00
Кајсија 100 30,00
Укупно 175 179,00

13.00 h Ручак

Дјеца узраста од 7 до 10 и од 11 до 15 година

Намирница Количина (lp) Енер1етска вриједност (ккал)
Пилећа супа 300 40,00
без резанаца
Пилав од 360 431,00
бареног пилећег 
меса(из супе)
Укупно 660 471,00

Начин припремања пилеће супе безрезанаца:

Намирнииа Количина (lp)
Барена 100

шаршрепа

Начин припреме пилава од бареноГ пилећеГ меса из супе u 
динстаноГ поврћа:

Намирнииа Количина (lp)
Пилеће месо, барено 100

Пиринач 50
Поврће мијешано 200

Уље 10
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16.00 h Друга ужина

Дјеца узраста од 7 до 10 и од 11 до 15година

Намирница
Сезонско воће 
Укупно

Количина (lp) Енер1ешска вриједносш (ккал) 
200 80,00
200 80,00

19.00 h Вечера

Дјеца узраста од 7 до 10 и од 11 до 15 година

Намирница Количина (lp) Енер1етска вриједност (ккал) 
Хљеб 50 111,00
црни или полубијели 
Хамбургер 165 46,00
Мијешана салата 305 95,00
Бресква 150 60,00
Укупно 670 412,00

Начин припреме хамбурГера:

Намирнииа
Јунетина, посна 

Црни лук 
Шампињони 

Сенф

Начин припреме мијешане салате:

Намирнииа
Парадајз

Краставац
Лук
Уље
Со

Количина (ip)
100
10
50
5

Количина (ip)
150
100
50
5
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21.00 h Оброк пред спавање

Дјеца узраста од 7 до 10 и од 11 до 15

Намирница Количина (ip) ЕнерГетска вриједност (ккал) 
Хљеб 25 56,00
црни или полубијели
Јогурт 200 122,00
У купно  225 178,00

Укупна енергетска вриједност јеловни- 
ка за  дјецу од 7 до 10 и 11 до 15 година je 
1916,00 ккал.

С л и к а  29

ИСХРАНА МАЛОГ И ПРЕДШКОЛСКОГ ДЈЕТЕТА

Исхрана малог и предшколског дјетета има своје особености. 
Битни су сви они чиниоци, специфичности споменути у предход- 
ном дијелу овога поглавља.

У узрасту  1-2 године исхрана je још  специфичнија, јер дијете 
почиње само да се храни, храна се још  увијек припрема посеб- 
но, иситњена, али не више хомогенизована. Дневни унос млијека 
треба да je око 500 мл. Трајање оброка не би требало да je дуже од 
20 минута, храна мора да буде разоврсна, лијепо сервирана, дата 
у  одговарајућем облику и количини. Потребно je пратити апетит 
дјетета, не инсистирати на прекомјерном уншењу хране и не тре- 
ба дозволити да оброк дјетету представља игру или забаву.
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За мало и предшколско дијете најважнији су следећи задаци:
-  дијете треба уоброчити (3 главна оброка и 3 ужине);
-  одредити дневне енергетске потребе (Табела 16), препоруке 

за  унос течности и храњ љ ивих материја и препоруке за  унос ми- 
нерала и витамина (Табеле 17);

-  придржавати се правила, да се у исхрани не смију користи- 
ти намирнице ca додатком шећера

ЕНЕРГЕТСКЕ ПОТРЕБЕ ДЈЕЦЕ УЗРАСТА 7-15 ГОДИНА

Табела 16

Дјечаци Дјевојчице
Оброци % ДЕП ЕП (Ккал) ЕП (Ккал)

7-10 год. 11-15 год. 7-10 год. 11-15 год.
Доручак 30 600 666 525 555
Ужина 1 10 200 222 175 185
Ручак 25 500 555 437 462
Ужина II 5 100 110 88 93
Вечера 20 400 444 350 370
Ужина III 10 200 222 175 185
Укупно ккал 100 2000 2220 1750 1850

Легенда: ДЕП - Дневне енергетске потребе; ЕП - енергетске потребе

Т абела 17

Намирница % ДЕП
Дјечаци Дјевојчице

7-10 год. 11-15 год. 7-10 год. 11-15 год.
Житарице 50 1000 1110 875 925
Поврће 15 300 333 262 277
Воће 10 200 222 175 185
Млијеко 10 200 222 175 185
Месо 10 200 222 175 370
Маст, шећер 5 111 111 88 93
Укупно ккал 100 2000 2220 1750 1850
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РЕЦЕПТИ У ИСХРАНИ 

Супе и додаци

1. Кисела супа од кромпира

П о т р е б н о : 80 грама кромпира, 3 грама маслаца, 13 грама цр- 
ног лука, 5 грама браш на (1/2 кашике), 1 каш ика киселе павлаке, 
сирће, со, бибер, бијели лук, мајоран, ловоров лист.

П р и п р е м а њ е :  Кромпир ољуштити, исјећи на коцке и скувати 
у сланој води ca мајораном, ловором, и бијелим луком. Направи- 
ти бијелу запрш ку од маслаца, браш на и исјецканог лука. Мало 
закиселити, побиберити и додати киселу павлаку. М ијешати на 
тихој ватри да се раскува и сипати у чорбу. О ставити да још  јед- 
ном прокључа.

Јело  садрж и: 1/4 јединице (Ј) скробних намирница (хљеб и 
замјене), 1/4 Ј поврћа, 1 Ј масти и замјена и 2.24 грама влакана.

2. Супа од кромпира ca гл>ивама

П о т р еб н о :  80 грама кромпира, 80 грама свјежих гљива, 6 гра- 
м а маргарина, 5 грама браш на (1/4 кашике), 1 кашика киселе пав- 
лаке, сирће, со, бибер, бијели лук, мајоран, ловоров лист.

Кромпир ољуштити, исјећи на ситне коцке и да се кува у по- 
сољеној кључалој води ca изгњеченим бијелим луком и ловоро- 
вим листом. У тигању, на маслацу пропржити исјецкан црни лук, 
посути брашном, пропржити, затим додати исјечене свјеже гљи- 
ве. Кад се гљиве осуше, канути мало сирћета и све заједно додати 
чорби од кромпира. Кувати још  10 минута, побиберити и посути 
сјецканим першуном.

Јело  садрж и : 1.1/4 Ј хљеб и замјене, 1.1/2 Ј поврћа, 1 Ј масти и 
замјена, 4,58 гр влакана.
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3. Супа од карфиола

П о т р е б н о : 100 грама карфиола, 6 грама маслаца, 5 грама 
брашна, co, бибер, першун, мушкатни орашчић, 2.5 децилитра 
супе од костију или воде.

П р и п р ем а њ е:  Карфиолу извадити коријен, исјећи га и скува- 
ти у посољеној кључалој води да омекша. Умјесто воде, може да 
се узме супа од костију. Све заједно пропасирати. У супи скува- 
ти раздвојене цвјетиће карфиола. Кад се скувају, додати куглицу 
маслаца, пустити да прокључа и додати зачине.

Јело садрж и: 1 Ј поврћа, 1 Ј масти, 1/4 Ј хљеба и замјена, 2.38 
грама влакана.

4. Говеђа супа с резанцима

П о т р еб н о :  3 децилитра посне говође супе, 10 грама резанаца.
П р и п р ем а њ е:  Процијеђеној супи додати 10 грама куванихре- 

занаца. Умјесто резанаца, у супу могу да се додају пиринач, гриз 
или тарана. Kao додатак супи увијек употребити 1/2 Ј скробних 
намирница (хљеб, мекиње, тост, презле, корнфлекс).

Јело садрж и: 1.1/2 Ј меса и замјена, 1 Ј хљ еба и замјена, 0,2 гра- 
м а влакана.

5. Кнедле од слезине

П о т р еб н о :  30 грама мрвица (презле), 50 грама слезине, 1/2 
јајета, co, бибер, бијели лук, мајоран, першун.

П р и п р ем а њ е:  Слезину истругати, додати jaje, презлу, зачини- 
ти и масу добро измијешати. О ставити да постоји, да презла на- 
бубри. Кашичицом формирати кнедле и све стављ ати у кључалу 
воду. Пустити да се кувају 5 минута на тихој ватри.

Јело садрж и : 1.1/2 меса и замјена, 1 Ј хљеба и замјена, 1/2 Ј ма- 
сти и замјена, 0,7 гр влакана.
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Чорбе

1. Српски пасуљ

П о т р е б н о : 75 гр (3 кашике бијелог пасуља), 4 дл воде 50 гр цр- 
ног лука, 1/2 чесне бијелог лука, 120 грама посне димљене свиње- 
тине (шунка), 5 грама масноћа, 5 грма брашна, 10 грама парадајз 
пиреа, кашичица алеве паприке, феферон, ловоров лист, со.

П р и п р е м а њ е :  Добро опран, преко ноћи потопљен пасуљ по- 
ставити да се кува. Кад прокључа, прву воду одлити и налити 
хладну воду. Додати ситно исецкан црни лук, мркву и коријен 
першуна, изгњечен бијели лук, димљено месо и ловоров лист. Ку- 
вати док месо не омекша. М есо потом, извадити из пасуља, додати 
запрш ку ca парадајз пиреом и паприком, no жељи и фефероном 
и све добро скувати. Пустити да полако кључа док не омекша. Ha 
крају досолити no укусу.

Јело  садрж и: 1/4 Ј хљеба и замјена, 3 Ј поврћа, 3 Ј меса и замје- 
на, 3.5 Ј масти и замјена, 8,54 грама влакана.

2. Чорба од бораније

П о т р еб н о :  60 грама бораније, 30 грама мркве, 5 грама уља, 20 
грама црног лука, 40 грама свјежег парадајза, со, коцка за  супу, 1 
кашика киселе павлаке, 5 грама брашна.

П р и п р е м а њ е : У посољеној кључалој води скувати исјече- 
ну боранију и истругану мркву. Води може да се дода коцка за 
супу. Ha уљу попржити исјецкан црни лук и када порумени дода- 
ти парадајз, пропржити и пирјанити. Скуваној боранији додати 
пирјањен парадајз. Ч орбу зачинити киселом павлаком, помијеша- 
ном ca брашном.

Јело  садрж и : 2 Ј поврћа, 1.1/2 Ј масти и замјена, 1/2 Ј хљеба и 
замјена, 3, 98 грама влакана.

3. Кромпир паприкаш

П о т р еб н о :  5 грама уља, 25 грама црног лука, 8 грама димљене
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сланине, алева паприка, 25 грама парадајз пиреа, 160 грама кром- 
пира, бијели лук, со, ловоров лист.

П р и п р ем а њ е:  Ha уљу попржити на танке листиће насечен 
црни лук и на коцке насјечену сланину. Додати алеву паприку, 
бијели лук, парадајз пире, на коцке насјечен пријесан кромпир. 
Посолити, додати бибер и пирјанити. У току пирјања кромпир 
чешће промијешати и ако треба наливати водом.

Јело садрж и : 1. 1/2 Ј поврћа, 2 Ј хљ еба и замјена, 2 Ј масти и 
замјена, 4, 88 гр влакана.

4. Чорба од јечма

П о т р еб н о :  20 грама јечма, 25 грама пасуља, 5 грама уља, 25 
грама црног лука, 8 грама димљене сланине, 25 грама парадајз пи- 
реа, 50 грама свежег парадајза, 25 грама мркве, 25 грама целера и 
исјецкани коријен першуна.

П р и п р ем а њ е:  Јечам и пасуљ, претходно потопљене преко 
ноћи, скувати сваки посебно. Води за  кување додати ловоров 
лист. Ha масноћи посебно пропржити црни лук исјецкан, додати 
на коцкице сјечену димљену сланину и кад се растопи, додати па- 
радајз и ситно иструган гомољ целера и коријен першуна. Пирја- 
нити док не омекша, a затим поврће и пасуљ додати куваном јеч- 
му. Ha крају зачинити изгњченим бијелим луком и исјецканим 
першуном. C a јечмом се обично кува и суво месо, треба водити 
рачуна при сољењу, a ако je месо масно, и о количини масноће. 
Јело je веом а укусно и ако се припреми без меса.

Јело садрж и : 1 Ј хљеба и замјена, 3 Ј поврћа, 2 Ј масти и замјена,
11, 25 грама влакана.

5. Рибл>а чорба „Софија“

П о т р еб н о :  1 кг рибе (смуђ, кечига, сардела, бакалар), 2 глави- 
це црног лука, 1 шаргарепа, 1/2 целера, 2 бабуре (зелене), 1 мањи 
празилук, 3-4 кашике уља, бибер, со, 200 гр парадајза, 0,5 литра 
супе, 1 чаш а бијелог вина, 4-5 нарезака препеченог хљеба, бијели 
лук.
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П р и п р е м а њ е :  лук исјећи на колутове, поврће н арезан ц а и ста- 
вити у припремљену супу (од коцкица) заједно ca бибером, па- 
радајзом  и уљем, да се кува 15 минута, na додати рибу (осољену 
и истрљану бибером) која je исјечена на комаде и кувати још  15 
минута. Измаћи и оставити да одстоји 15-20 минута. Прије сер- 
вирања, препечен хљеб истрљан бијелим луком ставити у тањире 
и прелити чорбом. Прије употребе може се ставити мало настру- 
ганог пармезана.

С адрж ај jena :  4-5 порција no 1220-1.720 кЈ (Слика 30).

С л и к а  30. Рибља чорба „Софија"

6. Кисела чорба од шкембића и кромпира

П о т р еб н о :  80 грама шкембића, 25 грама црног лука, мајоран, 
лимунова кора, 40 грама кромпира, 12 грама парадајз пиреа, пер- 
шун, ловоров лист, 5 грама уља.

П р и п р е м а њ е :  Ш кембиће припремити заједно ca црним и бије- 
лим луком и ловоровим листом. Скуване шкембиће исјећи на 
танке резанце. Ha масти попржити исецкан свјеж црни лук да по- 
румени, додати шкембиће, посути алевом паприком и брзо попр- 
жити. Посути браш ном и налити водом. Зачинити мајораном, ли- 
муновом кором и першуном. Посолити и додати на коцке исјечен 
кромпир. Скувати и на крају додати парадајз пире и закиселити 
no укусу

Јело  садрж и: 2 Ј меса и замјена, 3/4 Ј поврћа, 3/4 Ј хљеба и замје- 
на, 1 Ј масти и замјена, 1, 31 гр влакана.
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Главна јела

1. Паприкаш ca пасуљем

П о т р е б н о : 150 грама куваног бијелог пасуља, 25 грама мркве 
и целера, 40 грама празилука, 105 грама посног живинског меса, 1 
каш ика киселе павлаке, 5 грама уља, алева паприка.

П р и п р ем а њ е:  Куваном пасуљудодати н арезан ц е исјечен пра- 
зилук и ситно истругану мркву и целер и кувати. Ж ивинско месо 
исјећи на коцке, добро попржити, посолити и посути алевом па- 
приком. Налити ca мало воде и пирјанити 15 минута. Кад пасуљ и 
поврће буду омекшали, додати месо, no потреби посолити и још  
мало докувати. Прије служења, до дати павлаку.

Јело садрж и : 3 Ј поврћа, 3 Ј меса и замјена, 1.1/2 Ј масти и замје- 
на, 13,40 грама влакана.

2. Салата од меса и поврћа

П о т р еб н о :  70 грама куваног живинског меса, 50 грама ситног 
кеља, 30 грама карфиола, 25 грама мркве, 40 грама грашка, 20 гра- 
м а парадајза, сенф, сирће.

П р и п р е м а њ е : Кувано живинско месо исјећи на комдиће и из- 
мијешати ca куваним и оцијеђеним поврћем. Зачинити ca мајоне- 
зом, сенфом и сирћетом.

Јело садрж и : 2 Ј меса и замјена, 2 Ј поврћа, 1 Ј масти и замјена,
8,01 гр влакана.

3. Говеђе груди ca поврћем

П о т р еб н о :  600-750 гр говеђих груди (јунеће), 1 празилук, 1 це- 
лер 1 шаргарепа, 1 мали карфиол, 1 главица црног лука, 1 лорбер,
1 кашичица бибера у зрну, 1-2 каранфилчића, 1 кашичица вегете, 
соли no потреби, 2 кашике уља.

П р и п р ем а њ е:  Опрано и посољено месо ставити у 1,5-2 литра 
воде заједно ca бибером, луком, набоденим ловором, каранфил- 
чићем и вегетом, na кувати око 1 сат додати поврће и продужити
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ca кувањем око пола сата. Сервирати месо насјечено на режње- 
ве заједно ca поврћем које je сјечено таласастим ножем. Код ко- 
ришћењ а супе, уз исти оброк, употребити још  једну шаргарепу 
која се исијече на колутиће, резанца или коцкице.

С адрж ај је ла :  4-5 порција no 2.100-2.300 кЈ (Слика 31).

С л и к а  31. Говеђе груди ca поврћсм

4. Џигерица у умаку

П о т р еб н о :  120 грама џигерице, 100 грама црног лука, 5 грама 
брашна, 5 грам ауљ а, мајонез, бибер, вино, со.

П р и п р е м а њ е : Ha масноћи попржити црни лук, исјечен на ре- 
барца, додати листиће џигерице и попржити. Посути брашном, 
промијешати налити ca мало воде и пустити да прокључа. Ha 
крају зачинити. Послужити ca качамаком или кромпиром.

Јело  садрж и : 3 Ј меса и замјена, 2 Ј поврћа, 1 Ј масти и замјена, 
1/4 Ј хљеба и замјена, 2,98 гр влакана.

5. Каша ca говеђим језиком и шљивама

П о т р еб н о :  100 грама говеђег језика, 50 грама куване каше од 
проса, 15 грама сувих ш љ ива (3 комада), 5 грама млевене сланине.

П р и п р е м а њ е : Кувану каш у ca ш љ ивам а запрж ити загријаном 
и млевеном сланином и послужити уз говеђи језик.

Јело  садрж и: 1 Ј хљеба и замјена, 1 Ј воћа, 3 Ј масти и замјена, 2 
Ј меса и замјена, 6,15 гр влакана.
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6. Телећи рижото

П о т р еб н о :  100 грама телетине, 5 грама уља, 50 грама црног 
лука, 100 грама свјежег парадајза, 60 грама пиринча, co, алева па- 
прика.

П р и п р ем а њ е:  Ha масноћи исјецкати црни лук, додати на ко- 
мадиће исјецкано месо, потом попржити и пирјати. Касније до- 
дати алеву паприку и парадајз. Све заједно још  мало пирјанити. 
Пиринач очистити, опрати, добро оциједити и додати месу. Посо- 
лити, налити врелом водом (два пута више воде него пиринча) и 
промијешати. Пиринач м ора одмах да прокључа, a затим посуду 
поклопити пустити да се полако кува 20 минута. Послужити ca 
салатом.

Јело садрж и : 3 Ј меса и замјена, 1 Ј масти и замјена, 2 Ј поврћа,
3 Ј хљеба и замјена, 4,40 грама влакана.

7. Пуњена паприка

П о т р еб н о :  100 грама зелене паприке, 20 грама посне говеди- 
не, 5 грама уља, 20 грама овсених пахуљица, 25 грама црног лука, 
co, бибер, бијели лук.

П р и п р ем а њ е:  Ha уљу попржити ситно исјецкан црни лук, до- 
дати га мљевеном месу, као и млијеком овлажене овсене пахуљице 
и све зачине. М асу добро измијешати и тим надјевом напунити 
очишћене паприке. Поређати их у посуду, обложити свјежим па- 
радајзом, поклопити и пирјанити. По потреби налити водом. Па- 
радајз je потребан за  умак.

Н а п о м ен а :  Од месне масе могу да се праве ћуфте и кувају у 
умаку од парадајза.

Јело садрж и : 2 Ј меса и замјена, 1 Ј хљеба и замјена, 1.1/2 Ј по- 
врћа, 1 Ј масти и замјена, 4,40 грама влакана.

8. Пирјањен купус ca месом и парадјзом

П о т р еб н о :  70 грама посне свињетине, 5 грама уља, 100 грама 
свјежег купуса, 50 грама свјежег, зрелог парадајза, црни лук, коцка 
за  супу, ким.



1 9 6  Проф. др Божидар М. Бојовић: СВЕ 0 ШЕЂЕРНОЈБОЛЕСТИ

П р т р е м а њ е :  Ha уљу пропржити црни лук, исјечен на ребар- 
ца, додати комадиће меса, пропржити и пирјанити. Кад месо упо- 
ла омекша, додати ситно исјецкан купус, ким и пирјанити. Може 
да се дода и коцка за  супу. Кад све омекша, додати парадајз и још  
извјесно вријеме пирјанити. Послужити ca бареним кромпиром.

Јело  садрж и : 2 Ј меса и замјене, 2.1/2 Ј поврћа, 1 Ј масти и замје- 
на, 4,35 гр влакана.

9. Салата од пиринча ca рибом

П о т р еб н о :  140 грама куваног пиринча, 100 грама туњевине из 
конзерви, 50 грама црног лука, 50 грама алеве паприке, капре, со, 
бибер, лимунов сок, 1/2 кашике сенфа, 2 кашике мајонеза.

П р и п р е м а њ е :  Куван пиринач испрати хладном водом и про- 
мијешати ca свим наведеним састојцима.

Јело  садрж и: 2 Ј хљеба и замјена, 3 Ј меса и замјена, 1.1/2 Ј по- 
врћа, 1 Ј масти и замјена, 3,35 гр влакана.

10. Кајгана ca сиром

П о т р еб н о :  50 грама посног крављег сира, 1 jaje, 20 грама браш- 
на, 5 грама уља, со.

П р и п р е м а њ е :  Сир изгњечити, додати му жуманце, киселу пав- 
лаку, браш но и снијег од бјеланцета. М асу посолити и пржити кај- 
гану. Послужити за  доручак или вечеру уз салату или кромпир.

Јело  садрж и: 2 Ј меса и замјена, 1 Ј хљеба и замјена, 1.1/2 Ј ма- 
сти и замјена, 0,70 грама влакана.

11. Пирјањене лигње

П о т р еб н о :  105 грама лигњи, 5 грама маслиновог уља, бијели 
лук, першун, лимунов сок, бибер.

П р и п р е м а њ е : Очишћене лигње опрати, осушити и сложити у 
подмазану посуду. Посолити, побиберити, посути ситно исјецка- 
ним бијелим луком, и першуном, прелити лимуновим соком, до- 
дати мало воде и поклопљено пирјанити 25-30 минута, док лигње 
не омекшају. Послужити топло, уз барен кромпир (јер се охлађене 
лигње стврдну).
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Јело садрж и: 3 Ј меса и замјена, 1 Ј масти и замјена, 0 гр влакана.

12. Ћуфта

П о т р е б н о : 70 грама посне говедине, 1/2 јајета, 10 грама мрви- 
ца (презле), со, бибер, бијели лук, мајоран.

П р и п р ем а њ е:  Говедину самлети, добро изгњечити ca јајетом, 
мрвицама натопљеним у млијеку и зачинима. П рстима намаза- 
ним уљем, обликовати ћуфту и испећи у пећници. Kao прилог по- 
служити вариво од поврћа и кромпир.

Јело садрж и: 2.1/2 Ј меса и замјена, 1/2 Ј хљеба и замјена, 1.1/2 
Ј масти и замјена, 0,35 грама влакана.

13. Сегедински гулаш

П о т р еб н о :  5 грама уља, 50 грама црног лука, 70 грама посне 
свињетине, 100 грама киселог купуса, со, бијели лук, алева папри- 
ка, ким.

П р и р ем а њ е:  Ha уљу пропржити ребарца црног лука, додати на 
комадиће исјечено месо, и попржити, посолити и пирјанити. Кад 
месо омекша, додати алеву паприку, бијели лук и кувани купус. 
Све заједно још  мало пирјанити да се укус изједначи.

Јело садрж и: 2 Ј меса и замјена, 2 Ј поврћа, 1 Ј масти и замјена,
4,90 гр влакана.

14. Говедина у умаку

Потребно: 100 грама говедине, 5 грама брашна, 5 грама уља, 
50 грама црног лука, 1/2 децилитра супе од костију, 1 каш ика цр- 
ног вина, со, сенф, бибер.

П р и п р е м а њ е : Говеђе месо посолити, кожицу засјећи, посути 
брашном, на уљу испржити ca обје стране. И звадити из тигања a 
на истој масноћи пропржити ребарца лука да порумене. Налити 
супом од костију. Вратити месо, пирјанити. Ha крају додати вино, 
сенф и бибер.

Јело садрж и: 3 Ј меса и замјена, 1 Ј масти и замјена, 1 Ј поврћа, 
1/4 Ј хљеба и замјена, 1,58 гр влакана.
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15. Пуњени пилећи батак

П о т р еб н о :  70 грама пилећег батака, 25 грама бијелог хљеба, 
1/4 децилитра млијека, 1/2 јајета, 12 грама полумасног сира, муш- 
катни орашчић, co, бибер, першун.

П р и п р е м а њ е :  И з пилећег батака извадити кост, тако да се до- 
бије џеп. Батак напунити надјевом и отвор причврстити чачкали- 
цом. М есо натрљати сољу и пећи док не омекша. Додавати воду 
no потреби. Надјев: хљеб исјећи на коцке, навлажити млијеком, 
додати умућкано jaje, зачине, барибан сир и першун. Умјесто бије- 
лог хљеба може да се употреби и црни. Послужити ca кромпиром 
или пиринчем и салатом.

Јело  садрж и : 3 Ј меса и замјена, 1 Ј хљеба и замјена, 1/8 Ј млије- 
ка, 1/2 Ј масти и замјена, 0,80 гр влакана.

16. Говеђи хаше

П о т р еб н о :  70 грама посне говедине, 5 грама уља, 50 грама цр- 
ног лука, 25 грама парадајз пиреа, или 50 грама свјежег парадајза, 
co, мушкатни орашчић, першун.

П р и п р е м а њ е : Ha уљу пропржити ситно исјецкан црни лук, 
додати млевену говедину, посолити и побиберити. Кад je месо го- 
тово додати парадајз пире, још  мало пирјанити и на крају укус 
побољшати исјецканим першуном.

Јело  садрж и : 2 Ј меса и замјена, 1.1/2 Ј поврћа, 1 Ј масти и замје- 
на, 1,55 гр влакана.

Јела од поврћа

17. Тиквице с павлаком

П о т р еб н о :  150 грама тиквица, 5 грама уља, першун, бијели 
лук, 50 грама парадајза, 1 каш ика киселе павлаке, co.

П р и п р е м а њ е : Тиквице ољуштити (ако су младе љуштење није 
неопходно) и истругати на крупније. Н ауљ е ставити исјечен бије- 
ли лук, першун, исјечен парадајз и ољуштене тиквице. Посолити
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и пирјанити док течност не испари, налити павлаком, промијеша- 
ти и послужити.

Јело садрж и : 2 Ј поврћа, 1.1/2 масти и замјена, 1,04 гр влакана.

18. Пирјањена мрква с грашком

П о т р еб н о :  50 грама мркве, 40 грама грашка, 1/2 децилитра го- 
веђе супе, со, першун.

П р и п р е м а њ е : Ha коцкице исјечену младу мркву и ољуштен 
граш ак ставити у посуду, посолити, налити ca мало вреле супе и 
пирјанити. М екано поврће посути сјецканим першуном.

Јело садрж и: 2 Ј поврћа, 3,60 гр влакана.

19. Зелена келераба

П о т р еб н о :  150 грама зелене келерабе, 5 грама уља, 25 грама 
црног лука, со, коцкице за  супу, першун.

П р и п р е м а њ е : Зелену келерабу ољуштити и крупно исјецкати. 
Здраве листове поскидати с петељке и скувати у сланој кључалој 
води. Ha уљу пропржити и исјецкан црни лук, додати истругану 
келерабу и на резанце насјечене, скуване листове келерабе. Све 
посолити и пирјанити док не омекша. Укус побољш ати коцком за 
супу и першуном.

Јело садрж и: 2 Ј поврћа, 1 Ј масти и замјена, 4,90 грама влакана.

20. Шарено поврће

П о т р еб н о : 25 грама мркве, 6 грама маргарина, 50 грама кар- 
фиола, 25 грама кеља, 50 грама ољуштеног парадајза из конзерве, 
20 грама грашка, 50 грама јабука, со.

П р и п р ем а њ е:  Осушену мркву, исјецкану на штапиће пропр- 
жити на маргарину, додати пријесан карфиол, посебно скуван и 
оцијеђен кељ, парадајз и листиће јабуке. Све заједно пирјанити, 
посолити и на крају додати посебно скуван грашак. Све добро из- 
мијешати.

Јело садрж и: 2.1/2 Ј поврћа, 1 Ј масти и замјена, 1/2 Ј воћа, 5,45 
гр влакана.
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21. Пирјањене тиквице

П о т р еб н о :  100 грама тиквица, 5 грама уља, 25 грама црног 
лука, 25 грама парадајз пиреа, со, бијели лук, ким, першун.

П р и п р е м а њ е :  Тиквице се ољуште и нарибају као репа. Ha уљу 
пропржити исјецкан црни лук, додати тиквице, парадајз пире, 
бијели лук, ким, посолити и пирјанити. По потреби доливати 
супу од костију или воду. Пред служење додати сјецкан першун. 

Јело  садрж и: 2 Ј поврћа, 1 Ј масти и замјена, 2,65 гр влакана.

Прилози

1. Резанци с грашком

П о т р еб н о :  80 грама грашка, 5 грама уља, 5 грама брашна, 25 
грама црног лука, 20 грама домаћих ш ироких резанаца.

П р и п р е м а њ е :  Грашак скувати у сланој води. Ha вруће уље си- 
пати брашно. Кад се запјенуша, додати исјецкан црни лук. Кад се 
запјенуш а и лук долити граш ак заједно ca водом. Када прокључа 
укувати широке резанце. Послужити као самостално јело или уз 
кувану говедину или печење.

Јело  садрж и : 2.1/2 Ј поврћа, 1.1/2 хљеба и замјена, 1 Ј масти и 
замјена, 5,48 гр влакана

2. Штрукле од сира (на брзину)

П о т р еб н о :  100 грама посног сира, 1/2 јајета, 20 грама брашна, 
со, мушкатни орашчић.

П р и п р е м а њ е :  Сир добро измијешати ca јајетом  и брашном, 
посолити и зачинити мушкатним орашчићем. Обликовати векну 
и завити je у влажну, браш ном посуту чисту платнену салвету. 
Кувати у посољеној води 30 минута. Послужити уз умак од меса 
или као самостално јело, ca салатом и компотом.

Јело  садрж и : 2.1/2 Ј меса и замјена, 1 Ј хљеба и замјена, 1/2 Ј 
масти и замјена, 0,70 грама влакана.
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3. Пире од кромпира

П о т р е б н о : 160 грама кромпира, 2 кашике киселе павлаке, co. 
П р и п р ем а њ е:  Скуван и оцијеђен кромпир добро изгњечити, 

додати киселу павлаку и измијешати да буде пјенасто.
Јело садрж и: 2 Ј хљеба и замјена, 1 Ј масти и замјена, 3,40 гр 

влакана.

4. Кисјели купус ca кромпиром

П о т р е б н о : 100 грама киселог купуса, 160 грама кромпира, 5 
грама уља, 6 грама чварака, co, алева паприка.

П р и п р ем а њ е:  Пријесан кисео купус измијешати ca уљем и 
алевом паприком. Ољуштен и исјецкан кромпир скувати у сланој 
и кључалој води, оциједити и зачинити врућим чварцима. Про- 
мијешати с пријесним киселим купусом. Послужити као прилог 
уз печење.

Јело садрж и: 2 Ј хљеба и замјена, 1 Ј поврћа, 2 Ј масти и замјена,
6,90 гр влакана.

5. Пасул> ca сиром

П о т р еб н о :  75 грама куваног пасуља, 50 грама посног сира, 1 
каш ика киселе павлаке, 10 грама лука влашца, першун, co.

П р и п р ем а њ е:  Куван, слан пасуљ оциједити и ставити у чинију. 
П авлаку помијешати ca сиром, исјецканим влашцем и першуном 
и прелити преко топлог пасуља. Охладити. Послужити ca ража- 
ним хљебом.

Јело садрж и: 1.1/4 Ј поврћа, 1 Ј меса и замјена, 1/2 Ј масти и 
замјена, 6 гр влакана.

6. Пире од поврћа

П о т р еб н о :  160 грама кромпира, 2 кашике киселе павлаке, 100 
грама карфиола, 50 грама мркве, или 50 грама кеља, или 80 грама 
ж уте келерабе.

П р и п р е м а њ е : Ољуштен кромпир скувати у сланој кључалој
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води. Такође, скувати очишћено поврће. Оциједити, пропасирати 
и додати киселу павлаку. Измијешати да пире буде пјенаст.

Јело  садрж и: 2 Ј кромпира, 1 Ј поврћа, 1 Ј масти и замјена, 5,50 
гр влакана.

7. Пире од грашка

П о т р е б н о : 80 грама свјежег или замрзнутог грашка, 160 грама 
кромпира, комадић лимунове коре, 6 грама маргарина, 8 грама 
суве сланине.

П р и п р е м а њ е : Грашак у зрну кувати у сланој кључалој води. 
Кад je граш ак скоро скуван, додати кромпир исјечен на комаде. 
Оциједити, пропасирати и запрж ити прженим ребарцима лука и 
сланином.

Јело  садрж и : 2 Ј поврћа, 2 Ј хљеба и замјена, 2 Ј масти и замјена, 
7,60 гр влакана.

8. Боранија с кромпиром

П о т р еб н о :  50 грама бораније, 160 грама кромпира, 8 грама 
димљене сланине, 6 грама маргарина, со.

П р и п р е м а њ е : Кромпир ољуштити, исјећи на коцкице и заједно 
ca боранијом кувати у сланој кључалој води. Кад омекша, оције- 
дити и запрж ити сувом сланином пропрженом на маргарину.

Јело  садрж и : 2 Ј хљеба и замјена, 1 Ј поврћа, 2 Ј масти и замјена, 
4,85 гр влакана.

9. Кисјели купус с јечмом

П о т р еб н о :  100 грама киселог купуса, 20 грама јечма, 6 грама 
чварака, со, ловоров лист.

П р и п р е м а њ е : Кисјели купус опрати. Ако je сувише кисео ку- 
вати заједно с потопљеним, ољуштеним јечмом. Јело м ора да буде 
густо. Куван купус с јечмом запрж ити чварцима.

Јело  садрж и : 1 Ј хљеба и замјена 1 Ј поврћа, 1 Ј масти и замјена, 
4,80 гр влакана.
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10. Француски кромпир

П о т р е б н о : 160 грама кромпира, 1/2 јајета, 2 кашике киселе 
павлаке, со.

П р и п р ем а њ е:  Куван кромпир ољуштити, исјећи на листиће и 
у слојевима, наизмјенично ca тврдо куваним јајетом, поређати у 
посуду од нерђајућег материјала. Сваки слој кромпира мало посо- 
лити, прелити киселом павлаком и запећи у пећници.

Јело садрж и: 2 Ј хљеба и замјена, 1/2 Ј меса и замјена, 1.1/2 ма- 
сти и замјена, 3,40 грама влакана.

Салате

1. Салата од кромпира и бораније

П о т р еб н о :  160 грама кромпира, 100 грама бораније, 50 грама 
црног лука, 2.5 грама уља, 4 грама димљене сланине, 1/2 децили- 
тра месне супе, 1 кувано jaje, сирће, сенф.

П р и п р ем а њ е:  Кромпир и боранију скувати. Црни лук исјец- 
кати, исто и сланину. Уље загријати, на њему растопити сланину. 
Настале чварке извадити. Вруће уље сипати у супу, додати сирће, 
сенф, со и бибер. Тим преливом прелити исјечен куван кромпир, 
боранију и црни лук. Промијешати и оставити да одстоји, a затим 
јело до краја зачинити. Тврдо кувано jaje исјецкати, помијешати 
ca чварцима од сланине и посути салату. Послужити топло. Веома 
п ри јау з печење.

Јело садрж и: 2 Ј хљеба и замјена, 2 Ј поврћа, 1 Ј меса и замјена,
2 Ј масти и замјена 5,90 гр влакана.

2. Салата од купуса ca паприком

П о т р еб н о :  100 грама свјежег купуса, 50 грама свјеже црвене 
паприке, 5 грама уља, 1/2 кашичице сенфа, винско сирће, бијели 
лук, со, бибер, першун.
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П р и п р ем а њ е:  Очишћен купус нарибати на ситне резанце. Ис- 
тругати и очишћену паприку. Поврће измијешати, прелити пре- 
ливом од осталих састојака, промијешати и оставити да постоји, 
да се поврће добро натопи преливом.

Јело садрж и : 1.1/1 Ј поврћа, 1 Ј масти и замјена, 3,45 гр влакана 
(Слика 32).

Слика 32. Салата од бијелог купуса ca паприком

3. Парадјз ca јогуртом

П о т р ебн о :  100 грама парадајза, 25 грама црног лука, 1/2 деци- 
литра јогурта, co, першун.

П р и п р ем а њ е:  Зрео парадајз исјећи на колутове, поређати на 
тањир, посути исјеченим црним луком, посолити, прелити гу- 
стим јогуртом и одозго украсити исјецканим першуном.

Јело садрж и: 1.1/2 Ј поврћа, 1/4 Ј млијека, 2,20 гр. влакан.

4. Зелена салата ca ротквицом и мрквом

П о т р ебн о :  зелена салата, црвена ротквица, 50 грама мркве, 5 
грама уља, co, сирће.

П р и п р е м а њ е :  Зелену салату опрати, оциједити, додати не- 
ољуштену, на листиће исјечену, мркву. Све измијешати с прели- 
вом  од уља, сирћета и соли.

Јело садрж и: 1.1/2 Ј поврћа, 1 Ј масти и замјена, 4,20 грама вла- 
кана.



2: ОСНОВНИПРИСТУПИ УЛИЈЕЧЕЊУ ШЕЂЕРНЕ БОЛЕСТИ 205

5. Америчка зимска салата

П о т р еб н о :  1 глава радича, 100 грама јабука, 80 грама куваног 
кукуруза у зрну, 25 грама црног лука, сирће, бибер, со.

П р и п р ем а њ е:  Очишћен и опран радич добро оциједити. Јабу- 
ку исјећи на листиће, лук исјећи на ребарца. Све измијешати ca 
кукурузом и прелити м јеш авином осталих састојака. Љубитељи 
оштријег укуса могу додати врло мало исјецканог фафарона.

Јело садрж и : 1 Ј хљеба и замјена, 1/2 Ј поврћа, 1 Ј воћа, 1 Ј масти 
и замјена, 4,90 грама влакана.

Слаткиши и компоти

1. Јогурт с овсеним пахул>ицнма

П о т р еб н о :  2 децилитра јогурта, 40 грама овсених пахуљица, 
50 грама јабука, 60 грама поморанџе, вјештачко сладило (течно), 
арома ораха и бадема.

П р и п р ем а њ е:  У јогурт потопити пахуљице да омекшају. Дода- 
ти нарибану јабуку и комадиће поморанџе, засладити и додати 
неколико капи ароме ораха и бадема.

Јело садрж и : 1 Ј млијека, 2 Ј хљ еба и замјена, 1 Ј воћа, 1 Ј масти 
и замјена, 4,95 грама влакана.

2. Пунч од кајсија

П о т р еб н о :  300 грама кајсија, сок од 1 лимуна, 2 бјеланцета, 
средство за  слађење.

П р и п р ем а њ е:  Кајсије ољуштити, исјећи на комадиће и на- 
правити каш у (миксером, или виљушком гњечити) и оставити у 
фрижидер. Када се охлади, каши додати сок од лимуна, бјеланце 
и заслађивач na мутити док се добије густ, пјенаст садржај. Тада 
пунч сипати у чаше, декорисати и оставити 1 сат на хладно, прије 
служења.

Јело садрж и: 5 порција за  5 особа no 94 калорије. Укупни садр- 
жај 3 Ј воћа, 1 месо и замјене (Слика 33)
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Слика 33. Пунч од кајсија и 
крем од сира и воћа

3. Кох од гриза

П отребно: 1.1/2 децилитра млијека, 20 грама пшеничног гри- 
за, со, лимунова кора, 1 жуманце, 1 бјеланце, 100 грама јабука, 
средство за слађење.

Припремање: У врело, посољено млијеко, укувати пшенич- 
ни гриз. Кад се сгусне, скинути га ca ватре и додати му жуманце, 
лимунову кору, средство за слађење и умућен снијег од бјеланце- 
та. Ватросталну посуду или шерпу подмазати масноћом, сипати 
половину масе од гриза, одозго поређати воће и покрити другом 
половином масе. Пећи 30 минута на температури од 200 степени 
целзијуса. Кох од гриза може да се испече и без воћа.

Јело садржи: 1/4 Ј млијека, 1 Ј хљеба и замјена, 1 Ј меса и замје- 
на, 1 Ј масти и замјена, 2,30 грама влакана.

4. Воћнн коктел

Потребно : 250 мл неслађеног сока од поморанџе, 100 грама 
јагода, 1/2 средње банане, средство за слађење, коцкице леда.

Припремање: Све састојке ставити у миксер или ручно мије- 
шати (банану изгњечити), налити у 4 високе чаше, убацити no 
коцку леда, декорисати штапићем за мијешање.

Јело садржи. 4 чаше за 4 особе, 1 чаша има 61 калорију. Укупни 
садржај 2 Ј воћа.



2: ОСНОВНИПРИСТУПИ УЛИЈЕЧЕЊУ ШЕЂЕРНЕ БОЛЕСТИ 207

5. Газирани напитак од лимуна

Потребно: 300 милилитара лимуновог сока или куповног 
неслађеног, 100 грама јагода, 500 милилитара минералне воде, 4 
кришке лимуна, средство за слађење.

Припремање: Све састојке добро измијешати, сипати у 4 чаше, 
додати no кришку лимуна, одложити у фрижидер или одмах дода- 
ти no 1 до 2 коцкице леда и сервирати.

Јело садржи: 4 порције no 10 калорија. У 1 чаши 3 гр угљених 
хидрата. Укупни садржај 1 Ј воћа.

6. Воћни јогурт

Потребно: 250 грама воћа (малина, јагода, купина, бресква и 
др), 3 чаше јогурта, средство за слађење.

Припремање: Воће исјецкано или цијело ставити у миксер и 
направити кашу. Додати јогурт, добро измијешати и засладити no 
укусу. Распоредити у чаше, украсити воћем.

Јело садржи: 5 порција no 68 калорија (285 KJ). Укупни садржај
2 Ј воћа, 3 Ј млијека.

7. Тропски напитак

Потребно: 150 милилитара незаслађеног сока од јабука, 50 
грама банана, 1 супена кашика сока од лимуна.

Припремање: У посуди све измијешати, налити у 3 чаше, од- 
ложити у фрижидер, a прије сервирања ставити no коцку леда. 
Подијелити у три порције.

Јело садржи: Једна порција садржи 48 калорија (196 KJ). Укуп- 
ни садржај je 1.1/2 Ј воћа.

8. Круш ка у ружици

Потребно: 375 гр ружице (вино), кора од лимуна, 4-5 круша- 
ка (средње), 1-2 каранфилчића, 1/3-1/2 шипке цимета (зависи од 
величине), сладило.

Припремање: у вино ставити лимунову кору исјечену на спи- 
ралу, цимет и каранфилчић и све заједно прокувати. Ољуштене 
крушке ca извађеним сјеменом (ca супротне стране од дршке)
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спустити у вино и кувати 10-15 минута (зависи од врсте круша- 
ка). Скуване крушке извадити, a вино кувати (да испари на поло- 
вину) уз додатак сладила. Крушке распоредити у здјелице, прели- 
ти соком и украсити спиралама од лимунове коре.

Јело садржи: 4-5 порција no 125-145 кЈ (Слика 34a)

Слика 34 a и 34 б. Крушка у ружици и бресква ca кимом

8. Б р есква  с кимом

Потребно: 3 брескве, екстракт од кима, 1/4 лимуна, 1 кашичи- 
ца шлага од пјене из кесице, средство за слађење.

Припремање: Свјеже брескве ољуштити, исјећи на мање криш- 
ке, посути средством за слађење, лимуновим соком и екстрак- 
том од кима (неколико капи), измијешати, распоредити у посуде 
и оставити на хладно. Прије сервирања, додати малу кашичицу 
шлага из шприца за сваку посуду.

Садржај јела: 5 порција no 73 калорије (305 КЈ). Укупни садр- 
жај 3 Ј воћа (Слика 346)

9. Тврди колач

Потребно: 100 грама брашна, 80 грама скроба за јело, 80 грама 
маргарина, 20 грама млијека, 2 jaja, 1 кашичица прашка за пециво, 
со, средство за слађење.
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Припремање: Загријати рерну, намазати модел. Одвојити жу- 
манце од бјеланца. Маргарин ca сладилом мијешати да се добије 
пјенасти облик. Додати жуманце, кору од лимуна, со, млијеко и 
скроб за јело. Насијати брашно, прашак за пециво помијешати. 
Бјеланце измутити и помијешати. Тијесто ставити у модел и пећи 
на средњој температури око 40 минута. Колач исјећи на 12 комада.

Јело садржи: 1 комад садржи 12 грама угљених хидрата, 7 гра- 
ма масноће, 2 гр бјеланчевина. По комаду 151 калорија (631 КЈ). 
Укупно колач садржи 6 Ј хљеба и замјена, 2 Ј меса и замјена, 8 Ј 
масти и замјена, 1/10 Ј млијека.

10. Сладолед од чоколаде

Потребно: 250 милилитара млијека, 50 грама шлага, 60 грама 
дијеталне мљечне чоколаде, средство за слађење, једно jaje.

Припремање: Половина млијека да проври и у њему истопити 
дијеталну чоколаду. Jaje и средство за слађење измијешати и ла- 
гано промијешати ca млијеком. Шлаг и остатак млијека додати. 
Масу ставити у фрижидер. Сладолед се добија као крем, ако га за 
вријеме смрзавања више пута промијешамо. Рецепт даје 4 порције.

Јело садржи: Једна порција садржи 6 гр угљених хидрата, 13 
гр масти, 6 гр бјеланчевина и има 205 калорија (840 КЈ). Укупна 
количина садржи 1.1/4 Ј млијека, 1 Ј меса и замјена.

Слика 35. Равнотежа хране и тијела
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В. ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ 

Зашто je важна физичка активност?

Енергија неопходна за рад мишића добија се из глукозе и сло- 
бодних масних киселина, односно масти. Глукоза која ће се 

употребити, као енергетски материјал, може да доспије ca разних 
мјеста: из крви, јетре, мишића. Видјели смо да се вишак глукозе 
депонује у јетри и мишићима у облику гликогена, који се путем 
процеса разградње може поново претворити у глукозу.

Приликом физичке активности глукоза се далеко боље ис- 
коришћава чиме се убрзавају и метаболички процеси (размјена 
материја) у организму. Овдје треба напоменути да физичка ак- 
тивност не утиче на брзину преласка угљених хидрата из органа 
за варење у крв, што значи да физичка активност на тај начин не 
утиче на ниво шећера у крви.

Физичка активност утиче на ниво Глукозе у крви тако  
ш то  помаже ga се Глукоза ,,yeege“y ћелије u ca м н о го  мање ин- 
сулина, nelo ш то  би било потребно ga т е  активности нема. 
Ha т а ј  начин, физичка активност смањује количину, однос- 
но, ниво Глукозе у крви.

Ha самом почетку физичке активности организам користи 
глукозу из крви или насталу из гликогена у мишићима. Међутим, 
већ послије 15 минута активности, највећи дио глукозе je порије- 
клом из гликогена у јетри. Послије 30 минута физичке активно- 
сти, као главни енергетски извор, користе се масне киселине.

Приликом физичке активности, поново се ствара гликоген у 
јетри и мишићима. Овај процес може да траје 4 до 6 часова, али и 
више, чак 12 na и 24 сата. Да би се овај процес одвијао, потребно 
je да има довољно инсулина и наравно, да има довољно глукозе из 
које се ствара гликоген. Код особа ca дијабетесом, ако су послије
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вјежбе веома ниске вриједности глукозе у крви, процес поновног 
стварања гликогена може довести до пада нивоа шећера у крви 
(хипогликемије) и неколико сати послије физичке активности. To 
je тзв. ефекат „заостајања“.

Физичка активност обол>елих од шећерне болести

Физичка активност, било кроз рад, игру или друге видове ис- 
пољавања, веома je важна терапијска мјера и њен значај у лије- 
чењу шећерне болести познат je дуго времена. Да се физичкој ак- 
тивности придаје тако важан значај, показује и чињеница да су у 
доктринарном приступу лијечења инсулин зависног дијабетеса, 
који je прихваћен проналаском инсулина, доминирале три основ- 
не терапијске мјере: примјена инсулина, одговарајући дијететски 
режим и физичка активност.

Физичка акивност je од велике користи no здарвље за оне који 
имају дијабетес. Овакако, и за оне који га немају. Наиме, познато 
je да код особа које немају дијабетес, физичка активност смањује 
ризик од настанка обољења срца и крвних судова. Одржавање 
сталне физичке активности смањује масти у крви (као што je хо- 
лестерол) као и крвни притисак, појачава циркулацију и снагу ср- 
чаног мишића. Сасвим je разумљиво да ће ови позитивни учинци 
физичке активности, посебно користити обољелим од шећерне 
болести.

Kog обољелих од шећерне болести, физичка активност  
има u gea посебно важнаучинка: смањује ниво Глукозе у крви u 
повећава осјетљивост ткива на инсулин.

Да би се ова два изузетно корисна учинка физичке активно- 
сти могла у пуној мјери искористити, неопходбно je да се подесе и 
ускладе ca два друга веома важна фактора у одржавању гликемије 
дозом инсулина и исхраном. Ha тај начин ће се метаболичка кон- 
трола шећерне болести одржавати у добрим границама. И што je
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посебно важно, када се ускладе ови фактори, посебно исхрана и 
доза инсулина онда особа ca шећерном болешћу може да се бави 
спортом и да joj то бављење буде од велике помоћи.

Теоретски je доказано, a кроз праксу потврђено, да чак и осо- 
бе ca инсулин-зависном шећерном болешћу која je добро регули- 
сана, првенствено ca усклађеним односом исхране и дозе инсули- 
на, могу да се баве активно спортом као и здраве особе. Међутим, 
овдје одмах треба знати да, ако je метаболичка контрола лоша, 
постоје одређене разлике у метаболизму обољелих у односу на 
здраве.

A k o  je шећерна болест на граници коректне регулације, до- 
ступна глукоза се раније потроши и за енергију се користе слобод- 
не масне киселине из којих се стварају и кетонска тијела. Наравно, 
услед недостатка инсулина, у крви се накупљају велике количине 
слободних масних киселина. Проблем постаје све изразитији ca 
слабијом регулацијом шећерне болести.

A k o  je шећерна болест веома лоше регулисана, проблем снаб- 
дијевања ca одговарајућим изворима енергије je још већи. У том 
случају, ниво глукозе у крви je висок, али, услед недостатка инсу- 
лина, она не може да уђе у ћелије и буде искоришћена за енергију. 
A k o  се тада повећава физичка активност, повећавају се и потребе 
за глукозом, na јетра отпушта веће количине глукозе. Међутим, 
ни ова глукоза не може бити искоришћена од стране мишићних 
ћелија због недостатка инсулина, што представља још једно до- 
датно оптерећење. У таквим околностима, за мишићни рад се 
користе алтернативни енергетски извори, првенствено, слобод- 
не масне киселине. При коришћењу слободних масних киселина, 
ослобађају се кетонска тијела. Треба знати да инсулин помаже 
одлагању слободних масних киселина у масним ћелијама, док у 
случају недостатка инсулина, оне циркулишу као алтернативни 
извор енергије. Међутим, видјели смо да тако нагомилавање ке- 
тонских тијела и глукозе, води веома озбиљним поремећајима 
који могу да угрозе и живот.
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Физичка активност особа ca инсулин-зависном шећерном бо- 
лешћу

Постоји читав низ упутстава које особа ca инсулин зависним 
дијабетсом треба да има на уму када се бави физичком активно- 
сти. Зато, посебно je важно знати да:

: -  нема физичке активности кадаје шећерна болест у деком- : 
пезованом стању,

: -  Гликемија изнад 13.3 ммол/л (240 мг%) u присуство кетон- : 
ских тијела искључују физичку активност, док се поре- ј

i мећаји не нормализују

• -  појачана физичка активност, у стању ca изразито euco- •
ком Гликемијом (хиперГликемијом) u у присуству кетон- i 
ских тијела, може ga  goeege до озбиљних метаболичких |

• поремећаја. i

Вријеме када се одвија физичка активност, tokom дана, може у 
значајној мјери утицати на ниво гликемије. Ha примјер, касна, по- 
слијеподневна активност, или активност у вријеме максималног 
дјеловања јутарњег инсулина, може проузроковати веће промјене 
гликемије него активност непосредно прије доручка или сат по- 
слије вечере, када активност инсулина може да буде различита.

Најбоље вријемеза физичку акшивносш je  један 
ј с а т  послије оброка. •

Ипак, ниска вриједност шећера у крви (хипогликемија) je 
највећа опасност која пријети обољелом у току физичке актив- 
ности. Да би се предуприједила хипогликемија, неопходно je да 
свака особа ca шећерном болешћу, усклади физичку активност ca 
оброцима и инсулинском терапијом. Мјере које ће се предузети 
да би се постигао пуни склад свих ових елемената, зависе од ду- 
жине трајања и интезитета физичке активности која слиједи.
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Мањи напори могу захтијевати извјесно смањење дозе инсу- 
лина. Ako се ради о рутинском програму физичке активности, 
особе ca идеалном тежином које не покушавају да скину килогра- 
ме, не морају мијењати дозу инсулина за уобичајене вјежбе које 
трају мање од 30 минута. Међутим, за интензивну вјежбу, може 
бити потребна ужина, посебно ако се активност одвија 1,5-2 сата 
послије јела. Једна воћна или хлебна јединица, може да буде до- 
вољна за 30-60 минута умјерене активности: вожење бицикла, 
шетња или аматерски тенис. Мјерење гликемије прије почетка, 
у току и послије физичке активности помаже подешавању оби- 
ма допунског оброка према вриједностима шећера у крви. Ако je 
гликемија на почетку активности ниска, потребно je да се појача 
оброк који се тада узима.

Већи физички напори захтијевају већи калоријски унос: пола 
сендвича од хлеба и меса, плус парче воћа за првих 1,5 сат актив- 
ности. Треба знати да масти успоравају пражњење хране из ди- 
гестивног тракта и да спорија апсорпција обезбјеђује дуже снаб- 
дијевање за вријеме физичке активности. Наравно да и та храна 
мора бити сиромашна ca засићеним мастима и холестеролом.

За неочекиване активности, пожељно je, умјесто препоруче- 
ног оброка, употребити брзе угљене хидрате као што су тоник 
који садржи шећера, или ђус.

Дужа физичка активност захтијева додатни оброк у интерва- 
лима, некада чак на 30 до 60 минута, за вријеме активности. To 
може да буде комад воћа, плус месо, и хлеб. Овакав додатни оброк 
je неопходан код дужих активности tokom дана као што су: крос, 
скијање, пливање, планинарење. Количина хране може да варира, 
зависно од дужине трајања физичке активности tokom дана и од 
времена најизраженијег дјеловања инсулина. При планинарењу, 
на примјер, често je потребно и 5000-6000 калорија дневно.

Свако ко je на инсулинској терапији, мора имати науму
I једно златно правило: при руци увијек имати неки брзодје-
• лујући утени хидрат u комплет Глукшона - за сваки случај!
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Узимање течности, при физичкој активности, je веома важ- 
но. Губитак великих количина течности путем зноја je очекивана 
појава и зато треба узети довољно течности прије почетка актив- 
ности. Најбоље je узети чисту воду, зато што се најбоље апсор- 
бује. Нарочито треба бити опрезан при повећаној температури 
средине, јер je тада знојење појачано. Дехидрација, услед губитка 
течности знојем, може погоршати, у значајној мјери, стање мета- 
боличке контроле шећерне болести.

Особа ca инсулин зависном шећерном болешћу, која има по- 
већану тјелесну тежину, може предузети програм физичких ак- 
тивности за скидање тјелесне тежине. Када je циљ губитак тјеле- 
сне тежине, онда се, наравно, обично покушава избјећи додатни 
калоријски унос прије и послије активности, na je зато потребно 
смањити дозу инсулина.

Слабије ухрањени болесници, најбоље je да узму допунски об- 
рок угљених хидрата непосредно пред почетак активности, a да при 
томе не мијењају дозу инсулина. Међутим, треба обратити пажњу 
на дјелове тијела гдје се даје инсулин. Мјесто гдје се даје инјекција 
треба да буде што даље од дијела који ће бити посебно активан. 
Ako се инсулин даје у руку која ће tokom вјежбе бити веома ак- 
тивна, онда убрзан проток крви, до којег долази приликом вјежби, 
може довести до убрзане апсорпције инсулина ca тог мјеста.

Треба увијек имати на уму ga je мјесто давања инсули- 
на важно u ga може допринијети појави хипоГикемија током  
вјежби.

Свакако да неколико планираних контрола гликемије tokom  
физичке активности, могу помоћи да се доза инсулина добро при- 
лагоди јачини физичке активнсоти. Међутим, треба се подсјетити 
на раније указану могућност појаве тзв. „закасњеле“ хипоглике- 
мије (послије физичке активности), која може да се јави неколико 
сати no престанку активности. Може се догодити да je потребно, 
у току дана, узети и двије дозе инсулина мање него обично.
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Физичка активност je веома важна као терапијска мјера не 
само у циљу спречавања лошег здравља већ у циљу побољшања 
постојећег здравственог стања особа које су на инсулинској те- 
рапији. Међутим, треба знати да позитивни учинци физичке ак- 
тивности, подразумијевају постојање детаљно разрађеног плана. 
Зато je потребно:

-  планирати вријеме (часови) физичке активности,
-  добро дозирати трајање и интезитет физичке активности,
-  изабрати дозе и мјеста давања инсулина који дјелује у врије- 

ме када се проводи физичка активност,
-  придржавати се режима оброка,
-  усагласити план физичке активности ca реж имом других 

активности tokom дана.
Појава клиничких знакова хипогликемије, или значајнији пад 

гликемије и одсуство глукозе у мокраћи у вријеме и /или послије 
физичке активности, упућује на високи ниво инсулина у крви и 
доминацију процеса потрошње глукозе (првенствено, од стране 
мишића), над процесом продукције глукозе која се користи као 
енергетски материјал. Терапијска мјера треба да буде усмјерена 
или на смањење дозе инсулина, или на подизање нивоа гликемије. 
To се може постићи:

-  смањењем дозе инсулина који испољава максимално дјело- 
вање у то вријеме,

-  промјеном мјеста давања инјекције инсулина и
-  увођењем допунског оброка који садржи 20-30 грама угље- 

них хидрата.
Дјеци и младима, обољелим од инсулин зависне шећерне бо- 

лести, начелно се препоручује систематска физичка активност, 
одмах no напуштању болнице, односно постизања добре регула- 
ције. Веома je важно да се на самом почетку обољели обучи да фи- 
зичке активности програмира и да у том правцу ствара навике. To 
je гаранција успјешне терапије. Предуслов исправног планирања 
je да се зна колико се енергије троши tokom појединих физичких 
активности.
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Навешћемо примјере за оне активности које су у нашим при- 
ликама најчешће (Табела 18)

Табела 18 Енергетска потрошња за вријеме неких физичких активности

Активност Утрошак енергије у калоријама* 
за 1 минут за 1 сат

Лаки посао у кући 2-2,5 120-150
Пјешачење
(5 км на сат) 4-5 240-300
Вожња бицикла
(10 км на сат)
Куглање
Вожња бицикла 5-6 300-360
(13 км на сат)
Рукомет
Тенис(парови)
Аеробик
Пјешачење
(6.5 км на сат) 6-7 360-420
Вожња бицикла
(16 км на сат)
Пливање
Пјешачење
(8 км на сат) 7-8 420-480
Вожња бицикла
(17,5 км на сат)
Скијање на води
Тенис (појединачно)
Јога 8-10 480-600
Гимнастика
Вожња бицикла
(19 км на сат)
Смучање низ брдо
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Трчање
(9 км на сат) 10-11 600-660
Вожња бицикла
(21 км на сат)
Трчање
(9.5 км на сат) 11 660
Трчање
(11 км на сат) 14 850
Трчање
(13 км на сат) 17 1020
Трчање
(15 км на сат) 20 1200

* Да би се добиле вриједности у џулима, треба калорије помножите ca 4,18.

Шећерна болест не спречава младу особу, која има талента да 
постане и врхунски спортиста. Није мали број примјера спорти- 
ста који су постигли врхунске спортске резулате, постали олим- 
пијски побједници и свјетски прваци, мада су имали дијабетес од 
раног дјетињства. И то показује колико je важна улога самог бо- 
лесника у контроли шећерне болести.

Поучан je примјер Нинослава Рашковића из Панчева, који je 
постао у свијету познат маратонац и планинар, пошто je оболио 
од дијабетеса у 24. години живота (Слика 36). Његов здрави и ра- 
ционални приступ болести заиста je поучан: „Да људи, ма о каквој 
болести да je реч, морају да се суоче ca чињеницом да je имају. 
Затим да се потруде да дознају што више о њој, да размењују иску- 
ства ca другима, јер су искуства нешто веома драгоцено. И да буду 
позитивни. Да се боре. Човек највише може сам себи да помогне, 
само мора у сваком тренутку да буде позитиван и да у свему тра- 
жи, односно види оно што je лепо“. Наш коментар на овакав став 
je: болесник који влада сам ca собом, влада и ca својом шећерном 
болешћу.
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Слика 36. Нинослав Рашковић: дијабетичар, планинар и маратонац ca 
завидним резултатима

Физичка активност особа ca инсулин-независном 
шећерном болешћу

Нешто je друкчија ситуација у болесника ca типом 2 шећерне 
болести. Инсулин-независна шећерна болест, или тип 2, мање je 
осјетљива на физичку активност. Међутим, физичкој активности 
и ових особа треба посветити велику пажњу.

Обољели од шећерне болести у средњим и каснијим годинама 
живота, имају мање потребе да се баве спортом, a и физичка ак- 
тивност je мања и умјеренија. Мали број људи се у овом периоду 
живота активно бави спортом.

При планирању физичке активности одраслој особи ca ин- 
сулин-независном шећерном болешћу, поред низа других крите-
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ријума, треба узети у обзир и професију обољелог. Ha примјер, 
додатна физичка активност није неопходна одраслој особи која 
се кроз свој свакодневни рад стално физички ангажује (физички 
радници, земљорадници), али je то важно за обољеле који највећи 
дио радног времена проводе у канцеларији или сједећи, без фи- 
зичке активности.

Средње и старије животно доба je период живота у којем су 
већ изграђени модели понашања, навика и склоности, na je, не- 
ријетко, веома тешко промијенити их и ускладити физичке мо- 
гућности ca ангажовањем. Међутим треба имати на уму да je фи- 
зичка активност веома важна терапијска мјера којом се одржава 
добра кондиција.

Ako се ускладе рад u физичка акти вн ост, у одраслом жи- 
вотном добу они ће веома повољно у т и ц а т и  на т о к  шећерне 
болести u помоћи ga се болест далеко боље ре1улише.

Веома je широк избор врста физичких активности које стоје 
на располагању обољелим од шећерне болести. Ради боље пре- 
гледности, даћемо препоруку о врсти физичког ангажовања од- 
раслих, према њиховом занимању (Табела 19.).

У планирање програма физичке активности и контроли ње- 
говог провођења треба да буде укључен љекар који брине о бо- 
лесниковом здрављу. Ово je посебно важно за старије болеснике, 
јер програм физичке активности мора бити усклађен ca њиховим 
здравственим стањем. Неприлагођена физичка активносат може 
да штети болесницима ca повишеним крвним притиском, слабо- 
шћу срца и крвних судова, могућим испољеним или скривеним 
компликацијама шећерне болести. Овдје треба да важи правило: 
„Боље je бити сигуран, него касније жалити“.

Приликом планирања и увођења програма физичке активно- 
сати, треба имати тачан увид у стање контроле шећерне болести. 
A k o  je метаболичка контрола слаба, ca високим вриједностима 
шећера у крви, високим вриједностима гликозилираног хемогло-
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Врста занимања Ф изичка активност

Физички радници, 
земљорадници, зидари, 
електромонтери, путари, 
водоинсталатери, шумски 
радници

Активност на послу, у току 
радног времена, je довољна.

У току викенда, или одмора 
препоручује се рад у башти 
или на имању, шетња, рад 
код пријатеља, лов, риболов, 
гимнастика.

Канцеларијски радници, 
пензионери

Планирати физичку активност 
ван радног мјеста: на посао 
ићи пјешке, користити 
степенице, a не лифт, 
послије ручка бити активан, 
a не лећи да се одмара, 
викендом обавезно шетња 3-5 
километара, гимнастика.

Табела 19 Врсте физичког ан гаж овањ а одраслих ca ди јабетесом  прем а 
зани м ањ у

бина (HbAlc), шећером и ацетоном у мокраћи, онда се прије 
увођења програма физичке активности мора постићи добра ре- 
гулација и контрола болести. Посебна пажња, приликом таквог 
прегледа, треба да се посвети откривању евентуалних комплика- 
ција. Примјера ради, обољели који имају компликације на очима 
(ретинопатија), треба да се консултују ca специјалистом офтал- 
мологом, јер неусклађена и повећана физичка активност може да 
доведе до ситних крварења из ослабљених крвних судова очног 
дна.
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Приликом планирања програма физичке активности, за сва- 
ког болесника, треба узети у обзир четири момента:

-  врста физичке активности
-  интензитет физичке активности
-  дужина трајања сваке активности (вјежбе)
-  учесталост, број, активности

В р с т а  физичке ак ти в н о ст и  треба да предвиђа потрошњу 
енергије 5-7 пута већу од оне у стању мировања. Свакако да избор 
активности зависи од појединачног интересовања, склоности, 
климатских услова итд.

И н т е з и т е т  физичке а к ти в н о ст и  прати се и процјењује 
мјерењем брзине срчаног рада, односно, пулса и другим знацима 
стреса. Пулс се мјери на каротидној артерији врата или на руци. 
Брз и прилично тачан податак може се добити мјерењем броја 
удара пулса у времену од 10 секунди и множењем добијеног броја 
ca 6, што даје број откуцаја у једном минуту. Ову провјеру треба 
вршити 5 секунди послије престанка активности. Контролу треба 
вршити неколико пута у току једне сесије физичке активности. 
Треба бити обазрив ако болесник узима лијекове који утичу на 
срчани рад, као што су лијекови за смањење високог крвног при- 
тиска, јер они могу утицати и на пулс, na при процјени постоји 
могућност да се болесник изложи ризику стреса, већим напором. 
Други знаци стреса на које треба обратити пажњу су: отежано ди- 
сање, лака главобоља или изразито блиједо лице.

Ha Табели 20. дата су упуфства о интезитету физичке актив- 
ности према брзини пулса. Ова табела се може користити као во- 
дич у мјерењу напора физичке активности. Циљеви треба да су 
постављени у договору ca љекаром.
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Табела 20. Водич при ф изичкој активности

Пулс у минуту Тежина вјежбе Савјет

60-70 Веома, веома лака Мало користи
80-100 Веома лака Настави! Ово je
100-120 Прилично лака прави интезитет.
120-140 Нешто тежа
140-160 Тешка
160-180 Веома тешка Престани!

Ово je сувише
тежак интезитет.

180-200 Веома, веома
тешка

Максимална фреквенција пулса која je дозвољена при физич-
кој активности зависи од старосне доби обољелих од шећерне бо-
лести (Табела 21).

Табела 21. М аксим ална ф реквен ц и ја пулса за  старосн у  доб

Године Пулс

20-29 145
30-39 140
40-49 135
50-59 130
60 и више 125

При процјени интезитета физичке активности до када она Ko
pne™, a када може да штети, најбоље je придржавати се правила 
да „када физичка активност почне да смета, треба смањити инте- 
зитет“.

Дужина т р а ја њ а  u у ч е с т а л о с т  физичке а к ти в н о ст и  за-
висе од старости, слободног времена и издржљивости обољелог. 
Начелно, сматра се да je 3-5 вјежби недјељно, у трајању од 15-30 
минута, оптимално.
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Физичку активност треба прилагодити болеснику, зависно од 
година, стања здравља, посебно срца, бубрега, нервног система.

Процјену здравља и програм физичке активности треба да 
врши љекар, a болесник треба да се придржава датих савјета.

У средњем u познијем ж ивотном добу, претјерана фи- 
зичка ак ти вн о ст  носи u ризик. з а т о  физичка ак ти вн о ст  u 
рекреација треба ga  су усмјерене до мјере када представљају  
задовољство, a не оптерећење u eehu напор.

Физичку активност треба изводити у јутарњим или вечерњим 
сатима, у удобној одјећи и обући и најбоље један час послије об- 
рока. Важно je да се, при томе, одржава хигијена стопала. Послије 
завршене активности треба узети течности и пола часа касније 
истуширати се млаком водом.

Без обзира на врсту физичке активности, добар програм 
састоји се из 3 фазе:

-  фазе загријевања
-  кардиоваскуларне фазе и
-  фазе расхлађивања.

З три јевањ е  подразумијева вјежбе протезања и јачања ми- 
шића као што су: сједање-устајање, лежаји на шакама, чучњеви 
како би се тијело правилно загријало и опустило, чиме се избјега- 
вају повреде.

Кардиоваскуларна ф аза  треба да почне полако, ca пости- 
зањем врха на пола или три четвртине планираног времена за 
вјежбу.

Ф аза  расхлађивањ а  je последња и она може укључити шетњу, 
неколико вјежби рукама, ногама или трбушним мишићима. To 
помаже да се боље распореди енергетска потрошња и да крв дође 
у дијелове тијела који су били мање активни.
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Компликације шећерне болести и физичка активност

Видјели смо да je физичка активност неопходна свим особама ca 
шећерном болешћу. Међутим, када су присутне компликације боле- 
сти, постоји само ограничена способност за оптерећење и напоре.

Дијабетесна ретинопатија може да угрози вид и значајно 
смањи активност болесника. У непролиферативној ретинопатији, 
тјелесну активност не треба ограничавати. У пролиферативној 
ретинопатији, забрањене су вјежбе снаге, вјежбе које доводе до 
наглог прилива крви у главу, као и вјежбе брзог темпа. Нијесу за- 
брањене вјежбе ходања, разгибавања и слично.

Дијабетесна неуропатија, у лакшем степену, не омета физич- 
ку активност. Међутим, код болесника који имају тежа оштећења 
нерава, потребан je посебан програм вјежби, уз контролу физио- 
терапеута.

Промјене на крвним судовима последица су метаболичких 
поремећаја у шећерној болести. Познато je да физичка активност 
може побољшати метаболичке процесе, као и стварање колате- 
ралног крвотока. Зато физичка активност одлаже и смањује ком- 
пликације на крвним судовима у дијабетесу. Међутим, изражене 
промјене на крвним судовима ограничавају програм физичке ак- 
тивности код обољелих од дијабетеса.

Дијабетесна нефропатија, у раном стадијуму, не представља 
контраиндикацију за физичку активност. У поодмаклим стадију- 
мима оштећења бубрега, забрањује се физичка активност која 
захтијева јака напрезања.

Тјелесне вјежбе за особе ca шећерном болешћу 

Ходање

Ходање веома повољно утиче на рад срца, крвних судова, 
мишића, лигамената, зглобова, костију, једном ријечју свих дије- 
лова тијела. Уобичајено je да се ходање одвија у природи, на чи- 
стом ваздуху, мада се ако то не дозвољавају временске прилике,
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може одвијати и у затвореном простору, као и стану. Степен оп- 
терећења и утрошка енергије при ходању зависи од брзине хода, 
али и од конфигурације терена (раван терен, узбрдица, низбрди- 
ца, степенице итд).

Ходање, као терапијску мјеру може да започне свака особа ca 
шећерном болешћу и прије него се посвајетује ca љекаром. Даће- 
мо неколико важнијих савјета којих се обољели приликом хо- 
дања, треба да придржава:

-  треба знати да ходање користи све до момента када се осјети 
замор, тада може да шкоди;

-  када се осјети замор треба прекинути ходање, треба стати и 
одморити се;

-  корисно je ходати наизмјеничним темпом (спорије, брже), 
узбрдо, низбрдо,

-  оптимална брзина ходања у природи за старије особе je око
3 км на сат, за млађе 5 км на сат;

-  при ходању, руке треба да буду слободне;
-  ако се носе неке ствари, треба их носити у ранцу, на леђима, 

како би руке биле слободне и како би се слободно дисало;
-  ходање се може примјењивати наизмјенично ca трчањем;
-  ако нема довољно простора за вјежбе, ходање и трчање се 

могу се обављати у мјесту;
-  водити рачуна да обућа и одјећа буду удобне.

Трчање

Трчање омогућава комплетно гибање тијела и представља 
природан облик кретања. Приликом трчања, ca повећаним оп- 
терећењем раде срце, крвни судови, мишићи, као и цијели локо- 
моторни апарат. Зато приликом трчања метаболички процеси 
(размјена материја) се одвијају убрзано, утрошак енергије je зна- 
чајан, a отпадни производи се убрзано избацују из организма. Да 
би обољели од шећерне болести имали користи од трчања, као 
посебно важног вида физичке активности, корисно je да знају:

-  трчање се не препурчује особама старијим од 60 година;
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-  посебно je корисно лагано трчање у природи, no неравном 
терену;

-  лагано трчање треба примјењивати у комбинацији ca хо- 
дањем (1 минут ходања, 10 минута трчања)

-  оптерећење при трчању треба да одреди љекар;
-  одјећа и обућа треба да су лагане и комотне.

Вјежбе опуштања, истезања и јачање тијела

Прије почетка вјежби, корисно je неколико минута ходати и 
лагано трчати (у покрету или мјесту). Ha тај начин долази до бр- 
жег загријавања организма и боље прокрвљености свих дјелова 
тијела.

Вјежбе које ћемо описати, ангажују велики број мишића na 
зато треба да се изводе полако, нарочито на самом почетку. Вјеж- 
бе треба прилагодити могућностима сваког болесника, a пожељ- 
но je да се изводе тако, да представљају задовољство, a не опте- 
рећење, и да не изазивају осјећај тежине и бола.

Вјеж бам а о п у ш тањ а  се постиже потпуна опуштеност тијела.
Вјежбе и сте зањ а  побољшавају растегљивост мишића и ли- 

гамената и покретљивост зглобова и њихову функционалну спо- 
собност. Њима се спречавају штетне последице дуготрајног сје- 
дења, посебно притисак на плућа и срце и органе који се налазе у 
трбушној дупљи. Ha тај начин се постиже усправно држање тије- 
ла, боља циркулација крви, бољи рад срца и органа смјештених 
у трбушној дупљи. Вјежбе истезања треба проводити опрезно, 
лагано и поступно, јер претјерано истезање може бити штетно.

Вјеж бам а за ја ч а њ е  мишића постиже се боља снага мишића 
и лигамената који су одговорни за правилно држање тијела и за 
радну способност. Оптимално снажна мускулатура, осигурава 
боље здравље јер се систематском тјелесном активношћу осигу- 
рава побољшање циркулације крви, a тиме и побољшање метабо- 
личких процеса што утиче на боље здравље. При извођењу ових 
вјежби, треба избјегавати сва напрезања гдје преовлађују статич-
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ки облици напрезања, a нарочито она која дуго трају. Послије 
извођења сваке вјежбе за јачање снаге, потребно je примијенити 
вјежбе опуштања да би се омогућио лакши доток свјеже крви у 
мишиће.

Вјеж бе за  опуштање м иш и ћа руку, раменог појаса, врата и гла-
ве (Слика 37)

Прва вјежба
У стојећем, клечећем или сједећем ставу, пустити да глава 

опуштено пада напријед-назад, у лијеву и десну страну. Послије 
неколико таквих покрета (3-5 пута), лагано и опуштено кружити 
главом и вратом, наизмјенично у лијеву и десну страну.

Слика 37 Вјеж бе за  опуш тањ е м иш и ћа руку, рам еног појаса, вр ата  и главе, 
вјеж бе 1-7

Друш вјежба
У стојећем ставу, изводити покрете опуштеним рукама на- 

пријед-назад, горе-доље.
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Трећа вјежба
Опуштено кружити раменима напријед-назад рукама.
Ч е т в р т а  вјежба
Ca неким предметом у рукама (марамица), опуштено изводи- 

ти покрете рукама напријед-назад, уз благо савијање руку итд.
П е т а  вјежба
Опуштено, и то у стојећем ставу правити чеоне кругове, a по- 

слије тога правити кругове шакама.
Ш еста вјежба
У искораку, опуштено изводити кружење рукама.
Седма вјежба
Из раскораченог става, опуштеним замасима испред тијела 

додавати из лијеве у десну руку, и обратно, лоптицу, шишарку, 
каменчић или неки предмет

Напомена: сваку вјежбу од 1 до 7 изводити уз што дубљи уди- 
сај и издисај.

Вјежбе за  опуш тањ е мишића трупа (Слика 38)

Прва вјежба
Рукама опуштеним уз тијело, из усправног става полако, 

опуштено спуштати напријед главу, рамена и труп, као да се жели 
опуштено пасти. Из тог става опуштеног вратити се у усправни 
став.

*
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Слика 38. Вјежбе опуштања мишића трупа - вјежбе 1-7
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ДруГа вјежба
Kao у претходној вјежби опустити тијело у лијеву и десну 

страну.
Трећа вјежба
Из бочног, лежећег положаја, потпуним опуштањем пустити 

да тијело наизмјенично пада напријед и назад.
Ч е т в р т а  вјежба
Из клечећег положаја, с узручењем, опуштено пасти на под с 

рукама и горњим дијелом тијела.
П е т а  вјежба
Из усправног става, на прстима, нагнути се на кољена и меко 

се спустити у претклон (види слику)
Ш еста вјежба
Из усправног положаја изводити опуштени замах трупом у 

лијеву и десну страну.
Седма вјежба
Преко високог наслона мале столице, вртне ограде или ниске 

гране висити у висини бокова и опустити тијело.

Вјеж бе за  оиуш тањ е м иш ића карличног п о јаса и ногу (Слика 39)

Прва вјежба
Из раскорачеог става преносити тежину тијела ca лијеве ноге 

на десну и обратно.

Слика 39. Вјежбе за опуштање мишића карличног појаса и ногу -  вјежбе 1-7
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ДруШ вјежба
Из сједећег става, ca благо савијеним кољенима, вибрирати 

поткољенице и бутине уз помоћ руку.
Трећа вјежба
Из лежећег положаја, на леђима, савијати ноге и подизати их 

према грудима. Из тог положаја, пуштено испружити једну na 
другу ногу.

Ч е т в р т а  вјежба
Из сједећег положаја, ослонити се на руке иза тијела и ротира- 

ти ноге ка унутрашњој и спољној страни.
П е т а  вјежба
Из лежећег положаја, на леђима, подићи ноге у вертикалан 

положај и опуштено их наизмјенично спуштати у лијеву и десну 
страну.

Ш еста вјежба
Из лежећег положаја, на леђима, подићи ноге горе, према 

плећима. Hore савијати у кољенима и повући их на груди. Наглим 
покретом их испружити и опуштено поново довести у првобитни 
положај.

Седма вјежба
Из стојећег положаја, боком се окренути према наслону фо- 

теље, зиду, столу, дрвету или сувјежбачу. Ослонити се једном ру- 
ком уз наведене предмете или сувјежбача. Изводити опуштено 
њихање ногама, у сагиталној и фронталној равни.

Вјежбе за  истезањ е миш ића и лигамената руку и појаса (Слика 40)

Прва вјежба
Изводити чеоне кругове у бочној и чеоној равни ca што већом 

амплитудом. Покрети се могу изводити без реквизита, a и помоћу 
реквизита (лопта, палица, итд .)

Друга вјежба
У стојећем, усправном став, у преносити палицу преко гла- 

ве до краја. Истим путем палицу враћати назад. Умјесто палице 
може се користити уже, каиш или засукани пешкир.
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Слика 40. Вјеж бе за  истезањ е м иш и ћа и лигам ената руку и п ојаса рам ена -  
слика 1-7

Трећа вјежба
Ухватити се рукама за ручке на вратима, грану или учвршћене 

мердевине, испружити руке и вући горњи дио тијела назад. Главу 
и врат што више савити назад.

Ч е т в р т а  вјежба
Окрените се леђима према вратима, грани или причвршће- 

ним мердевинама. Ухватите се рукама за наведене предмете. Пра- 
вите покрете као и код претходне вјежбе. Из лежећег положаја, на 
грудима, наизмјенично дизати руке и ноге.

П е т а  вјежба
Из стојећег, усправног става, баците лопту или неки други по- 

годан предмет преко главе.
Ш еста вјежба
Из сједећег положаја, на петама, руке подигнути у страну и 

што јаче их наизмјенично истезати на лијеву и десну страну.
Седма вјежба
Ухватити се рукама за врх врата, грану или причвршћене 

мердевине. Помицати тијело у облику клатна, лијево-десно, a ако 
простор дозвољава клатити се напријед-назад. Овом вјежбом се 
истеже цијело тијело.
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Вјеж бе з а  и стезањ е м и ш и ћ а и  ли гам ен ата труп а (Слика 41)

Прва вјежба
Из лежећег положаја, потрбушке, наизмјенично подизати 

руке и горњи дио тијела што више.
Друга вјежба
Из клечећег положаја, ca рукама на леђима, изводити савијање 

назад, уз што веће помицање главе уназад.
Трећа вјежба
У стојећем, раскораченом ставу, уздигнутих руку горе ca ма~ 

рамицом у рукама, правити кретањ е у лијеву и десну страну. Ова 
се вјежба може изводити и без реквизита у рукама

Л М
Вјсжба 1 Вјожбз 2 Вјожба 3
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Слика 41 ♦ В јеж бе за  истезањ е м иш и ћа и ли гам ената тр у п а -  в јеж бе 1-8
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Ч е т в р т а  вјежба
Из раскораченог, усправног става, правити кругове горњих 

дјелова тијела у лијеву и десну страну.
П е т а  вјежба
Из клечећег става, правити кругове горњих дјелова тијела у 

лијеву и десну страну.
Ш еста вјежба
Из клечећег положаја, ослонити се испруженим рукама на 

под. Из тог положаја, потискивати горњи дио тијела ка поду (тлу).
Седма вјежба
Из раскораченог става, ca рукама на потиљку, окренути горњи 

дио тијела у лијеву и десну страну.
Осма вјежба
Из сједећег (турског) положаја, раширених руку, истезати 

горњи дио тијела у лијеву и десну страну

Вјеж бе за  и стезањ е м иш и ћа и лигам ената карличног п о јаса  и 
ногу (Слика 42)

Слика 42. Вјеж бе за  истезањ е м иш и ћа и ли гам ената карличног п ојаса и ногу -  
в јеж бе 1-7
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Прва вјежба
Из усправног, раскораченог положаја, спуштати се у чучањ. 

Вјежба се може изводити уз ослањање руку на наслон столице, 
кауча, дрвета или другог предмета.

Друш вјежба
Из полуусправног става изводити искораке напријед и назад, 

ca гибањем.
Трећа вјежба
Из лежећег положаја, на трбуху, покушати дохватити лијеву 

ногу десном руком, a потом десну ногу лијевом руком.
Ч е т в р т а  вјежба
Из лежећег положаја, на леђима, наизмјенично савијати коље- 

на и вући их према грудима објема рукама.
П е т а  вјежба
Из клечећег положаја, спустити се на кољена ca рукама поза- 

ди на потиљку и гибати се лијевим и десним боком.
Ш еста вјежба
Из раскораченог стојања, правити претклон трупом у лијеву 

и десну страну.
Седма вјежба
Из лежећег положаја, на леђима, вући (мицати) наизмјенично 

лијеву и десну ногу према глави, али уз обухват објема рукама.

В јеж бе за  јачањ е руку и рам еног по јаса (Слика 43)

Прва вјежба
Из стојећег става, опирати се рукама о сто, дрво или неки дру- 

ги предмет који je чврст и радити вјежбе.
Друш вјежба
Из лежећег положаја, на трбуху, дизати и спуштати горњи дио 

тијела
Трећа вјежба
Из усправног, раскораченог става, руком уздизати увис тешку 

лопту, неку већу књигу или неки други предмет. Вјежбу изводити 
наизмјенично, лијевом и десном руком.
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Ч е т в р т а  вјежба
Из клечећег положаја, изводити скокове и кружне покрете из- 

међу руку.
П е т а  вјежба
Ухватити се за врх гране, врата или неког другог предмета, a 

затим, грчећи руке, подизати тијело према горе и спуштати. 
Ш еста вјежба
Ходати на ногама и рукама (четвороношке), напријед и назад.
Седма вјежба
Из усправног положаја, бацити с леђа, преко главе, лопту или 

неки други предмет. Ако се може, тај предмет треба ухватити. 
Осма вјежба
Пливање je изванредна вјежба за јачање мишића тијела, a на- 

рочито мишића руку и раменог појаса.

Вјеж бе за  јачањ е м иш и ћа и лигам ената трупа (Слика 44)

Прва вјежба
Из сједећег положаја, на поду, полако спуштати тијело назад и 

враћати се у првобитан положај.
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Слика 44. Вјеж бе за  јачањ е м иш и ћа и ли гам ената трупа -  вјеж бе 1-7

Друш вјежба
Из лежећег положаја, на леђима, изводити лагано дизање и 

спуштање лијеве и десне ноге. Вјежба се може изводити скупље- 
них ногу, дизати и спуштати горе-доље, у страну и кружно.

Трећа вјежба
Из лежећег положаја, на трбуху, ca рукама на потиљку, дизати 

наизмјенично горњи дио тијела (трупа) и ноге, или, истовремено, 
горњи дио трупа и ноге.

Ч е т в р т а  вјежба
Из клечећег става, котрљати тешку лопту или неки други 

предмет испред себе, у страну и назад.
П е т а  вјежба
Извести вјежбу равнотеже без хватања за неки предмет или 

неком другом помоћи.
Ш еста вјежба
Из сједећег положаја, ухватити лијевом руком десну ногу или 

лијеву, a потом десном руком лијеву и десну ногу.
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Седма вјежба
Из клечећег положаја, котрљати лопту што више напријед и 

назад.

Вјеж бе за  јачањ е м иш и ћа карличног п о јаса  и ногу (Слика 45)

Прва вјежба
Из сједећег положаја, ca рукама на лактовима, иза леђа, коље- 

на благо савијена, гурати карлични дио и трбухувис.
Друш вјежба
Из раскораченог, чучећег положаја, усправити се ca уздигну- 

тим рукама и поново вратити у положај чучања.
Трећа вјежба
Из лежећег положаја, на леђима, ca испруженим рукама, кроз 

сједење (турско) доћи у усправан став.
Ч е т в р т а  вјежба
У сједењу (турском), укрштеним рукама, потискивати кољена 

у страну, a ногама пружати отпор.
П е т а  вјежба
Из лежећег положаја, на леђима, на лијевом и десном боку, 

наизмјенично подизати лијеву и десну ногу, a затим ослањајући се 
на подлактицу, опружити десну руку и десну ногу, na лијеву ногу
и лијеву руку.

Слика 45. Вјежбе за јачање мишића карличног појаса и ногу -  вјежбе 1-7
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Ш еста вјежба
Из раскорачног става, у чучњу, ca длановима на кољенима 

кружити кољенима у лијеву и десну страну.
Седма вјежба
У сједећем или стојећем положају, прстима подизати стопало 

друге ноге или: папир, каменчић, чупати траву.
Осма вјежба
Пливање и вожња бициклом изузетно су погодни за јачање 

мишића и лигамената карличног појаса и ногу.
***

Наведене вјежбе помажу обољелим од шећерне болести да ак- 
тивно и свјесно учествују у борби за своје здравље, што je радост 
и богатство сваког човјека. Посебна предност ових вјежби je што 
њихово извођење не тражи велики простор, na се могу изводити 
на скоро сваком мјесту и у условима када временске прилике не 
дозвољавају боравак у природи.

Разматрајући проблематику физичке активности као тера-
пијске мјере у типу 1 и типу 2 
шећерне болести настојали смо 
да укажемо на специфичности 
које je чине тако значајним чи- 
ниоцем у одржавању добре ме- 
таболичке контроле и регула- 
ције болести. У таквом приступу 
настојали смо да се доследно 
афирмишу познате истине о 
симбиотичком односу здравог 
тијела и здравог духа.

Слика 46. Снага гена
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Г. ОРАЛНИ АНТИДИЈАБЕТИЦИ

Када су почетком педесетих година двадесетог вијека саопште- 
ни први резултати о лијековима који послије узимања у виду 

таблета доводе до смањења шећера у крви, за многе je то пред- 
стављало највећи напредак у лијечењу шећерне болести послије 
откривања инсулина. Велико одушевљење и наде које су биле 
разумљиве на самом почетку, пратила je широка производња и 
употреба ових лијекова у лијечењу шећерне болести. Временом 
се показало да je њихова моћ ограничена и да су ефикасни само у 
лијечењу инсулин-независне шећерне болести, a показали су се и 
њихови штетни учинци.

Уистину, неки перорални антидијабетици одавно су познати. 
Одавно je познато да популарни аспирин, чудни и веома моћни 
лијек, доводи и до снижавања шећера у крви. Међутим, учинак 
није у толикој мјери снажан да би аспирин могао наћи трајно мје- 
сто у лијечењу шећерне болести. Познато je да су њемачки науч- 
ници још 1920. године открили супстанцу која дата на уста па- 
цијенту доводи до пада шећера у крви. Дали су joj име Синталин. 
Нажалост, показало се да je овај ефикасни лијек токсичан. Пошто 
je у међувремену откривен инсулин, у општем одушевљењу које 
je изазвало ово епохално откриће, заборавило се на откриће ње- 
мачких научника. Тек 1950. године научници су се вратили забо- 
рављеном лијеку, испитивања су настављена и тако се кренуло.

Познато je да су у многим крајевима свијета, одавно, неке 
биљке употребљаване као лијек против шећерне болести. Па и у 
нашој земљи се често може чути да нека биљка или трава сни- 
жава шећер у крви. И то je тачно, међутим, многе од њих имају 
и токсичне, нарочито no јетру, веома штетне учинке, тако да ca 
њиховом употребом треба бити веома обазрив.

Ha самом почетку треба одговорити шта су орални антидија- 
бетици? Ha то проф. Крал, ca чувене Џослинове клинике у Босто- 
ну, каже: „Можда je боље поставити питање шта нијесу орални 
антидијабетици. Они нијесу инсулин“. Чини се да je ово суштин- 
ски одговор.
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Ови лијекови дјелују на бета ћелије панкреаса тако да повећа- 
вају стварање и отпуштање сопственог инсулина, испољавајући и 
друга дејства. To значи да све док постоји способност бета ћелија 
панкреаса да луче инсулин, отвара се широка могућност примјене 
ових лијекова. Произилази закључак да ови лијекови нијесу дје- 
лотворни код особа ca типом 1 шећерне болести, код којих соп- 
ствене бета ћелије панкреаса више не производе инсулин.

Постоји неколико погрешних мишљења у вези ca употребом 
оралних антидијабетика.

Прво, постоји погрешно мишљење да њихова употреба прак- 
тично дефинитивно отклања шећерну болест (постиже се дефи- 
нитивно излечење) и да када се они узимају није потребан дије- 
тални режим исхране. И једно и друго je погрешно. Нема коначног 
излечења шећерне болести и квалитетну контролу шећерне боле- 
сти немогуће je постићи без придржавања режима исхране.

Друго, истраживања у 12 клиника у САД-у, објављена 1970. 
године, показала су повећану учесталост озбиљних комплика- 
ција на кардиоваскуларном систему код особа које су примале ове 
лијекове, у односу на оне који су лијечени инсулином или дру- 
гим методама без примјене ових лијекова. Међутим, у протеклих 
више од 30 година нијесу доказани штетни учинци оралних анти- 
дијабетика који су у широкој употреби. Зато, њихова примјена у 
одабраних болесника je успјешна и не носи ризик.

Постоји више група оралних антидијабетика. Заједничка осо- 
бина сваке групе je да на јединствен начин дјелују, односно сни- 
жавају ниво глукозе у крви. Главне групе су:

-  препарати сулфонилуреје,
-  бигваниди,
-  регулатори гликемије уз оброке,
-  инсулински „сензитизери“ или тијазолидинедиони
-  инхибитори алфа-глукозидазе.

Д еривати  сулфонилуреје

Ови лијекови дјелују тако да подстичу бета ћелије панкреаса 
да излуче и онај инсулин који се не може излучити под утицајем
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глукозе. Када се не би обезбиједило ово додатно излучивање ин- 
сулина, његов дефицит би узроковао накупљање глукозе у крви, 
односно погоршање шећерне болести. Међутим, ови лијекови 
не дјелују само на панкреас, већ и на друге ћелије. Навешћемо 
најважније учинке препарата сулфонилуреје:

-  подстичу бета ћелије да отпуштају инсулин,
-  повећавају осјетљивост инсулинскихрецептора наћелијама,
-  спречавају повећано отпуштање глукозе из јетре,
-  смањују резистенцију на иснулин у ћелијама.
Пошто препарати сулфонилуреје снижавају гликемију стиму- 

лишући инсулинску секрецију, што значи да су дјелотворни све 
док панкреас лучи сопствени инсулин, постоји ризик од хипог- 
ликемије. Ризик од хипогликемија je већи ако се планирани об- 
роци не узимају правовремено. Епизоде хипогликемија су чешће 
код старијих особа ca типом 2 дијабетеса. Други ризик који прати 
узимање ових лијекова je пораст тјелесне тежине, a видјели смо да 
гојазност негативно утиче на регулацију и ток шећерне болести.

Овој групи оралних антидијабетика припадају глибенкла- 
мид (Daonil, Glibenklamid, Maninil), гликлазид (Predian, Glioral, 
Glikosan, Diaprel), глипизид (Glucotrol XL), глимепирид (Amaryl), 
гликвидон (Beglynor) и хлорпропам и д (Diabinese). Новији лије- 
кови ове групе (глипизид, глимепирид, гликлазид) ређе изазивају 
хипогликемије од старијих лијекова ове групе (хлорпропамид, 
глибурид, глибенкламид).

У последње вријеме се придаје велика пажња феномену позна- 
том као „инсулинска рези стен ц и ја“. О чему се ради? Нормално, 
инсулин доспијева до инсулинских рецептора на површини ће- 
лија, слично кључу који улази у браву. Хемијска реакција између 
инсулина и рецептора омогућава да глукоза уђе у ћелију. Када овај 
механизам не функционише исправно, говоримо о инсулинској 
резистенцији као последици због повећаног накупљања глукозе 
у крви. Овај механизам се сматра главним узроком шећерне бо- 
лести типа 2. Неки од препарата сулфонилуреје имају веома поз- 
тиван учинак баш у томе што смањују резистенцију на инсулин и 
омогућавају да овај хормон испољи свој ефекат.
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Интересантно je да висок ниво инсулина у крви погоршава 
инсулинску резистенцију. Висок ниво инсулина налази се често 
код особа ca типом 2. шећерне болести који су гојазни или осо- 
ба које су примале високе дозе инсулина. У пракси се, често, ре- 
зистенција покушава савладати високим дозама инсулина, али 
неријетко без успјеха јер инсулин не испољава ефекат. Да би ово 
разумјели, навешћемо илистративан примјер који се често наво- 
ди у литератури: Ha великом језеру налази се 20 чамаца. Постоје 
само 4 пристаништа на доку. Наилази олуја. Само четири чамца 
се вежу у пристану, остали немају мјеста и олуја их баца no језеру. 
Тако je и у овој ситуацији ca вишком инсулина! Учинак испољава 
само онај инсулин који je у контакту ca малим бројем ћелијских 
рецептора, сав остали инсулин je без ефекта. Зато je, неријетко, 
у оваквим случајевима кориснија примјена оралних антидијабе- 
тика него инсулина. Таблете ће смањити резистенцију, a инсулин 
повећати.

Дејство на бета ћелије Лангерхансових острваца, препарати 
сулфонилуреје испољавају no закону све или ништа. Наиме, да 
би се испољио ефекат, мора се постићи одређена концентрација 
лијека у крви. Када се она постигне, дејство лијека се испољава 
одмах и у потпуности. Пошто je потребно 8-12 сати да би сеу  бета 
ћелијама створио нови инсулин, свако давање овог лијека у по- 
већаној количини од оне која je изазвала учинак, нема користи. 
Потребно je да прође 8-12 сати од претходног давања, na да поно- 
во дат лијек испољи ефекат. Сви лијекови из групе сулфонилуреје 
испољавају дјеловање на овај начин, разлика je само у томе што 
неки ефекат постижу ca мањом, a неки ca већом дозом.

Најважније особине препарата сулфонилуреје би се могле си- 
стематски приказати:

-  дјелују повољно код одраслих и старијих особа, ca стабил- 
ном шећерном болешћу,

-  они су додатак дијетној терапији, a нијесу замјена за њу,
-  уводе се у терапију тек када се терапијом ca дијетом и фи- 

зичком активношћу не постигне добра регулација,
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-  забрањено je давати их у стањима поремећаја метаболизма 
шећерне болести (кетоацидоза) као и у озбиљним инфек- 
цијама и при операцијама,

-  ако се истовремено узимају сулфонамидски препарати, са- 
лицилати, фенилбутазон, алкохол, може доћи до јаче хипо- 
гликемије,

-  ако се узимају ca кортикостероидима, пилулама за спреча- 
вање трудноће, индералом, хлорамфениколом, онда њихов 
учинак може да буде значајно смањен.

Некада, обично послије дуготрајне уотребе деривата сулфо- 
нилуреје може да се јави карактеристични мултиформни еритем. 
Ова компликација се губи послије престанка узимања препарата 
сулфонилуреје.

Бигванидски препарати

Лијекови из ове групе не утичу на лучење инсулина из бета 
ћелија панкреаса и у томе je њихова главна разлика у односу на 
препарате из групе сулфонилуреје.

Главни ефекат бигванида се испољава у томе што подстичу 
дејство инсулина на нивоу ћелија. Такође, ометају улазак глукозе 
из цријева у крвоток и утичу на спорији улазак глукозе из јетре у 
крвоток.

Седамдесетих година прошлог вијека, примијећено je да ови 
лијекови могу довести до тзв. лактатне ацидозе, једног тешког 
стања ca повећањем млијечне киселине у крви. Млијечна кисели- 
на се у организму налази, нормално, у малим количинама. Међу- 
тим, под утицајем бигванидских препарата може доћи до њеног 
енормног повећања које угрожава живот. Због тога су бигвани- 
ди у неким земљама забрањени. Мислимо да разумна и пажљива 
примјена бигванида користи и да их не треба забрањивати. Ово 
тим прије јер су прецизна истраживања регистровала просјечно 
само један случај лактичне ацидозе на 100.000 третираних па- 
цијената. Свакако, ca њиховом употребом треба бити обазрив 
у стањима нерегулисане шећерне болести и код пацијената који
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имају оштећену јетру и бубреге. Посебно треба бити обазрив ca 
примјеном лијека ако je у питању трудноћа.

Једини бигванид који je тренутно доступан у цијелом свијету 
je м етф орм ин . Заштићена фабричка имена тога лијека различита 
су у свакој земљи. Углавном, пацијенти га добро подносе, осим 
оних који имају гастроинтестиналних тегоба. С обзиром да мет- 
формин не повећава производњу инсулина, хипогликемије се не 
јављају ако се овај лијек користи сам у терапији. Сматра се по- 
себно корисним код гојазних који имају инсулин-независни тип
2 шећерне болести.

Глиниди-регулатори гликемије уз оброке

Орални антидијабетици ове ргупе, слични су препаратима 
сулфонилуреје, јер имају сличан механизам дејства: стимулишу 
инсулинску секрецију. Међутим, лијекови ове групе повећавају 
инсулинску секрецију само у вријеме и непосредно иза оброка. To 
значи да се лијек може узимати само уз оброк. Регулатори глике- 
мије уз оброке, сматрају се добрим оралним антидијабетицима и 
због флексибилности исхране коју пружају и незнатног ризика од 
хипогликемија. Од лијекова ове групе, који су деривати бензојеве 
киселина-репаглиниди, код нас су у употреби НовоНорм, Стар- 
лих и Регулу (репаглинид).

И нхибитори  алф а-глукозидазе

Инхибишући ензим алфа-глукозидазу лијекови ове групе 
смањују ресорпцију угљених хидрата из проксималног дијела 
танког цријева и на тај начин спречавају скокове гликемије по- 
слије јела (постпрандијалне хипергликемије). Негативна страна 
оваквог механизма дјеловања je што се накупљају угљени хидрати 
у дебелом цријеву, што доводи до повећаних гасова-метеоризма и 
других гастроинтестиналних сметњи. Из тих разлога, висок про- 
ценат пацијената избјегава овај лијек. Од лијекова ове групе, код 
нас je у употреби Акарбоза.
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Инсулински „сензитизери“ глитазони

Ови лијекови појачавају осјетљивост ћелија на инсулин по- 
себно у мишићном и масном ткиву и јетри. Учинак дјеловања на 
ћелије јетре испољава се смањењем продукције глукозе у јетри. 
Могу се употребљавати сами или у комбинацији ca препаратима 
сулфонилуреје. Лијек није регистрован у нашој земљи.

Ради боље прегледности направићемо табелу лијекова из 
групе оралних антидијабетика који се налазе на нашем тржишту 
према Регистру лијекова 2014. године (Табела 22):

Табела 22. Л ијекови који  се налазе у  облику таблета за 
лијечењ е ш ећерне болести

Група Хемијски Фабрички Паковање
назив назив

С У Л Ф О Н А М И Д И , Д Е Р И В А Т И  С У Л Ф О Н И Л У Р Е ЈЕ
Глибенкламид Daonil 5 мг

Glibenklamid 5 мг
Maninil 1.75-3.5 мг
Diabos 5 мг

Хлорпропамид Diabinese 250 мг
Adiaben 250 мг
Meldian 250 мг

Глипизид Glucotrol XL 
Glibenase

5 мг

Гликвидон Beglynor 30 мг

Гликлазид Predian 80 мг
Glioral 80 мг
Diaprel 30 мг
Glikosan 80 мг
Diprian 80 мг
Diglical 80 мг
Gliclada 30 мг
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Amaryl 1-4 мг
Glimepiad 2, 3, 4, 6 мг
Trical 1-6 мг
Diulong 1-4 мг
Gliperex 1-4 мг
Meglim id 1, 2, 3, 4, 6 мг
Dibiglim  1-4 мг
Glimegamma 2, 3, 4, 6 мг

Gluformin 500 мг
Siofor 500, 850,1000 мг
Glucophage 850 мг
Aglurab 500, 850 мг
Tefor 500, 850 мг
Metfogamma 500, 850,1000 мг
Metfodiab 500, 850,1000 мг

К О М Б И Н А Ц И Ј Е  О Р А Л Н И Х  А Н Т И Д И Ј А Б Е Т И К А
Метформин Glucovance (500+2,5 мг)

+ (500+5 мг)
Глибенкламид Glibomet (400+2,5 мг)
Метформин Janumet (850+50 мг)

+ (1000+50 мг)
Ситаглиптин
Метформин хлорид Komboglyze (850+2,5 мг)

+ (1000+2,5 мг)
Саксаглиптин
Метформин хлорид Jentadueto (850+2,5 мг)

+ (1000+2,5 мг)
Линаглиптин

Глимепирид

Б И Г В А Н И Д И
Метформин

И Н Х И Б И Т О Р И  A Л Ф А ГЛ У К О ЗИ Д А ЗЕ
Акарбоза Glucobay 50,100 мг
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И Н Х И Б И Т О Р И  Д И П Е П Т И Д И Л  П Е П Т И Д А З Е  (ДПП-4) 
Ситаглиптин Januvia 25, 50, 100 мг
Вилдаглиптин Galvus 2, 5 и 5 мг
Саксаглиптин Onglyza 2, 5 и 5 мг
Линаглиптин Trajenta 5 мг

Д РУ ГИ  Л И ЈЕК О В И  КОЈИ  С Н И Ж А В А Ј У  ГЛ И К О ЗУ  У  К Р В И
Репаглинид

Ексенатид

Лираглутид

Enyglid 0,5; 1 и 2 мг
Glucoglinid 0,5; 1, 2, 4 мг
Reguly 0,5; 1, 2 мг
Repaglinid 0,5; 1; 2 мг
Byetta 5мг у дози;

10 мг у дози 
Victoza раст за инјекције 
(пен ca улошком) 6 мг/мл

Видјели смо да орални антидијабетици дјелују само када пан- 
креас још увијек располаже бар с мало инсулина, a немају ефекта 
у случајевима када бета ћелије Лангерхансових острваца више не 
производе инсулин. To je чињеница која се мора имати у виду. Да- 
вање пероралних антидијабетика болесницима чији панкреас не 
производи инсулин било би не само некорисно, већ и штетно.

Када се зна да лијекови из групе сулфонилуреје дјелују тако да 
поспјешују бета ћелије на појачано стварање и лучење инсулина, a 
лијекови из групе бигванида тако да потпомажу дејство инсулина 
иулазак глукозе у ћелије, онда je сасвим разумљиво да се ове двије 
врсте лијекова могу употребљавати заједно у лијечењу обољелих 
ca инсулиннезависним типом шећерне болести. Који ће лијек и из 
које групе, и наравно, у којој комбинацији болесник употребља- 
вати, треба да одлучи љекар.

У принципу, оралне антидијабетике треба давати једном или 
два пута дневно, јер, како смо раније рекли, дјелују no принципу 
закона све или ништа. Обично се ујутру дају 1 или 2 таблете лије- 
ка из групе сулфонилуреје, a толико и оних из групе бигванида.
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Ako су потребне веће количине, додаје се вечерња доза, која je, no 
правилу, два пута мања од јутарње.

Препоручује се да се препарати сулфонилуреје дају прије, a 
бигванидски послије јела. Овакав распоред давања лијекова има 
пуно оправдање у њиховом начину дјеловања. Оброк хране, по- 
себно која садржи у себи угљене хидрате, најснажнији je природ- 
ни подстицај за излучивање инсулина. Ово правило важи како 
за здраве, тако и за обољеле од шећерне болести чија гуштерача 
још увијек лучи инсулин. Давање препарата сулфонилуреје непо- 
средно прије јела или у току оброка, ће подстаћи бета ћелије Лан- 
герхансових острваца гуштераче да додатно луче инсулин. Значи 
излучиће се укупна количина инсулина која се не би излучила 
само под подстицајем глукозе. С друге стране, давањем бигва- 
нида послије јела омогућава се да они учине дјеловање инсулина 
ефикаснијим и да омогуће улазак глукозе у ћелије онда када су 
њихове количине у крви највеће. Овакавим давањем се омогућава 
оптимално дјеловање препарата сулфонилуреје и бигванида.

Д. ИНСУЛИН

Све до открића инсулина (1921. године je откривен, 1922. je 
примијењен први пут), од стране Бантинга и Беста, обољели 

од инсулин-зависног дијабетеса умирали су најдаље за неколи- 
ко недјеља или мјесеци послије клиничког испољавања болести. 
Овим епохалним открићем, када je из гуштерача говеди и свиња 
изолована спасоносна супстанца -  инсулин, почела je једна нова 
epa лијечења и измијењена je судбина обољелих од шећерне боле- 
сти, превенствено оних ca типом 1, али у значајној мјери и оних 
ca типом 2 болести. Ha самом почетку, ca открићем инсулина и 
његовом првом примјеном (код 13 годишњег дјечака Леонарда 
Томсона, 11. 1. 1922. године), љекари су имали на располагању 
само препарате инсулина ca кратким дјеловањем, na суу  терапији 
инјекције инсулина даване no 3 до 6 пута у току дана. Али од тада
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je технологија производње инсулина значајно напредовала, na су 
већ 1936. године добијени препарати инсулина ca дјеловањем од 
24 до 36 часова (NPH-исофан инсулин и ПЗИ-протамин цинк ин- 
сулин). Тада je започео један дуги период лијечења инсулин-за- 
висног дијабетеса давањем само једне инјекције дугодјелујућег 
инсулина, којим се, уистину, није могла постићи добра контрола и 
регулација болести. Тим прије што постојећи препарати добијани 
из гуштерача свиња и говеди, нијесу били сасвим чисти. Ово je го- 
динама стварало низ проблема код болесника који су били на ин- 
сулинској терапији. У настојањима да се добију што чистији пре- 
парати инсулина, остварен je велики напредак tokom последњих 
тридесетак година. За разлику од првих деценија производње ин- 
сулина, када су при екстракцији мијешане гуштераче разних жи- 
вотињских врста (говече, свиња), касније се прешло на добијање 
инсулина искључиво из гуштерача једне животињске врсте и тако 
су добијани тзв. моноспецијес инсулини. Даљим усавршавањем 
технологије, методом хроматографије се одстрањују скоро сва 
онечишћења инсулина и добија се полупречишћени или инсулин 
једног врха („single реак“) инсулин. Даљом филтрацијом, на гелу 
ових инсулина добијају се чисти препарати ca само једном компо- 
нентом потпуно пречишћени или монокомпонентни инсулини. 
Добијањемонокомпонентнихинсулина, 1970. године, представља 
огроман напредак у инсулинсој терапији. Континуирана примјена 
инсулина, помоћу инсулинских пумпи, у лијечењу најтежих обли- 
ка дијабетесних болесника, уводи се 1974. године, a имплатабил- 
не инсулинске пумпе 1982. године. Захваљујући открићу хемијске 
структуре инсулина (Сангер 1953. године), хемијским поступком 
почев од аминокиселина добијен je синтетски хумани инсулин. У 
исто вријеме, одређеним хемијским манипулацијама у молекулу 
свињског инсулина добијен je тзв. полусинтетски хумани инсу- 
лин (на 30. аминокиселинској секвенци аланин je замијењен тре- 
онином који се на том мјесту налази у молекули инсулина људи).

Уистину, последњих четврт вијека, донијели су огромни на- 
предак у инсулинској терапији. Три су открића кључна:
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-  биосинтеза хуманог инсулина (1979-81)
-  употреба пенских бризгалица
-  откриће инсулинских аналога

Синтеза инсулина помоћу рекомбинантне ДНК технологије, 
омогућила je релативно једноставно добијање инсулина у довољ- 
ним количинама. Употреба инсулина животињског поријекла je 
прошлост.

Прве пенске бризшлице-НовоПен, уведене у употребу 1985. 
године, значајно побољшаване, представљају велику помоћ, a 
примјену инсулина чине једноставном и безболном.

Откриће инсулинских аналога и њихово добијање замјеном 
аминокиселина у молекулу инсулина представља огроман напре- 
дак. Такви инсулински аналози, no многим карактеристикама, 
ближи су физиолошком моделу дјеловања инсулина чак и од са- 
мих хуманих инсулина. Истраживања на овом плану, крунисана 
су појавом аналога кратког дејства (средином деведестих година) 
и аналога дугог дејства 2000. године. Аналози, данас, no мишљењу 
стручних ауторитета, представљају „златни стандард инсулинске 
терапије“.

Врсте инсулина и периоди њиховог дејства

Све врсте индустријски произведеног инсулина имају одређе- 
но вријеме дјеловања, и према том критеријуму дијеле се у шест 
група (Табела 23):

Т а б е л а  2 3 . Врсте инсулина п рем а дејству

Брзодјелујући инсулински аналог („бистри“ нпр. Novorapid, 
Apidra)

Почетак дејства: 5 до 15 минута
Период дејства: 45 до 90 минута
Престанак дејства: 3 до 5 сати
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Краткодјелујући хумани инсулин („бистри“нпр Actrapid) 
Почетак дејства: 30 минута 
Период дејства: 2 до 5 сати 
Престанак дејства: 5 до 8 сати

Средњедјелујући хумани инсулин („мутни“нпр Insulatard) 
Почетак дејства: 1 до 3 сата 
Период дејства: 6 до 12 сати 
Престанак дејства: 16 до 24 сата

Дугодјелујући инсулин („мутни“нпр Lente)
Почетак дејства: 4 до 6 сати 
Период дејства: 8 до 20 сати 
Престанак дјеловања : 24 до 28 сати

Веома дугодјелујући инсулински аналог (Lantus)
Почетак дејства 1 сат 
Период дејства 24 сата 
Престанак дејства: 24 сата
Не смије се мијешати у шприцу ca другим врстама инсулина

Веома дугодјелујући инсулински аналог (Levemir)
Трајање дејства се постиже и до 24 сата, у зависности од при- 

мијењене дозе, што омогућава примјену једном или два пута 
дневно. A k o  се примјењује два пута дневно, стабилно стање се 
постиже након примјене 2-3 дозе. Уколико се Левемир примијени 
у дози од 0.2-0.4 јед/кг, лијек испољава преко 50% максималног 
дејства након 3-4 часа, до 14 часова послије убризгавања.

Микстарди инсулина (краткодјелујући: дугодјелујући 
заједно, у односима 10:90 до 50:50)
Почетак дејства: 30 минута 
Период дејства: 7 до 12 сати 
Престанак дјеловања: 16 до 24 сата
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Kao што смо рекли, код нас се препоручују хумани инсулини 
и инсулински аналози. Међутим, присуство на тржишту инсу- 
лина различитих произвођача и различитих паковања, може да 
ствара проблеме не само пацијентима, већ и здравственим рад- 
ницима. Да би смо отклонили могуће проблеме, даћемо преглед 
регистрованих инсулина (Табела 24).

Т а б е л а  2 4 . П р е п а р а т и  и н с у л и н а  р е г и с т р о в а н и  к о д  н а с ,  з а  у п о т р е б у  у  

п е н и м а ,  к а р п у л а м а  и  ф л а ш и ц а м а  о д  1 0  м и л и л и т а р а .

Назив инсулина_______ Паковање___________ Јачина и.ј/мл

Ултрабрзодјелујући 
аналози хуманог 
инсулина
Humolog karpule карпула 5x3 мл 100
Humalog Pen шприц 5x3 мл 100
NovoRapid инј. 1x10 мл 100
NovoRapid FlexPen шприц 5x3 мл 100
NovoRapid Penfil карпуле 5x3 мл 100
Apidra карпула 5x3 мл 100

бочица 10 мл 100
Apidra Opti Set пен. ca улошком 100

Брзодјелујући 
инсулини и 
аналози
Actrapid HM бочице 10 мл 100
Humulin PEN R карпуле 5x3 мл 100
Humulin R карпуле 5x3 мл 100
Actrapid Penfil карпуле 5x3 мл 100
Actrapid NovoLet шприц 5x3 мл 100
Actrapid FlexPen раст. ca инј. 5x3 мл 100
Velosulin HM боч. 10 мл 100
Insuman Rapid боч. 5x10 мл 40

боч. 5 мл 100
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Insuman Rapid zaOptiPen кариуле 5x3 мл 100
Insuman RapidOpti Set иијек. иен 5х 3 мл 100
Humodar R ииј. 1x10 мл 40

Средњедугодјелујући 
инсулини и аналози

Insuman Basal боч. 5x10 мл 40
боч. 5 мл 100

Insuman Basal Opti Set шприц 5x3 мл 100
Humulin Pen NPH кариуле 5x3 мл 100
Humulin NPH инј. 5x3 мл 100
Insulatard NovoLet шприц 5x3 мл 100
Insulatard FlexPen инј. 5x3 мл 100
Insulatard Penfil кариуле 5x3 мл 100
Insuman Basal za Opti Pen кариуле 5х 3 мл 100
Humodar B инј. 1x10 мл 40
Monotard HM боч. 10 мл 100
Insulatard HM боч. 10 мл 100

Комбинација инсулина 
средњедугог и кратког 
дјеловања

Mixtard 50 NovoLet наиуњен
шприц

5х 3 мл 100

Mixtard 40 NovoLet шприц 5х 3 мл 100
Mixtard 30 HM боч. 10 мл 100
Mixtard 30 FlexPen суси. ca ииј. 5х 3 мл 100
Mixtard 30 NovoLet шприц 5х 3 мл 100
Mixtard 30 Penfil кариуле 5х 3 мл 100
Humulin Pen МЗ кариуле 5х 3 мл 100
Humulin МЗ инј. 1х 10 мл 40
Insuman Comb 25 кариуле 5х 3 мл 100
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Insuman Comb 25 OptiSet инј.(пшриц) 5х 3 мл 100
Humodar С25 инј. 1x10 мл 40
Mixtard 20 NovoLet шприц 5х 3 мл 100
Mixtard 10 NovoLet шприц 5х 3 мл 100
Mixtard HM Penfil карпуле 5х 3 мл 100
NovoMix 30 FlexPen карпуле 5х 3 мл 100
NovoMix 30 Penfil сусп.за 5x3 мл 100

инј. уложак

Дугодјелујући
инсулини и аналози

Ultratard HM боч. 10 мл 100
Lantus 100 боч. 10 мл 100
Lantus OptiSet шприц 5x3 мл 100
Lantus OptiPen карпуле 5x3 мл 100
Levemir FlexPen 5x3 мл 100
Levemir Penfil раств. за 3 мл 100

инј. у улошку

Количина и концетрација инсулина у бочици

Количина инсулина се изражава у интернационалним једи- 
ницама (скраћеница и .ј или ИЈ).

Ha инсулинским препаратима који се продају у нашој земљи, 
у облику бочица од 10 милилитара, стоји ознака да 1 милили- 
тар (мл) има 40 јединица инсулина (и.ј ). To je тзв 40 јединични 
инсулин. С друге стране, у већини земаља на Западу, продају се 
инсулини чији 1 мл раствора садрже 100 јединица инсулина. To 
су тзв. 100 јединични инсулини. Ови инсулини су 2,5 пута конце- 
трованији, односно јачи од инсулина који имају 40 јединица у 1 
мл. Тако, на примјер, болесник који треба да прими 20 јед. инсу- 
лина добио би 0,5 мл ( једну половину милилитра) инсулина 40 
јединичног. A ko би добио исто 0,5 мл 100 јединичног инсулина,
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значи да би умјесто 20, примио 50 јединица инсулина, a то би мог- 
ло да доведе до веома опасне хипогликемије. Зато, при употреби 
инсулина, посебно оних који се налазе у бочицама од 10 мл треба 
провјерити колико инсулина саджи 1 милилитар тог раствора.

Инсулинске бризгалице (шприцеви)

Упоредо ca развојем технологије и добијањем све чистијих 
врста инсулина, ишла je и модернизација инсулинских бризгали- 
ца. Металне бризгалице ca иглама које су пацијенти откувавали у 
посебним металним касетама, данас су прошлост. Процес давања 
инсулина je веома олакшан употребом веома прикладних, пла- 
стичних бризгалица (шприцева) за једнократну употребу, ca одго- 
варајућим (веома малим) иглама, скоро безболним за давање. Ове 
бризгалице представљају велико олакшање за болеснике, посебно 
за дјецу. Постигла се знатно боља стерилност игала и бризгалица, 
инсулин се знатно прецизније дозира, a мале скоро атрауматске 
игле, обложене силиконом, чине убод скоро безболним.

Да би се избјегле грешке при дозирању инсулина, треба упо- 
требљавати бризгалице које одговарају концетрацији инсулина 
који се прима. Тако за инсулин гдје 1 мл (цм) садржи 40 јединица, 
бризгалице треба да су од 1 мл и да су подијељене на 40 подео- 
ка, тако да сваки подеок (,,црта“), одговара 1 јединици инсулина 
(Слика 47).

Слика47. Класичне инсулинске бризгалице од 40 и 100 и ј/мл
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Треба посебно бити обазрив када пацијент, у случају да нема 
бризгалицу од 1 мл, треба да добије инсулин ca бризгалицом од
2 мл. Тада 1 подиок на бризгалици не одговара 1 јединици, већ 
најчешће, 4 јединице. Наиме, бризгалице од 2 мл су најчешће по- 
дијељене на 20 подиока (сваки кубни сантиметар на no 10). Међу- 
тим, и ове бризгалиице могу да буду подијељене на 40 подиока. 
Тада једном подиоку одговарају 2 јединице инсулина. У сваком 
случају, треба добро провјерити сваку бризгалицу и видјети ко- 
лико једном подиоку одговара јединица инсулина.

Начин припремања и давања инсулина бризгалицама

Техника припремања и давања инсулина путем бризгалице je 
веома важна и ca њом мора овладати свако ко употребљава инсу- 
лин, или брине о оном ко прима инсулин. У овом процесу некада 
на изглед мала грешка, може да има озбиљне последице. Зато je по- 
требно овај процес што једноставније показати (Слике 48a -  48з).

Слика 48
a. П рати  руке м лаком  водом  и сапуном.

б. И зм ијеш ати  инсулин. To се постиж е лаганим 
окретањ ем  бочице између длан ова или лаганим  
окретањ ем  бочице на горе и на доље.

в. C a  инсулинске бочице скинути пластични, обоје- 
ни поклопац. Не скидати гумени запуш ач или чеп 
ca бочице!

г. Гумени запуш ач очистити ватом  натопљ еном  ал- 
кохолом
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д. Следећи п оступак  je веом а важ ан . С кинути за- 
ш ти тн у  кап иц у ca игле на бризгалици. Увући ваз- 
дух у  бризгалиц у до ознаке колико je  предвиђена 
до за  инсулина. H a п рим јер ако тр еба да прими 
20 јединица инсулина, паци јент ће навући ваздух  
све до подиока ка који  озн ачава  20 јединица.

I). И нсулинска бочица се држ и једном  руком  ca че-
пом  нагоре, a другом  у  којо ј je  ш при ц, иглом се 
прободе гумени чеп, уз об азр и вост  да се не ис- 
кри ви  игла. К ада je  чеп пробијен , притиском  на 
клип у бр и згава  се вазд у х  у  бочицу. П ринцип je 
да се у  бочици створи  вак ум  који  ће потиснути 
инсулин и неће доћи до уласка м јехурића ваздуха 
у  бризгалицу.

е. О кренути бочицу ca отво р о м  надоле. Врх игле 
наћи ће се у  р аство р у  инсулина. П олако се повла- 
чи клип бризгалице све до границе ко ја означава 
ж ељ ени број јединица инсулина.

ж. A k o  j e ,  при навлачењ у инсулина у  бризгалицу, 
уш ло ви ш е м јехурића вазд у ха, онда инсулин тре- 
ба врати ти  у  бочицу, п осту пак  се пон ављ а све док 
се из бризгалице не истисну сви већи мјехурићи. 
П ри овом  се игла не вади  из бочице све док се 
не навуче п отребн а д оза  инсулина. Док j e  игла 
у  бочици, п ровјери ти  да ли j e  тачно навучен по- 
требни  број јединица инсулина. Врх клипа који 
се лако види у  бризгалици, тр еб а да дође тачно до 
линије ко ја озн ачава  ж ељ ени број јединица инсу-

И гла се полако извлачи ca ш п ри цом  из бочице. 
С ад а je  инсулинска бризгалиц а спрем на за  да-

Поступак се примјењује ако пацијент прима једну врсту ин- 
сулина. Међутим, у случају да пацијент прима комбинацију два
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инсулина (краткодјелујућег-бистрог и инсулина ca продужним 
дјеловањем мутног), онда се поступак, у неким фазама, разликује. 
Пошто у овом поступку могу да се направе грешке које утичу и на 
квалитет терапије, појаснићемо и најважније детаље.

Поступак за припрему инјекције ca мјешавином мутног и 
бистрог инсулина подразумијева следећу технику (Слике 49а-49л):

Слика 49

a. П аж љ и во опрати руке у  м лакој води ca сапупом.

б. С кипути пластичпи обојепи  поклопац  ca бочица 
и м утп ог и би строг ипсулипа. Не скидати гумепи 
запуш ач. Гумепе запуш аче обје бочице очистити 
ватом  патопљ епом  алкохолом.

в. П рипрем ити бризгалиц у као у  рапи јем  поступку.
Н авући вазд у х  у  бризгалицу, пом јерањ ем  клипа 
до грапице ко ја одговара дози  м утп ог ипсулипа.

г. Узети бочицу ca м утп и м  ипсулипом  ca запуш а- 
чем окреп ути м  п агоре и иглом п ро бости  чеп и 
убризгати  вазд у х  (притиском  клипа па бризгали- 
ци до краја). И звади ти  иглу вап , пе увлачећи ип- 
сулип. Бочицу стави ти  ca вр хом  окрепути м  горе.

д. С ад а п оп ово увући вазд у х  у  бризгалиц у помје- 
рањ ем  клипа до грапице ко ја од говара дози 
бистрог ипсулипа.
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ђ. Узети бочицу ca би стрим  инсулином, ca врхом  
окренутим  на горе, п ро бости  гумени запуш ач и 
убризгати  ваздух.

е. Не вадећи иглу, бочицу окренути ca вр хом  на- 
доље. Полако навући бистри инсулин до пар 
црти ц а изнад ознаке која од говара дози бистрог 
инсулина.

ж. П ровјери ти  да ли у бризгалици им а м јехурића 
ваздуха. Ако и м а лагано п рсти м а тупкати  no 
бризгалици, зати м  поти снути  клип до ознаке 
дозе бистрог инсулина. Ако м јехурићи остан у  и 
даље, истиснути инсулин у бочицу и поновити 
п оступак  све док бризгалица не буде без мјеху- 
рића.

з. П отом  паж љ и во извући бризгалицу из бочице.

и. Бочицу ca м утни м  инсулином полако ваљ ати  из- 
међу дланова ca врхом  окренути м  надољ е, или 
бочицу лагано окретати  горе доље, док садржај 
инсулина не постане равном јерно замућен.

ј. Бочици ca м утн и м  инсулином п ро бости  гуме- 
ни чеп ca и стом  иглом и бризгалиц ом  у којој je 
бистри инсулин.
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к. Затим  бочицу ca м утн и м  инсулином окренути ca 
бризгалиц ом  п рем а доље и полако извлачити мут- 
ни инсулин до ознаке ко ја од говара укупној дози 
инсулина (бистри +  мутни). П ри овом  п оступку 
п ази ти  да се бистри инсулин из бризгалице не по- 
м и јеш а ca м утни м  у  бочици.

л. И звући иглу из бризгалице. Б ризгалиц а ca мјеш а- 
ви н ом  м утног и би строг инсулина je  спрем на за 

давањ е.

Давање инсулина бризгалицом

Када je инсулин навучен у бризгалицу (било као мјешавина 
или само једна врста) слиједи његово поткожно убризгавање. По- 
ступак je следећи (Слике 50а-50д.):

Слика 50
а. П ровјери ти  на којем  м јесту, прем а ш еми, 

тр еба  да се да инјекција. О чистити кож у ва- 
том  натопљ еном  алкохолом. П ом оћу палца 
и к аж и п рста  једне руке, узети  већи набор 
кож е (код м рш ави х) или затегнути кож у (код 
гојазних).
C a иглом п ро бости  кожу, држ ећи бризгали- 
ц у под углом између 45 и 90 степени (ако je 
игла дуж а). А ко je игла краћ а слободно држ ати 
бризгалиц у под углом од 90 степени.

б. И гла тр еб а да се нађе у  п откож н ом  ткиву, a не
у  миш ићу, јер  би се у  том  случају инсулин брже ■  Мишић
пренио у  крв.

в. Клип бризгалице полако притиснути полако и до 
краја. И нсулин се убр и згава  у  трајањ у од 6 секун- 
ди.
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г. Сачекати тренутак , a зати м , под истим  углом, 
и звади ти  иглу ca бризгалицом . М јесто убо- 
да покрити сувим  туф ером . А ко се на м јесту  
убода п ојави  крв лагано je обрисати  ком адом  
вате.

д. И глу покрити  њ еж ним  поклопцем, одломи- 
ти je  од бризгалице и све остави ти  у  посебну 
кутију. H a тај начин скупљени отпадни мате- 
ријал, односимо на смеће.

Уколико се послије давања инјекције на мјесту убода враћа 
инсулин, треба имати у виду следеће могуће грешке:

-  инсулин je дат сувише брзо,
-  кожа није пуштена прије него je извучена игла (остала je 

стиснута),
-  инсулин je дат у кожу (плитко) умјесто под кожу како треба.
Важно je знати да се при употреби бризгалица за једнократну

употребу, ca причвршћеним иглама, ca истом иглом ca којом се на- 
влачи инсулин из бочице инсулин и убризгава под кожу болесни- 
ка. Ako се игла при поступку оштети или дестерилише (додиром 
до друге површине) бризгалицу треба бацити и употребити нову.

Пацијенте често брине појава слоја мјехура у бризгалици при 
навлачењу инсулина. Да би се избјегло стварање мјехура, треба се 
придржавати следећих упустава:

-  бочицу ca инсулином не треба грубо трести,
-  полакао je котрљати шакама ca грлићем окренутим надоле,
-  када je инсулин навучен и на врху бризгалице се налазе мје- 

хурићи, треба бризгалицу држати вертикално, ca иглом нагоре, 
лако протрести бризгалицу ударцима ca стране док сви мали мје- 
хурићи не изађу, a остане највећи. Тада полако повлачити клип 
да се извуче и овај мјехур. Мали мјехурићи, и ако остану, не могу 
правити неке веће проблеме.
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Давање инсулина НовоЛет бризгалицом

Велика помоћ у лијечењу шећерне болести, односно у да- 
вању инјекција инсулина, дошла je примјеном тзв. пен, односно 
наливперо бризгалице. Ове бризгалице данас су доступне у два 
облика. Први, гдје се инсулин у виду посебних бочица (карпула) 
убацује у пен бризгалицу, a други, гдје су унапријед припремљене 
инсулинске бризгалице напуњене различитим препаратима инсу- 
лина и као такве, користе се за једнократну употребу (Новолет). И 
код једне и код друге врсте пена, користе се нарочите стерилиса- 
не игле за једнократну употребу. Игле су покривене силиконском 
облогом којом се отклања трење које je главни узрок бола код да- 
вања инјекција, тако да je убод скоро безболан. У облику карпула, 
или у облику Новолета, постоје бројни препарати кристалног и 
исофан инсулина. Такође, и препарати тзв. фиксних инсулина, тј. 
мјешавине кристалног и исофан инсулина у разлчичитим одно- 
сима: 10:90, 20:80, 30:70,40:60 и 50:50. Ови препарати се производе 
у концетрацији 100 јединица инсулина у 1 милилитру раствора. 
Постоје паковањаод 1,5 мл (150 јединица) и 3,0 мл (300 јединица).

Предности пен бризгалица су велике јер омогућавају једно- 
ставно и брзо давање инсулина, безболно и једноставно убризга- 
вање, могућност да се инсулин даје у разним приликама и услови- 
ма ван куће, уз веома прецизно дозирање.

Због ових предности, пен бризгалице су најбоље за употребу 
код пацијената на тзв. појачаној-интезивнијој терапији, када се 
инсулин брзог дјеловања даје прије сваког главног оброка (дору- 
чак, ручак и вечера), a инсулин средње дугог дјеловања, увече. Ca 
овим бризгалицама пацијенти су слободнији у кретању и актив- 
ностима (нијесу обавезни да остају кући у вријеме када треба да 
приме инсулин итд.). Велика предност пен бризгалица je и у томе 
што због лаког дозирања и руковања омогућавају младима само- 
сталност и слободу у давању инсулина. Примјена хуманих инсу- 
лина пен бризгалицама пуњеним једном врстом инсулина (нај- 
чешће средње дугог дјеловања), могућа je код особа ca стабилним 
дијабетесом, које примају двије инјекције инсулина дневно или у
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периоду дјелимичне или потпуне ремисије, када се прима одређе- 
но вријеме мала доза инсулина у једној инјекцији. Примјена тзв. 
фиксних мјешавина хуманих инсулина у виду пен бризгалица, 
могућа je код особа ca добро регулисаним и релативно стабилним 
дијабетесом. Нажалост, највећи недостатак ових фиксних мјеша- 
вина je што je немогућа промјена режима инсулинске терапије, 
тј. односа брзодјелујућег и средње дугодјелујућег инсулина према 
дневним потребама. Код добро обучених пацијената то се, у из- 
вјесној мјери, може постићи наизмјеничном примјеном различи- 
тих односа фиксних мјешавина. Незгодна страна пен бризгалица 
je што су доста осјетљиве na при руковању болесник треба да буде 
врло обазрив како не би дошло до оштећења.

Мада су пен бризгалице релативно кратко вријеме у употре- 
би, значајно су усавршене (Слика 51).

_________

С л и к а  5 1 . Различити модели пен бризгалица

Првим прототипом пен бризгалица, притиском на дугме 
убризгавале су се само no двије јединице инсулина. Ако je треба- 
ло да се прими 30 јединица инсулина, морало се притиснути 15 
пута на дугме. Наравно да je то носило ca собом доста проблема. 
Каснији модели су омогућавали убризгавање цјелокупне дозе јед- 
ним притиском на клип. Међутим, дозирање се вршило само на 
парне јединице што je представљало проблем, посебно код дјеце, 
гдје се мање дозе морају прецизно дозирати. Код новијих модела 
je отклоњен и тај недостатак, тако да се дозирање може вршити на
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једну јединицу и на 1/2 јединице. За очекивати je да ће се модели 
пен бризгалица још усавршавати. Појаснићемо поступак давања 
инсулина помоћу НовоЛет бризгалице (Слике 52а-52ж).

а. Д етаљ но прегледати паковањ е у  којем  се нала- 
зи  5 Н овоЛ ет ш при цева. П ровјери ти  име инсу- 
лина који  je  пропи сан  од стране љ екара ca име- 
н ом  на ам балаж и. П осебно je важ н о обратити 
п аж њ у на датум  производњ е и тр а јањ а инсу- 
лина, како би се избјегла греш ка да се прима 
инсулин којем  je истекао рок  употребе.

б. И звади ти  Н оволет ш при ц из кутије и детаљ но 
га прегледати. Kao и нали вперо, она се састоји  
из тијела којем  je на крају  обојен  потисни дио.
H a тијелу Н ово Л ета написани су подаци о ин- 
сулину којим  je  напуњена. H a средини ш прица 
н алази  се и збочин а ко ја  заједно ca бројеви м а 
на доњ ем дијелу поклопца служ и за  одређи- 
вањ е дозе инсулина.

в. С кинути поклопац  и указаће се р езер воар  ca 
инсулином. К раткодјелујући инсулин je  са- 
свим  бистар, док други инсулини им ају  бјели- 
част изглед. П аж љ и ви м  окретањ ем  Н овоЛ ета 
п рем а горе и доље суспензија тр еб а да буде 
уједначено мљ ечно бијела. Не трести  ш приц!

г. Узети Н овоЛ ет иглу и ca доње стране њеног 
грубог поклопца скинути налијепљ ени папир.
Заједно ca поклопцем, иглу завр тати  средње 
ч вр сто , а п о т о м  jo j скинути поклопац. Указаће 
се м ањ и поклопац  који се користи док и игла.
В ратити главни поклопац  Н овоЛ ете у  првоби- 
тан полож ај.

д. П оклопац м ор а  бити у  полож ају  да се озн ака 0 
поклапа ca избочи н ом  на тијелу ш прица. У том 
полож ају  ш при ц  je спрем ан за  одређивањ е дозе 
инсулина. To се п остиж е покретањ ем  поклоп- 
ц а и избочине на тијелу ш прица. П окретањ ем
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поклопца у  п равц у  казаљ ке на сату, одм јерава 
се доза  инсулина. П ри окретањ у поклопца чује 
се „п рескакањ е“ при свакој ознаци.
О во ом огућава да и особе које слабије виде, 
м огу дозирати  себи инсулин. С ваки  обртај по- 
већ ава  дозу  инсулина за  2 или 1 јединицу.

I). О кретањ ем  поклопца, истоврем ено, на су- 
протној страни  излази  потисни дио на којем 
се види скала ко ја озн ачава  одређену дозу  ин- 
сулина.
С кала j e  подијељ ена на дијелове n o  10 једини- 
ца. A k o  j e  одмјерена већ а доза  инсулина, лако 
се и сп рави  греш ка. П оклопац тр еб а окретати  
уназад , до краја, тако да потисни дио дође до краја, аи зб о ч и н а  на тијелу да 
буде п ор авн ата  ca озн аком  0. С ада, поново п аж љ и во , окретањ ем  поклоп- 
ца, одмјерити ж ељ ену дозу  инсулина.

е. A k o  се прим ијете м јехурићи вазд у ха  у  резер- 
во ар у  инсулина, који  уђе при м ијењ ањ у од- 
страни ти  их тако ш то  се одмјере 2 јединице 
инсулина. Н овоЛ ет ш при ц  окренути горе и 
истиснути одмјерени инсулин. П отврда за  то 
je  кап  инсулина ко ја се п о јави  на вр ху  игле.

ж. К ада се одмјери д оза  инсулина, очистити мје- 
сто давањ а алкохолним  туф ером . С кинути 
м али  заш ти тн и  поклопац  игле. Узети ш при ц у 
руку тако да je  игла окренута доље. C a  другом 
руком  н ап рави ти  кож ни набор  и убости  иглу 
у  кож у под углом  од 45 степени. И глом ићи 
до краја  њене дужине. Тада се сигурно уш ло у 
поткож н о ткиво. Затим  одлучно притиснути потисни дио до краја  тако да 
се овај приближ и тијелу ш прица. С ачекати 6 секунди и извући иглу.

Погледати мјесто убода, али не масирати! Ако се случајно 
појави капљица крви, лагано притиснути стерилном газом или 
марамицом. Иглу треба покрити мањим поклопцем и ставити га 
у нормалан положај.
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НовоЛет шприц не треба чувати на топлом и превише хлад- 
ном мјесту. Треба га чувати од механичких оштећења. Ако треба 
да се очисти, то урадити влажном крпом без топле воде и средста- 
ва  за  чишћење.

У п о т р е б а  Н о в о П е н  и н је к т о р а

НовоПен 3 инјектор представља нову генерацију чврстих и 
трајних инсулинских инјектора који обезбјеђују прецизно дози- 
рање инсулина. Помоћу њега се може изабрати од 2 до 70 једи- 
ница инсулина ca најмањим распоном дозе од 1 јединице. Пошто 
се овај инјектор налази у широкој употреби, приказаћемо начин 
руковањ а и давањ а инсулина ca њим (Слике 53a до 53о).

С л и к а  5 3

a. И з в а д и т и  Н о в о П е н  3 и з  к у т и је  п р и т и с к о м  н а  

в р х  з а т в а р а ч а .

б . С к и н у т и  и  о д с т р а н и т и  з а т в а р а ч .

в . О д в о ји т и  и  о д с т р а н и т и  л е ж и ш т е  у л о ш к а .
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i. A k o  се  у п о т р е б љ а в а  с у с п е н з и ја  и н с у л и н а  п р о -  

д у ж е н о г  д је л о в а њ а ,  о к р е т а т и  у л о ж а к  п а ж љ и -  

в о  г о р е  д о љ е , о д  п о л о ж а ја  A  д о  п о л о ж а ја  Б , 

т а к о  д а  се  с т а к л е н а  к у г л и ц а  у  у л о ш к у  п о м је р а  

о д  је д н е  д о  д р у г е  с т р а н е .  П о к р е т е  п о н а в љ а т и  

н а јм а њ е  10 п у т а ,  с в е  д о к  т е ч н о с т  у  у л о ш к у  н е  

п о с т а н е  у је д н а ч е н о  б и је л а  и  м у т н а .

д . О к р е т а т и  п о в р а т н и  м е х а н и з а м  у  с м је р у  к а з а љ к е  

н а  с а т у  с в е  д о к  се  с п и р а л н и  к л и п  н е  в р а т и  у  п о -  

ч е т н и  п о л о ж а ј .

ђ . С т а в и т и  Н о в о П е н  у л о ж а к  у  њ е г о в о  л е ж и ш т е .  

П р в о  у л а з и  о б о је н и  з а т в а р а ч .

е. Н а в и т и  л е ж и ш т е  н а  м е х а н и ч к и  д и о .

ж . О д с т р а н и т и  з а ш т и т н у  н а љ е п н и ц у  с  N o v o F in e  

( Н о в о Ф а јн )  и г л е  и  д о б р о  н а в и т и  и г л у  н а  

о б о је н о  л е ж и ш т е .  О д с т р а н и т и  с п о љ н и  и  у н у -  

т р а ш њ и  з а ш т и т н и к  и г л е .
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з. A k o  се  н а к у п и  в а з д у х  у  у л о ш к у  и  и г л и ,  п р о в је -  

р и т и  д а  л и  je  п р с т е н  з а  д о з и р а њ е  н а  н у л и . 

Н а м је с т и т и  г а  н а  2  ј е д и н и ц е ,  д р ж а т и  Н о в о П е н  

3 у с п р а в н о  с  и г л о м  п р е м а  г о р е  и  л а г а н о  л у п -  

к а т и  n o  л е ж и ш т у  у л о ш к а . П р и т и с н у т и  т и п к у  

з а  и с т и с к и в а њ е  и н с у л и н а .  H a  в р х у  и г л е  ћ е  се 

п о ја в и т и  к а п  и н с у л и н а .  А к о  je  н е м а ,  в р а т и т и  

п р с т е н  н а  п о ч е т н и  п о л о ж а ј  и  п о н а в љ а т и  п о -  

с т у п а к  с в е  д о к  се  н е  п о ја в и  к а п  и н с у л и н а .

и . О д р е ђ и в а њ е  д о з е  и н с у л и н а  з а п о ч и њ е  се  п р о в -  

ј е р о м  д а  л и  се  п р с т е н  з а  д о з и р а њ е  н а л а з и  н а  

н у л и . A k o  н е ,  п р и т и с н у т и  т и п к у  з а  и с т и с к и -  

в а њ е  и н с у л и н а .  H a  л е ж и ш т у  у л о ш к а  н а л а з и  се 

м је р и л о  п р е о с т а л о г  и н с у л и н а  с  о з н а к а м а  к о је  

п о к а з у ју  к о л и к и  б р о ј  ј е д и н и ц а  je  у  у л о ш к у . 

П р о в је р и т и  д а  л и  се  у  у л о ш к у  н а л а з и  д о в о љ н о  

и н с у л и н а .  Б и р а т и  б р о ј  ј е д и н и ц а  к о ји  т р е б а  д а  

се  у б р и з г а .  П у н е  л и н и је  и з м е ђ у  х о р и з о н т а л н о  

к а з у ју  н е п а р н е  б р о је в е .

п о с т а в љ е н и х  б р о је в а  п о -

ј. A k o  je  б и р а н  в е ћ и  б р о ј  ј е д и н и ц а  о д  п о т р е б н о г ,  

т р е б а  л а г а н о  о д и је л и т и  м е х а н и ч к и  д и о  у л о ш к а  

и  и с п р а в и т и  б р о ј  је д и н и ц а .  П о п у с т и т и  с т и с а к ,  

л е ж и ш т е  у л о ш к а  ћ е  н а к о н  т о г а  с а м о  с к л и з у т и  

н а  м је с т о .  А к о  се  о в а ј  п о с т у п а к  н е  и з в е д е ,  в и -  

ш а к  и н с у л и н а  ћ е  и с ц у р и т и .

У б р и з г а в а њ е  и н с у л и н а :  Д а  б и  се  и н с у л и н  у б р и -  

з г а о ,  т р е б а  п р и т и с н у т и  т и п к у  д о  к р а ја .  Н е к а  

и г л а  о с т а н е  6 с е к у н д и  п о д  к о ж о м . А к о  у  у л о ш -  

к у  н и је  б и л о  д о в о љ н о  и н с у л и н а ,  н а  п р о з о р у  с 

б р о ја ч е м  д о з е  п о ја в и ћ е  се  б р о ј  к о ји  о з н а ч а в а  

к о л и к о  је д и н и ц а  т р е б а  д о д а т н о  у б р и з г а т и .

В р а т и т и  з а ш т и т н и к  н а  и гл у . Ч в р с т о  д р ж а т и  

л е ж и ш т е  у л о ш к а  и  о д в и ја т и  и гл у . И г л у  п а ж љ и -  

в о  о д с т р а н и т и .  В р а т и т и  з а т в а р а ч  н а  Н о в о П е н

3.

к
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љ . П р и  п о н о в н о м  у б р и з г а в а њ у  т р е б а :  о д в и т и  и  

о д с т р а н и т и  з а т в а р а ч  с  Н о в о П е н о м  3. П р о в је -  

р и т и  д а  л и  je  у  у л о ш к у  о д г о в а р а ју ћ и  и н с у л и н .

Ako се користи инсулин брзог дјеловања, тре- 
ба се придржавати упустава датог за њега.

м . Ako с е  п р и м је њ у је  с у с п е н з и ја  и н с у л и н а  ( и н -  

с у л и н  п р о д у ж е н о г  д је л о в а њ а )  т р е б а  о к р е т а т и  

и н је к т о р  г о р е  д о љ е , о д  п о л о ж а ја  A  д о  Б , т а к о  д а  

с е  с т а к л е н а  к у г л и ц а  у  у л о ш к у  п о м и ч е  о д  је д н е  

д о  д р у г е  с т р а н е .  О к р е т а т и  и н је к т о р  н а јм а њ е  

10 п у т а ,  с в е  д о к  т е ч н о с т  н е  п о с т а н е  у је д н а ч е н о  

б и је л а  и  м у т н а .

н . У  с л у ч а је в и м а  к а д а  je  у л о ж а к  и н је к т о р а  с к о р о  

п р а з а н ,  т р е б а  се  п р и д р ж а в а т и  с л е д е ћ и х  у  п у -  

с т а в а :  А к о  с е  у  п р о з о р у  з а  п р о в је р у  в и д и  гу - 

м е н и  к л и п  н е  т р е б а  з а п о ч е т и  п о с т у п а к  у б р и з -  

г а в а њ а  и н с у л и н а .  У  т о м  с л у ч а ју , з а м и је н и т и  

у л о ж а к .

њ . З а м је н а  Н о в о П е н  у л о ш к а  в р ш и  с е  н а  с л е д е ћ и  

н а ч и н :  о д в и т и  л е ж и ш т е  у л о ш к а  и  у в је р и т и  се  

д а  je  п о в р а т н и  м е х а н и з а м  о т к р и в е н  ( и з в у ћ и  га  

а к о  je  п о т р е б н о ) ,  п р и т и с н у т и  т и п к у  з а  и с т и -  

с к и в а њ е  и н с у л и н а  и  п р о в је р и т и  д а  л и  п р о з о р  

с  б р о ја ч е м  д о з е  п о к а з у је  0 , a  з а т и м  о д с т р а н и т и  

п р а з а н  у л о ж а к . Н о в и  у л о ж а к  з а м и је н и т и .

о . П р о в је р и т и  п р е ц и з н о с т  и н је к т о р а  а к о  п о с т о -  

ји  с у м њ а  д а  je  н е и с п р а в а н .  П р о в је р и т и  д а  л и  

с у  м е х а н и ч к и  д и о  и  л е ж и ш т е  у л о ш к а  д о б р о  

п р и ч в р ш ћ е н и .  П р о в е с т и  п о с т у п а к  „ п р и је  с в а -  

к о г  у б р и з г а в а њ а “.

Ставити спољну заштитну капицу игле на иглу, истиснути 20 U. 
Инсулин би м орао испунити доњи цилиндрични дио спољњег за- 
ш титника игле (види слику).
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A k o  се истисне превише или премало инсулина поновити ис- 
питивање. Ако опет дође до препуњ авањ а или премалог пуњења, 
не употребљ авати инјектор. Јавити се добављачу.

* * *

Техничка остварењ а НовоПен бризгалица и инјектора усавр- 
ш авају  се великом брзином. Ha примјер, НовоПен 4 инсулинска 
бризгалица и ФлехПен инсулинска бризгалица (Слика 54) заиста 
су нови квалитет и ново олакшање пацијентима који су на инсу- 
линској терапији.

■  FlexPen

Dugme za doziranje

i f
Poklopac Pokazivač preostalog insulina Pokazivač odabrane doze

Dugme za ubrizgavanje

С л и к а  5 4 . Ф л е х П е н  и н с у л и н с к а  б р и з г а л и ц а

Нових модела и остварењ а ће свакако бити у будућности. Ру- 
ковање ca новим генерацијама које ће се тек јављ ати, неће бити 
тешко ако се савладају основни принципи употребе, сада већ кла- 
сичних, НовоПен бризгалица и инјектора.

М је с т а  з а  д а в а њ е  и н с у л и н а

О соба ca дијабетесом у свакодневној пракси користи поткож- 
но ткиво за  давање инсулина. Инјекција инсулина се даје под кожу 
на м јестима на којима je давање инјекција ове врсте безопасно.

Постоји пет подручја на тијелу, ca довољно ткива испод коже, 
за  давање инјекција инсулина. To су постраначни дијелови горње
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трећине надлактица, предњи и постраначни дијелови надкољени- 
ца, трубух, доњи дио леђа и седални предио (H a Слици 55 су при- 
казана м јеста давањ а инсулина ca њиховим својствим а апсорп- 
ције (упијања) инсулина).

Абдомен - четири прста од пупка je зона која није прикладна 
за  давањ е ипјекција, као и м јеста ca ожиљком; користи се зона 
појаса, ка куковима; зоне изнад и испод пупка користите само 
уколико постоји погодно ткиво. Код дјеце млађе од 8 госдина, ии- 
сулин се не даје у предјелу абдомена.

Надлактице - измјерити надлактицу: једна ш ака од рамена на 
доле и једна ш ака од лакта на горе; преостали средишњи део над- 
лактице користити за  давање ипјекција, и то спољашњи меснати 
дио. НИКАДА сами себи немојте давати инсулин у надлактицу! 
Инсулин се увијек даје у кожии набор да би уш ао у масно ткиво. 
A k o  се да мускуларно, прво доводи до хипо, na до хипергликемије.

Бутине - измјерити бутину: једна ш ака од препоне на доле 
и једна ш ака од кољена на горе; користити преостали горњи и 
спољашњи дио бутине, избјегавајући њен унутраш њ и дио.

Задњица - користити горњу спољашњу зону.

B p j
uncopn

Средо
апсор

Спо
алсор

С л и к а  5 5 . М је с т а  з а  д а в а њ е  и н с у л и н а

Придржавање шеме при давањ у инсулина je веом а значајно
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и не смије се занемарити. Ако би се инјекције давале без неког 
реда, онда би се инсулин давао само на неколико мјеста, a убоди 
би били веом а близу један другом. Услед тога се на мјестима убо- 
да губи поткожно масно ткиво (тзв. липоатрофија) или постоји 
могућност накупљања масног ткива (тзв. липохипертрофија). 
Ове промјене нису само естетски проблем, већ се ca тих мјеста 
инсулин неправилно преноси у крв и то може да утиче на квали- 
тет терапије. Зато се инјекциона м јеста инсулина мијењају сваког 
дана. Да се не би правиле грешке, најбоље je користити шему у 
којој пацијент означи мјесто убода и веом а лако има увид гдје je 
примљена последња ипјекција и гдје следећа треба да се прими.

Треба практиковати да се искористе сва мјеста једног дијела 
тијела, прије него се пређе на други. Најбоље je да се иде одозго на- 
доле (руке, трбушни зид, седални предјео, бутине) na када се тим 
редом заврши, враћа се на полазно мјесто. Растојање између два 
убода треба да je два попречна прста, и на то треба обратити пажњу. 
У мјестима која су паиијету теже доступна (надлактииа, задњица), 
инјекције треба да да неко из породиие. Важно je знати да се инсулу- 
ин не преноси у крв истим интензитетом ca свих мјеста, гдје се даје. 
Најбрже се преноси у крвоток ако je дат у предњем трбушном зиду, 
нешто спорије из надлактииа, још  спорије из задњица, a најспорије 
из надколеница. Ha ово треба обратити пажњу јер брзина апсорп- 
иије инсулина из поткожног ткива утиче и на вријеме његовог мак- 
сималног дјеловања. Нпр, ако паиијент жели да узме оброк непо- 
средно послије давања инсулина, онда je најбоље да се инсулин да у 
предјелу предњег трбушног зида, јер ће се ca тог мјеста најбрже ре- 
сорбовати у кроток. Поновићемо још  једном, дјеии у предшколском 
узрасту, инсулин не треба давати у предјелу трбушног зида.

И н с у л и н с к е  п у м п е

Примјена инсулинских пумпи у лијечењу дијабетеса базира 
се на сазнањ у да je идеална она терапија која опонаш а функцију 
бета ћелија. To подразумијева да постоји једна стална-базална 
секреција инсулина непрекидно присутна у малим количинама



274 Проф. gp Божидар М. Бојовић: СВЕ 0 ШЕЂЕРНОЈБОЛЕСТИ

t o k o m  24 сата, a да се прије сваког оброка додаје краткодјелујући 
инсулин који ће спријечити повећање гликемије послије узимања 
хране и који ће одржавати гликемију у нормалним границама. 
Инсулинска пумпа представља мали компјутеризовани апарат 
(уређај), величине мобилног телефона, који врши континуирано 
отпуш тањ е инсулина у поткожно ткиво преко пластичног црије- 
ва-катетера. Инсулинска пумпа je програмирана да континуира- 
но отпуш та мале дозе инсулина (базална доза) t o k o m  дана и ноћи, 
према индивидуалним потребама пацијента. Прије него треба да 
узме оброк, пацијент преко пумпе, притиском на дугме уноси тзв. 
болусну дозу инсулина која одговара унесеној количини угљених 
хидрата у датом оброку. Значи да инсулнска пумпа омогућава 
унос додатног инсулина према потребама, слично оном ш то ради 
бета ћелија панкреаса код здравих особа.

Пумпа има резервоар који садржи инсулински аналог ултра- 
кратког дјеловања. Инсулинска пумпа не користи инсулине ca ду- 
гим дјеловањем. Резервоар je повезан за  компјутеризовани мотор 
који отпуш та тачно испланирану количину инсулина. Резервоар 
je повезан и ca пластичним катетером на чијем крају се налази 
пластична игла-канила преко које се директно уноси инсулин у 
поткожно ткиво. За поткожну апликацију каниле, најчешће се K o 

pne™  стомак, наткољеница или надлактица (Слика 56).

С л и к а  5 6 . И н с у л и н с к а  п у м п а  c a  к о н т и н у и р а н и м  м је р е њ е м  г л и к е м и је
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Инсулинска пумпа није аутоматска и треба да се програмира 
од стране стручног тима. Најчешће постоји 4-6 различитих базал- 
них отпуш тањ а инсулина t o k o m  дана и они се планирају према 
исхрани и физичкој активности (Табела 25).

Т а б е л а  2 5 . П р и м је р  б а з а л н и х  д о з а  к о д  и н с у л и н с к е  п у м п е

Базални
ритам

Временски
период(час)

Доза инсулина 
јединица/сат

Укупна доза 
инсулина

1 00-03 0.7 2.1
2 03-07 1.2 4.8
3 07-13 1.1 6.6
4 13-20 1.0 7.0
5 20-00 0.9 3.6

Прије постављ ањ а индикације за  употребу инсулинске пум- 
пе од стране стручног тима, пацијент треба да буде мотивисан за 
њено коришћење. Послије тога слиједи обука t o k o m  које пацијент 
треба да овлада начином употребе инсулинске пумпе, да научи 
која количина инсулина треба да се да према узетом  оброку, коли- 
ко инсулина треба дати при хипергликемијама и сл. У Француској 
и Белгији, инсулинске пумпе употребљ авају се скоро серијски код 
одраслих, a и у САД су у широкој употреби. У последње вријеме, 
постоји сасвим оправдана тенденција шире употребе инсулин- 
ских пумпи и код дјеце (ранији став je био да дјеца до 18 година не 
треба да користе инсулинске пумпе).

П р е д н о с т и  и н с у л и н с к е  п у м п е

Бол>а м е т а б о л и ч к а  к о н т р о л а  б о л е с т и . Инсулинском пум- 
пом се постиже далеко боља метаболичка контрола болести него 
интензивираном терапијом. Вриједности гликемије у дневном 
профилу су знатно ближе нормалним вриједностима и осцила- 
ције су далеко мање изражене. О во посебно важ и код особа ca не- 
стабилним тзв. „бритл“ дијабетом младих. Kao главни и сигурни 
показатељ боље контроле болести при коришћењу инсулинских
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пумпи су знатно ниже вриједности гликозилираног хемоглобина 
(H bA lc) у односу на оне при интензивираној терапији. И то je 
главна предност инсулинских пумпи. Њ има се постиже основни 
циљ у терапији инсулин-зависног тип 1 дијабетеса - добра мета- 
боличка контрола.

Прецизно дозирање и отпуштање инсулина. Инсулинском 
пумпом се врши веом а прецизна испорука инсулина и у томе ско- 
ро да опонаш а бета ћелију здравог човјека. Инсулинском пумпом 
се отпуш та под кожу 0.05 јединица инсулина, што je знатно пре- 
цизније у односу на пен бризгалице, којима се отпуш та 1 до 0.5 
јединица. Користи се инсулински аналог ултракратког дејства и 
његова судбина послије апсорпције се може знатно боље предви- 
дјети него код инсулина датих у току интензивиране терапије.

Флексибилност. Коришћењем инсулинске пумпе пружа се 
могућност слободније исхране и посебно слободније употребе 
угљених хидрата, уз претходно веом а једноставно давањ е додатне 
дозе инсулина. Такође, у стању повишене температуре, акутних 
и хроничних болести, могућност додатних доза инсулина у току 
болести je знатно олакшана.

Потенцијални недостаци инсулинске пумпе

Континуирана веза ca механичким уређајем (пумпом).
Неки пацијенти нерадо трпе да стално носе пумпу. Пумпа се носи 
закачена за  каиш или неки други дио тијела, односно одјеће. По- 
стоји могућност да се брзо скине (откачи) t o k o m  дана, приликом 
купања, туш ирањ а и других активности. Taj период не треба да 
траје дуже од 2 сата.

Често мјерење гликемије. При коришћењу инсулинске пум- 
пе, потребно je чешће мјерење гликемије (3-6 пута на дан). Ha тај 
начин се омогућава количина отпуштеног инсулина и потреба за 
корекцијом додатних доза. To свакако ремети комфор пацијента, 
али се мора упраж њ авати.

Склоност за развој кетоацидозе. У случајевима квара на си- 
стему, ако се квар не примијети на вријеме и не отклони, може
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доћи до озбиљних метаболичких поремећаја, na и кетоацидозе и 
коме. Код добро обучених пацијената, овакви поремећаји су изу- 
зетно ријетки.

Инфекције и иритација коже. Ако се пластична игла кори- 
сти дуже од 3-4 дана, може да дође до надражаја, na и инфекције 
коже на мјесту гдје je игла аплицирана. Ако се слиједе упутства за 
коришћење инсулинске пумпе, и ово je права ријеткост.

Тјелесна тежина. Коришћењем инсулинске пумпе пацијент 
може добити на тежини, која негативно утиче на регулацију дија- 
бета. Код добро обучених пацијената, који воде рачуна о исхрани 
и физичкој активности, овај недостатак je лако отклонити.

Висока цијена пумпе je, можда, њен највећи недостатак. Ко- 
ришћење инсулинске пумпе, поред њене релативно високе ције- 
не, прате и извјесни, не мали трош кови за  чување и одржавање: 
резервоар, инфузиони сетови, инсулин, траке за  гликемију и сл. 
Без помоћи Ф онда здравства, коришћење пумпи биће ускраћено, 
често, онима којима je најпотребнија. Зато треба да се при Фон- 
ду здравства ф ормира стручни тим који ће усмјеравати употребу 
инсулинских пумпи, према индикацијама и приоритетима.

Нове генерације инсулинских пумпи

Нове генерације инсулинских пумпи су доступне у мно- 
гим развијеним земљама. Ове пумпе, поред континуираног от- 
пуш тањ а инсулина, садрже и тзв. трансмитер ca сензором који 
мјери гликемију сваких 5 минута. Постоји посебан програм којим 
се аутоматски прорачунава колико инсулина треба да се прими 
у одређено вријеме према праћењу гликемија, унесеним угљеним 
хидратима и количине активног инсулина. Н ова генерација инсу- 
линских пумпи има могућност заустављ ањ а отпуш тањ а инсули- 
на, чиме се спречавају хипогликемије, као и уређај који сигнали- 
зира ниске и високе вриједности гликемије.

Нема сумње инсулинске пумпе, поготово најновије генера- 
ције, су неприкосновено најмоћније средство за  добру регулацију 
шећерне болести. Уз рационално постављањ е индикација при
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одабиру пацијената на инсулинској терапији за  њихово увођење, 
подигао би се квалитет здравствене заш тите, значајно смањио 
проценат компликација, инвалидитета и трош кова у лијечењу 
обољелих од шећерне болести.

Најчешћа питања у вези ca инсулинском пумпом

Низ питања постављ ају они који су у дилеми да ли да користе 
инсулинску пумпу или не. Н авешћемо нека од питања и одговоре
на ЊИХ (према С. Пргомеља: Moj џепни панкреас).

1 .  К а к о  и з т е д а  б и т и  „ з а к а ч е н “  з а  н е ш т о  c e e  в р и ј е м е ?

Исто као кад се навикавате на нешто ново, нпр. бурму или
нову ташну. Н авикавањ е на пумпу траје око мјесец дана. Постоје 
мало „незгодни“ тренуци, на примјер када се туширате, облачите 
или када испробавате гардеробу у некој продавници. Да би овак- 
ве рутинске радње биле као и обично, постоји пластични диско- 
нектор на самом катетеру, који Вам омогућава да за  краће вријеме 
будете без пумпе.

2 .  Д а  л и  п у м п а  з а х т и ј е в а  с п е ц и ј а л н о  ч у в а њ е  и р у к о в а њ е ?

Пумпа je дизајнирана тако да буде трајна (гаранција 4 године) 
и ослобођена неког специјалног руковања. Аларм Вас обавјеш та- 
ва  да je вријеме да промијените батерије (3 комада „357“ батерија, 
које се могу наћи у фотографским радњама, или 1 ААА батерија за 
новије моделе). Једино тај дио гдје су батерије м ораувек  бити чист 
и без прашине, na ћете га повремено очистити четкицом. Већина 
корисникачувапум пууњ еној оригиналној кожној футроли, даби 
je заш титила од свакодневних ризика огреботина, зноја, прљав- 
штине, прашине и слично. Да бисте очистили пумпу, довољно je 
да je пребришете меком тканином потопљеном у раствор благог 
сапуна. Н икаква додатна њега није потребна. Не постоје дијело- 
ви који би требало да се мијењају или посебне провјере њених 
функција. Пумпа садржи различите уграђене системе, који Вас на 
вријеме обавјеш тавају  уколико нешто није уреду.
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3. Ш т а  ако испустим пумпу?
Пумпа je отпорна на већину удараца и ситуација које се деша- 

вају  свакодневно. Али, колико год да сте обазриви, може се десити 
да Вам пумпа падне на под. Уколико се то догоди, проверите да ли je 
све у реду ca екраном, као и ca инфузионим сетом. Следећих 24 часа 
обратићете пажњу на то да ли пумпа правилно одговара на при- 
тискање дугмића и исписивање одговарајућих података на екрану.

4. Ш т а  ако поквасим пумпу?
Најновији модели пумпе су водоотпорни, тако да ca њима мо- 

жете пливати или ронити до дубине од 20 метара. Ha тој дубини, 
пумпа je водоотпорна 30 минута. Али, ти модели још  увијек није- 
су доступни у Србији и Црној Гори.

Већини осталих модела, који нијесу водоотпорни, не смета 
уколико случајно упадну у умиваоник или судоперу, или ако се 
деси да се неплански нађете у базену, језеру и томе слично. У так- 
вим случајевима, провјерите инфузиони сет (да није вода ушла) и 
пустите да се цео систем осуши (не користите фен и с л .). Уколико 
сте ипак забринути за  стање пумпе или се она „чудно“ понаша, 
обратите се Вашем добављачу.

5. Како ћу зн ати  ga  ли пумпаради?
Ha екрану je увијек исписано вријеме или име произвођача. 

За све остале случајеве, пумпа има одговарајуће аларме, као нпр. 
ако не испоручује инсулин, ако су слабе батерије, ако je резервоар 
празан и тсл. Уграђени инфрацрвени детектор прати рад мотора, 
a сигурносне провјере пумпа сама изврш ава из минута у минут. 
Уколико сами желите да изврш ите провјеру, у Упуству за  руко- 
вање je објаш њено како да изврш ите тест ca 7.2 јединице.

6. Ш т а  ако ми се поквари пумпа?
У случају да сумњате у исправност пумпе, одмах позовите Ва- 

шег добављача. Уколико je потребна поправка, он ће Вас обаве- 
стити како то да спроведете.
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7 .  Д а  л и  ћ е  м и  с м е т а т и  к а т е т е р ?

Катетер, односно инфузиони сет, омогућава потпуни комфор. 
Уколико Вам смета катетер, проверите да м јесто убода није црве- 
но или иритирано. Инфузиони сетови ca пластичном канилом 
су безболни, крајње флексибилни и омогућавају све покрете без 
ограничења.

8 .  Г д ј е  с е  п о с т а в њ а  и н ф у з и о н и  с е т ?

Већина корисника постављ а катетер у предео абдомена, иако 
се може аплицирати и на бутини или надлактици. Предео абдо- 
мена пружа најбољу апсорпцију инсулина (м јеста убризгавањ а 
инсулина). Жене најчешће користе доњи део абдомена, a мушкар- 
ци горњи. М ожете експериментисати, како бисте одредили пре- 
део на тијелу који Вама највише одговара. Важно je да избјегавате 
кошчате дјелове, предео испод појаса или м јеста која могу бити 
иритирана одјећом.

9 .  Ш т а  а к о  з а б о р а в и м  к о л и к о  с а м  и н с у л и н а  п р о 1 р а м и р а о / л а ?

Пумпа памти 12 задњих болуса пред оброке, заједно ca дату- 
мом и временом убризгавањ а ових доза. О во je веом а практич- 
но уколико нисте били ажурни no питању вођења свакодневних 
белешки, или при проналажењу узрока код необјаш њ ивог скока 
шећера у крви.

1 0 .  Д а  л и  ћ е  м и  з д р а в с т в е н о  о с ш у р а њ е  п о к р и т и  т р о ш к о в е  

з а  н а б а в к у  п у м п е ?

У П равилнику о медицинским помагалима, постоје медицин- 
ске индикације на основу којих поједине особе имају право на ин- 
сулинскупум пуотрош куРЗЗО .У П равилникујенаведено следеће:

„И зузетно, осигураном лицу код кога je у периоду од шест 
месеци интензивиране конвенционалне терапије (четири и ви- 
ше доза инсулина), утврђена незадовољ авајућа гликорегулација, 
на основу миш љ ењ а лекара специјалисте интерне медицине или 
лекара специјалисте педијатрије ca субспецијализацијом из ендо-



2: ОСНОВНИПРИСТУПИ УЛИЈЕЧЕЊУ ШЕЂЕРНЕ БОЛЕСТИ 281

кринологије надлежне здравствене установе која обављ а здрав- 
ствену делатност на терцијарном нивоу, одобрава се спољна ин- 
сулинска портабилна пумпа.

Осигурано лице има право и на потрош ни материјал за 
спољну инсулинску портабилну пумпу у количини утврђеној на 
месечном нивоу, ca издавањем на шестомесечном нивоу.

О веру обрасца уз реверс врш и матична филијала, уз оцену ле- 
карске комисије о оправданости прописивањ а спољне инсулин- 
ске портабилне пумпе у односу на медицинске индикације и уз 
неопходну медицинску документацију.

Спољна инсулинска портабилна пумпа се, према овереном 
обрасцу, испоручује здравственој установи из става 1. овог члана.

Спољна инсулинска портабилна пумпа се осигураном лицу 
и здајеу  здравственој установи из става 1. овог члана, којаодређује 
лекаре специјалисте да врше контролу правилности коришћења 
издатог помагала.

Здравствена установа из става 1. овог члана води посебну еви- 
денцију о издатим спољним инсулинским портабилним пумпама.

У Републичком заводу образује се централни регистар изда- 
тих спољних инсулинских портабилних пумпи на основу подата-

• r— ССка које воде здравствене установе из става 5. овог члана.

1 1 .  К а к о  g a  н о с и м  п у м п у ?

Ha ово питање има онолико одговора колико и корисника ин- 
сулинске пумпе. П ош то je пумпа мала, можете je потпуно сакрити 
где год хоћете. Ви одлучујете где ћете je носити у џепу, закачену 
за  брусхалтер, о појасу, и слично. Неки корисници воле да им je 
пумпа видљива, што je лакше за  свакодневно програмирање. To 
се постиже коришћењем „ш типаљ ке“, којом се она лако закачи за 
појас (слично пејџеру).

1 2 .  Г д е  ћ у  д р ж а т и  п у м п у  д о к  с п а в а м ?

Одговор je: „Где год Вам највише одговара“. C a катетером ду- 
жине од 110 цм, постоје многе опције. Неки корисници je држе
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поред себе у кревету, неки испод јастука, неки на ноћном сточићу, 
неки je закаче за  пиџаму или гаћице.

1 3 .  M o l y  л и  g a  с е  к у п а м ?

Свакако да je потребно да пумпу штитите од воде, јер je она 
осетљив инструмент. Међутим, постоји неколико једноставних 
начина коришћења пумпе за  вријеме купањ ау кади или туширања.

Уколико користите катетер ca пластичним дисконектором, 
купање или туш ирањ е не представљају проблем. Такође, постоји 
и посебна пластична торбица за  пумпу, која се t o k o m  туш ирањ а 
постави око врата или око славине. Код купања у кади, пумпа 
може остати и на поду, уколико je катетер довољно дугачак.

1 4 .  Д а  л и  м о 1 у  g a  п л и в а м ?

Апсолутно. Kao и да се сунчате, скијате на води и играте ко- 
шарку. За пливање, највећи број корисника користи катетере ca 
дисконектором, који им омогућава да краће време буду без пумпе. 
За екстремне спортове као ш то су планинарење, падобранство, 
спелеологија или сплаварење, најбоље je да користите специјалну 
спортску торбицу, која ш тити пумпу од удараца и воде. О ва тор- 
бица je идеална за  већину спортова, али код играња фудбала или 
рагбија, најбоље je да се привремено дисконектујете ca пумпе. За 
вријеме скијања или других зимских спортова, држаћете пумпу 
испод свих слојева гардеробе, као би била на топлом и сигурном и 
како се инсулин не би замрзао.

1 5 .  Ш т а  п р и л и к о м  и н т и м н о с т и ?

М ноги корисници пумпе су забринути око овога у почетку, 
али схвате да то неће представљати препреку у односима ca пар- 
тнером, уколико ca њим о томе попричају. Ако ни једном од вас 
не смета пумпа, оставите je ту  где јесте. М ожете и да користи- 
те катетер дужине 110 цм, који ће омогућити да пумпа буде ван 
домашаја. М ноге пумпе су провеле интимне тренутке безбрижно 
„угњежђепе“ на појасу за  чарапе, ш то je ипак популарније међу 
женама, него међу мушкарцима. Добар дио корисника се одлучује
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за  привремено дисконектовање ca пумпе за  вријеме интимних 
тренутака. Једноставим „клик“ одвртањем, пумпа и катетер могу 
бити одложени и тако неће бити део Ваш их интимних момена- 
та. Укратко, ca пумпом можете обављати све оно ш то и ca инјек- 
цијама, али и оно ш то бисте желели да радите у случају да немате 
шећерну болест.

За све информације око набавке и коришћења инсулинке 
пумпе можете се обратити свом ординирајућем ендокринологу.

Слика 57. Лет према будућности
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Т). САМОКОНТРОЛА

У ш ирем значењу, самоконрола подразумијева активни однос 
према сопственој болести, ca прихватањем и провођењем тера- 
пијских мјера: инсулинске терапије, терапије оралним антидија- 
бетицима, исхране, физичке активности, обучавањ а уз активну 
сарадњу ca медицинским тимом који брине о здрављу обољелог. 
У ужем смислу, самоконтрола представља вођење дненика и ре- 
довно контролисање гликемије, шећера и ацетона у мокраћи, ca 
препознавањ ем акутних компликација, тј. хипогликемије и кето- 
ацидозе и м јера које се предузимају у тим стањима. Самоконтро- 
ла представљ а стални процес активности које пацијент (a ако се 
ради о дјетету, и његови родитељи) треба да проводи t o k o m  365 
дана у години, a којима се каналише, регулише и усмјерава ток и 
исход шећерне болести.

Мјерење шећера у крви

До сада смо говорили о терапијским мјерама које директно 
утичу на ниво гликемије. Да би планирали дозу инсулина, оралне 
антидијабетике, исхрану, физичку активност неопходно je да се 
води документација о нивоу гликемије! Да пацијент зна да ли je 
она висока, ниска или je у границама нормалних вриједности.

Самоконтрола гликемије даје тај податак и она говори када 
и како треба подесити дневне рутинске обавезе: доза инсулина, 
орални антидијабетици, оброци, физичка активност. како би се 
вриједности гликемије одржавале у нормалним границама. Ha тај 
начин, спречавају се непожељна стањ а хипогликемија и хиперг- 
ликемија. М јере које се предузимају да би се гликемија одржава- 
ла у нормалним границама и да би се одржала добра контрола 
шећерне болести, зависе од тога да ли се ради о јакој или лакој 
хипогликемији и јакој или лакој хипергликемији.

Постоје два главна начина мјерењ а гликемије које болесник 
сам може да спроводи:
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-  визуелно мјерење - процјена од ока и
-  мјерење помоћу глукометра, односно сензора.
Визуелно мјерење се обављ а помоћу тест трака на чијем јед-

ном крају су хемијске материје које додиром ca глукозом мијењају 
боју. Kan капиларне крви, узете убодом у јагодицу прста, стављ а 
се на означено м јесто на тест траци. Након неколико тренутака, 
спере се или очисти кап крви ca траке. Послије предвиђеног вре- 
мена (најчешће 30-60 секунди), упореди се боја на тест траци ca 
скалом која се налази на кутији гдје постоје означене виједности 
гликемије (Слика 58).

Слика 58. В и з у е л н о  о д р е ђ и в а њ е  г л у к о з е  у  к р в и

Тачност очитавањ а вриједности гликемије зависи од увјежба- 
ности особе и способности разликовањ а нијанси боја на скали. 
Важно je да се придржава упутства о времену када треба да се 
ca траке одстрани крв. Ако крв стоји краће или дуже на траци, 
резултат није тачан. О ва метода се примјењује у ријетким случаје- 
вима, од како je трж иш те преплављено апаратима за  мјерење гли- 
кемије. Ипак, треба je знати.

Мјерење помоћу глукометара и сензора je слично визуел- 
ном, само се за  очитавањ е користи апарат у који се стављ а тест 
трака натопљена ca капи крви. Трака се прије стављ ањ а у апарат 
спере или очисти од крви. Послије извјесног времена, глукометар 
очитава резултат и показује га на малом екрану.
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М јерење гликемије помоћу електронских сензора, још  je јед- 
ноставније и поузданије. H a трж иш ту данас има велики број 
ових апарата и већина од њих посједује меморију тако да се могу 
запамтити резултати више мјерења. Сваки од ових апарата има 
своје тест траке које се могу користити само за  тај апарат. Такође, 
серија трака je усаглашена ca чипом уз који се могу користити. 
Сада je тренд да се избацују чипови, тј. користи се један чип за све 
траке. Прије употребе врши се провјера серијског броја траке и 
калибрација. Трака се стави  у апарат, затим се поступком вађења 
крви помоћу аутоматске ланцете, прст ca формираном капљицом 
крви стављ а уз спољни дио траке која je у апарату и послије неко- 
лико секунди на екрану се појављује вриједност гликемије исказа- 
на или у милимолима на литар или милиграм процентима (Слике 
59 a, б и в).

Слика 59

a . В а ђ е њ е  к р в и  п о м о ћ у  а у т о м а т с к е  л а н ц е т е

6 . Ф о р м и р а њ е  к а п љ и ц е  к р в и

в . О д р е ђ и в а њ е  г л у к о з е  у  к р в и  п о м о ћ у  

а п а р а т а



2: ОСНОВНИПРИСТУПИ УЛИЈЕЧЕЊУ ШЕЂЕРНЕ БОЛЕСТИ 287

Колико ће пута у току дана пацијент мјерити гликемију зави- 
си од више фактора, али основни je регулација болести. Ако по- 
стоје велика одступањ а у дневним вриједностима гликемије, или 
ако су вриједности глукозе у мокраћи високе, a поготово ако се 
појави ацетон у мокраћи онда je потребно да се гликемија одреди 
више пута у току дана.

Најбоље je да се гликемија одреди прије сваког главног оброка, 
затим прије спавањ а и следећег јутра прије доручка. Ако постоји 
склоност ноћним хипогликемијама, гликемију треба одредити и у 
03 или 02 сата, како би се искључиле ноћне хипогликемије и евен- 
туални тзв. Сомођијев ефекат. Тако интензивније праћење гли- 
кемије треба наставити све до постизањ а добре регулације, a тек 
потом се може прећи на ређе прегледе. Ако се ради о инсулин-за- 
висној шећерној болести и пацијент прима инсулин, за  добру ре- 
гулацију потребно je да се путем самоконтроле прати гликемија 
2-4 пута дневно. Код инсулин-независне шећерне болести, кон- 
троле гликемије су ређе, али и тада je потребно да се одређује бар 
сваког другог дана изјутра, прије доручка и 1-2 пута недјељно, два 
пута дневно-изјутра и навече.

Да би се избјегле касне компликације шећерне болести вријед- 
ности гликемије треба да се одржавају у приближно нормалним гра- 
ницама. Циљне вриједности су навдене у одјељку о лијечењу инсу- 
лин-зависне шећерне болести, a овдје ћемо само навести препоруке 
за дјецу и адолесценте, које се у извјесној мјери разликују. Сматра 
се да код старије дјеце и адолесцената, гликемија треба да je прије 
оброка 4-7 ммол/л, a послије оброка да не прелази 10,0 ммол/л. Код 
мање дјеце, због опасности хипогликемија, треба дозволити нешто 
веће вриједности гликемије тако да су изјутра прије доручкаураспо- 
ну 5,5-7,8, a у току дана и послије оброка да не прелазе 11,1 ммол/л.

Мјерење шећера и ацетона у мокраћи

Видјели смо да се шећер под нормалним околностима не на- 
лази у мокраћи. Код дијабетеса, када вриједности шећера у крви 
пређу тзв. бубрежни праг 10-11 ммол/л, шећер се појави у мо-



288 Проф. gp Гмжидар М. Бојовић: СВЕ 0  ШЕЋЕРНОЈ БОЛЕСТИ

краћи. М јерење шећера у мокраћи врш и се на два начина: може 
да се мјери цјелокупна количина шећера који се излучи у мокраћи 
t o k o m  24 сата, и може да се шећер у  мокраћи одређује 3-4 пута t o 

k o m  дана (најбоље прије доручка, ручка, вечере и спавања). Важно 
je знати да налаз шећера у мокраћи не мора да одговара вриједно- 
сти ш ећера у крви у том моменту. Јер шећер у мокраћи показује 
да ли je било шећера у мокраћи и колико га je било од последњег 
пражњењ а мокраћне бешике. Ако се у  једном мјерењу у мокраћи 
не нађе шећер, значи да од последњег мјерења до тада количина 
ш ећера у крви није прелазила бубрежни праг од 10 до 11 ммол/л.

Раније се шећер у мокраћи мјерио тзв. Бенедиктовим раство- 
ром. По тој методи, извјесна количина мокраће се дода Бенедик- 
товом  раствору и загријева у стакленој епрувети до кључања. Ha 
основу промјене боје садржаја у  епрувети одређује се количина 
ш ећера у мокраћи. Овај метод je сада скоро напуштен због тога 
ш то промјену боје могу да изазову одређене материје у мокраћи 
(ц витамин), a и поступак ca загријавањ ем траје доста дуго што 
често смета и подразумијева специјалне услове. Данас су скоро 
једино у  употреби тест траке које имају на пластичном штапићу 
хемијску супстанцу која у додиру ca шећером мијења боју. Трака 
се урањ а у свјежу мокраћу, отре о зид чаше и послије одређеног 
времена (најчешће 60 секунди) упореди ca скалом на кутији ca од- 
говарајућим вриједностима ш ећера (Слика 60 a, б и в).

С л и к а  6 0 , a , б , в .  П о с т у п а к  п р и  о д р е ђ и в а њ у  ш е ћ е р а  у  м о к р а ћ и :

а . У р а њ а њ е  т р а к е  у  с в је ж у  м о к р а ћ у

б. В а ђ е њ е  т р а к е

в . П р о ц је н а  п р о м је н е  б о је  c a  о д г о в а р а ју ћ и м  с т а н д а р д о м
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И овим начином може да се добије погрешан резултат, јер 
присуство неких материја у мокраћи (витамин ц и аспирин) може 
да утиче да се добију знатно ниже вриједности. У сваком случају, 
одређивање шећера у мокраћи je веом а корисно и изванредно се 
допуњава ca одређивањем шећера у крви дајући добар увид у ре- 
гулацију шећерне болести.

Мјерење кетона у мокраћи. Рекли смо да се кетони формирају 
када се, у недостатку инсулина, од глукозе не може да добије довољ- 
но енегије na се, као енергетски материјал, почну да користе масти. 
При разлагању масти, токсични кетони се отпуштају у циркулацију 
и прелазе у мокраћу. Када се концетрација кетонских тијела значај- 
но повећа, долази до стања које се зове кетоацидоза и које озбиљно 
угрожава живот пацијента. Међутим, кетони се у мокраћи могу да 
појаве и у стањима када се луче веће количине тзв. контраинсулар- 
них хормона (хормони надбубрежних жлијезда, хормон раста). To 
се дешава посебно као одговор у стању теже хипогликемије. По- 
стоји неколико начина одређивања кетонских тијела у мокраћи, 
али далеко најлакши начин je помоћу тест трака. Понекад на истој 
траци, поред реагенс поља за глукозу се налази и реагенс поље за 
ацетон. Трака се урони у чашу ca мокраћом. По извлачењу се сачека 
одређено вријеме (обично 30 секунди) и упореди боја на тест траци 
ca скалом која се налази на флашици. Ако у мокраћи нема ацето- 
на (што je нормалан налаз), трака неће промијенити боју. Пошто 
данас има препорука да се у интензивираном праћењу дјеце и мла- 
дих и уопште пацијената ca инсулинзависном шећерном болешћу, 
прати првенствено гликемија прије сваког оброка и да се не мора 
пратити шећер у мокраћи, онда се тим пацијентима препоручује да 
повремено контролишу кетонска тијела-ацетон у мокраћи.

Ацетон у мокраћи треба одредити у следећим ситуаицијама:
-  гликемија изнад 240 мг%,
-  када се болесник не осјећа добро,
-  стањ а ca повишеном температуром,
-  болови у трбуху
-  када болесник има надражај на повраћање
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Препоручујемо да дјеца и млади ca инсулин зависном шећер- 
ном болешћу, који редовно контролишу више пута гликемију, 
контролишу ацетон у мокраћи, поред горе наведених стања, је- 
данпут дневно, у 2-3 дана у недјељи.

A k o  се појави ацетон у мокраћи, a истовремено je шећер у 
крви повишен, препручујемо да се да мала доза брзо дјелујућег 
инсулина (1-4 јединице). Послије 3 сата, провјери се ацетон у мо- 
краћи. A k o  je присутан, препоручујемо да се иста доза понови 
(или нешто мањ а) и обично већ у мјерењу послије, следећих, 2-3 
сата, ацетон се изгуби. Н аравно, ако je ацетон и даље присутан у 
мокраћи, a посебно ако пацијент има неке од горе наведених тего- 
ба, треба затраж ити љекарску помоћ.

Вођење дневника самоконтроле

Самоконтрола може да се дефинише и као предузимање 
измјена у терапији на основу добијених резултата мјерењ а глу- 
козе у крви, уз увид глукозе и кетонских тијела у мокраћи. Ове 
измене нијесу могуће без свакодневног праћења, али и евиденције 
резултата и свакодневног уредног вођењ а дневника самоконтроле 
болести (Слика 61).

У дневник се свакодневно уносе подаци о вриједностима 
шећера у крви, шећера и ацетона у мокраћи (када се одреде), дозе 
инсулина и општег стањ а дјетета. Приликом контролне посјете 
љекару, у дневнику се уносе подаци о тјелесној тежини, висини, 
крвном притиску, гликозилираном хемоглобину (H bA lc), холе- 
стеролу, триглицеридима, бјеланчевинама у мокраћи и уноси да- 
тум следећег контролног прегледа.

Пацијенти треба да су добро обучени за  вођење дневника 
самоконтоле, за  тачно уношење свих података, као и допунских 
података (хипогликемија, промјена апетита, итд). Нажалост, мада 
већина пацијената, посебно младих, у почетку прихвата и уред- 
но воде дневник, не мали број њих касније одустаје од уредног 
вођења дневника самоконтроле. To je посебно често код дјеце у 
пубертету. Најчешћи разлог je што дјеца у пубертету, у борби за
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Слика 61. Д н е в н и к  с а м о к о н т р о л е

својим идентитетом, не желе да се разлкикују од врш њ ака, na сва- 
кодневно вођење дневника дож ивљ авају као оптерећење које их 
чини мање вриједним у односу на њих. Додатним мотивацијама 
могуће je поново их поспјешити на сарадњу, тим прије што нешто 
касније у адолесценцији један број њих сами увиђају заблуду и 
поново почињу да уредно воде дневник самоконтроле. Дневник 
самоконтроле треба да воде и пацијенти ca инсулин-независним 
типом шећерне болести, чиме ће у значајној мјери помоћи и себи 
и љекару у бољем праћењу и регулисању болести.

Промјене дневних доза инсулина

М ало je пацијената, без обзира на њихову старост, који имају 
устаљен програм активности. Најчешће, у нашим приликама, не 
постоји устаљен програм физичких активности. Уз то, no приро- 
ди ствари, у сваког пацијента се често смјењују психички стресо- 
ви, емоције ca радостима и нерасположењем, праве се одступања 
na и грешке у исхрани. Ако се у таквим условима прима иста доза
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инсулина, јасно je да ће добро вођени дневник самоконтроле по- 
казивати великеразликеугликемији, ш ећеруумокраћи, пам ож да 
се појави и ацетон. Зато, на самом почетку, када се дијагностикује 
шећерна болест, програмом обучавањ а, пацијента треба научити 
да дневну дозу инсулина прилагођава стварним потребама. Ак- 
тивно праћење и промјене дозе инсулина су предуслов без којег 
нема добре регулације шећерне болести. Само тако се могу по- 
стићи нормалне или скоро нормалне вриједности гликемије, без 
хипогликемија и хипергликемија, као и одсуство шећера у већи- 
ни, a ацетона у свим узорцима мокраће. Да би пацијент постигао 
амбициозне, али и могуће препоруке о циљним вриједностима 
гликемије, и свих других параметара, које се дају од стране ме- 
дицинских стручњака, неопходно je да се добро обучи за  помјене 
дневних доза инсулина. У почетку о начину промјена доза, знање 
преноси љекар и едукатор, a касније пацијент треба сам да овлада 
тим вјеш тинама и упутствима.

П овећањ е инсулинске дозе

Прије него дамо неке примјере када треба да се повећава 
дневна доза инсулина, треба нагласити неке важ не ставове којих 
се треба придржавати:

1. Прије повећањ а дозе инсулина треба искључити друге 
узроке хипергликемије (услед погрешног давањ а инсули- 
на-дата мањ а доза од прописане, м јесту давањ а инсулина, 
грешке у исхрани, физичкој активности);

2. Д оза инсулина се мијења само ако се хипергликемија реги- 
струје најмање два пута заредом, у приближно исто врије- 
ме;

3. Увијек се повећава она доза инсулина која претходи појави 
хипергликемије:
-  хипергликемија која се јави  два узастопна дана, прије 

ручка, код двократноГ давања инсулина, коригује се по- 
већањем јутарњ е дозе брзодјелујућег инсулина;

-  хиперглоикемија која се јављ а два дана узастопно прије
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вечере, коригује се повећањем јутарњ е дозе инсулина ca 
средњедугим дјеловањем

-  хипергликемија која се јављ а два дана заредом прије спа- 
вањ а или рано изјутра, коригује се повећањем вечерње 
дозе инсулина ca средњедугим дјеловањем;

4. Повећање инсулинске дозе не смије бити веће од 10-20%. 
Само ако послије прве промјене не наступи побољшање, 
доза се може још  једном повећати за  наредних 10%;

5. Не треба мијењати двије дозе истовремено (у истом дану 
и јутарњ у и вечерњу). Треба прво кориговати јутарњу, na 
вечерњу дозу инсулина.

A ko се јављ ају  у истом дану и хипогликемије и хиперглике- 
мије онда се прво регулишу хипогликемије. У таквим стањ има се 
не смије повећавати доза инсулина!

Ево неколико примјера када треба повећати дозу инсулина. 
Примјери се односе на ситуацију када пацијент прима средњедје- 
лујући инсулин прије доручка и прије вечере (без или ca брзодје- 
лујућим инсулином):

Први примјер: Вриједности гликемије изјутра високе (више од 
10 ммол/л прије доручка или 12 ммол/л послије доручка), a при- 
сутн аје  и глукозау мокраћи. О вакав налаз могућ јеуслед следећих 
узрока: a) доза средњедјелујућег инсулина, датог прије вечере, je 
мала (треба je повећати), б) пацијент није добијао средњедјелујући 
инсулин прије вечере (увести га, и исто тако обратити пажњу да 
доза средњедјелујућег инсулина, примљена прије вечере, није већа 
и да није довела до ноћне хипогликемије која je no принципу Со- 
мођијевог ефекта-измјерити следеће вече гликемјуу 22 и 03 сата) и 
в) високе вриједности гликемије, уз позитиван налаз ш ећерау мо- 
краћи, су услед такозваног феномена зоре. Дозу средњедјелујућег 
инсулина треба примити тако да максимално дјеловање има у са- 
тима пред зору (помјерањем времена давањ а те дозе).

Други примјер: Гликемија je висока навече (прије вечере већа 
10 ммол/л, или послије вечере већа од 12 ммол/л), a у мокраћи je 
шећер позитиван. Разлози за  то могу да буду следећи: a) јутарњ а
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доза средњедјелујућег инсулина je мала, б) у поподневној ужини 
je дато превише угљених хидрата, или в) послијеподневна физич- 
ка активност није проведена како треба. Ако се искључе грешке, 
у исхрани и у физичкој активности, онда je највјероватније узрок 
хипергликемије мала јутарњ а доза средњедјелујућег инсулина и 
треба je повећати.

Трећи примјер: Ниске вриједности гликемије у пријеподнев- 
ним сатима (прије ручка), ca или без знакова хипогликемије. Мо- 
гућа су три узрока: a) висока доза брзодјелујућег инсулина који je 
примљен прије доручка, б) изостављ ена je пријеподневна ужина, 
или в) претјерана физичка активност тога пријеподнева. Треба 
наћи прави узрок. Ако je изостављ ена пријеподневна ужина, тре- 
ба je увести; ако je претјерана физичка активност тог пријеподне- 
ва, треба je умјерити; ако пак није ни једно од тога, онда je разлог 
хипогликемије велика доза брзодјелујућег инсулина датог тог ју- 
тра, прије доручка и треба je следећег дана смањити.

Ч етврти примјер: Пацијент има повећану гликемију и пози- 
тиван шећер у мокраћи, непосредно прије спавања. Најчешћи уз- 
роци могу да буду: a) превише угљених хидрата узето у току вече- 
ре или б) за  нормалан унос угљених хидрата треба брзодјелујући 
инсулин да би спријечио пораст гликемије послије вечере. У овом 
случају треба прије вечере повећати дозу брзодјелујућег инсули- 
на, или, ако није приман, увести га.

С вака појава кетона у мокраћи, ca повишеним вриједностима 
гликемије, захти јева да се одмах дају 1-4 допунске јединице брзо 
дјелујућег инсулина. Наравно, затраж ити љекарску помоћ, ако се 
ацетон не изгуби.

Код пацијената који примају три, четири или више доза инсу- 
лина дневно, потербна je чешћа контрола шећера у крви. У овим 
случајевима, доза инсулина се одређује према гликемији.

Да би се добио комплетнији увид у цјелокупно кретањ е гли- 
кемије t o k o m  24 сата, потребно je да пацијент на инсулинској те- 
рапији, бар једанпут мјесечно, уради дневни профил гликемије ca 
више узорака.
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Из примјера које смо навели, види се да je сваки пацијент, ре- 
кло би се, „прича за  себе“ и да je тешко давати шеме за  опш ту 
примјену. Ипак, шеме некада могу помоћи пацијентима, na ћемо 
зато дати шему гдје се путем алгоритма усмјерава поступак при 
промјени дозе инсулина, зависно од тога да ли су вриједности 
гликемије повишене или снижене.

Ha Схеми 3 и 4, у поглављу о лијечењу типа 1 дијабетеса (стра- 
не 336 и 337), дате су схеме ca алгоритмом поступка ca корекцијом 
дозе у стањ има повишених и снижених гликемија. При разради 
текста који слиједи, треба их користити.

П одеш авањ е дозе инсулина у случају када су гликемије ви ш е  
или ниж е од цил>них вриједности

П отреба за  смањењем дозе инсулина постоји у сљедећим си- 
туацијама:

-  повећана физичка активност,
-  смањен калоријски унос (дијета, одређена стања),
-  понављане хипогликемије којима се не зна прави узрок,
-  ф аза ремисије-опоравка, када се потребе за  инсулином 

смањују.
Да ли ће се смањити, и колико, доза инсулина код хипоглике- 

мија, зависи од тога о каквој врсти хипогликемије се ради (благе, 
средње тешке и тешке) и у које доба дана се јавља.

Код благих хипогликемија треба прво искључити све друге 
узроке који су могли довести до ње, na тек онда прихватити да je 
узрочник велика доза инсулина који je у моменту хипогликемије 
имао максимално дјеловање. Код лакших хипогликемија које се 
јављ ају  прије ручка треба смањити дозу брзодјелујућег инсули- 
на који се даје прије доручка. Код хипогликемија које се јављ ају 
прије вечере, треба смањити дозу средњедјелујућег инсулина који 
се даје прије доручка, наравно ако су искључени повећана физич- 
ка активност у поподневним часовима и евентуално, прескакање 
поподневне ужине.
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Код хипогликемија t o k o m  ноћи, поготову ако су тешке, треба 
одмах смањити дозу инсулина који у то вријеме (хипогликемије) 
најиптезивније дјелује.

Прилагођавање инсулинске дозе дневним потребама a на ос- 
нову праћења налаза гликемије, шећера и ацетона у мокраћи, че- 
сто носи ca собом непознанице које могу да наведу на погрешан 
пут и добро обученог пацијента.

Праћење гликемије у самоконтроли je непријатно, првенстве- 
но због бола који се наноси при узимању капи крви за  анализу. 
Знатна je олакшица ако се користе аутоматске ланцете (апарати ca 
иглом која се опуш та притиском на дугме), гдје се игла не види и 
избјегава се непријатни осјећај који je присутан при покушају са- 
моубадања инјекционом иглом или обичном ланцетом. Откриће 
безболног одређивања гликемије (глуковоч) je велики корак у ква- 
литетном побољшању контроле пацијената ca шећерном болешћу.

Међутим, ма колико cee oee мјере самоконтроле биле не-i 
:пријатне, ма колико оне реметиле дневни комфор, треба увијек: 
ј;имати на уму ga без квалитетне самоконтроле нема добрере1у-\ 
'лације шећерне болести. i

H a основу дневника самоконтоле и пацијент и љекар могу вео- 
ма брзо имати слику о квалитету регулације шећерне болести. Па- 
цијент спроводи свој модел самоконтроле, усаглашен ca савјетима 
љекара и едукатора. Ево једног модела самоконтроле који се пре- 
поручује код особа које примају двије дозе инсулина (Слика 62).

Вертикалне линије на слици показују да гликемију треба кон- 
тролисати: прије доручка, прије преподневне вјежбе, прије ручка, 
прије послијеподневне ужине, прије вечере и прије спавања. Ис- 
под сваке од ових 6 временских тачки, t o k o m  24 сата, дат je ре- 
дослед активности које пацијент треба да предузме (у 7,10,12,15,19 
и 22часа). Нпр. у 7 часова долази самоконтрола гликемије, na онда 
се прими инсулин, затим слиједи доручак. У 10 часова je контрола
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Г л у к о з а  у  к р в и  у  м м о л / л
О б јаш њ ењ е:

crnu- с а м о к о н т р о л а  ш е ћ е р а  у  к р в и

7 1 0 1 2 1 5 1 9 2 2  с а т а

A A 4 A 4 A.

с к ш с к ш с к ш с к ш с к ш с к ш
Инсулин Вјежбе Ручак Ужина Инсулин Оброк

Доручак

С л и к а  6 2 . Модел интезивније самоконтроле ca праћењем гликемије и 
распоредом мјера које се предлажу у току дана

гликемије na вјеж ба итд. Пуна линија показује кретање гликемије 
t o k o m  једног уобичајеног дана. У дневнику самоконтроле уносе се 
подаци о оброцима, физичкој активности, о дози инсулина. Kao 
ш то се види на слици, постоји могућност хипогликемије око 12 
часова.

Када се ови подаци уредно уносе у дневник самоконтроле, 
онда ће и љекару и пацијенту бити веом а лако да пронађу узрок 
евентуалне хипогликемије, у то вријеме, и да предузму одгова- 
рајуће мјере. Овај модел траж и више ангажовања, чешће контроле 
гликемије, али je гаранција да ће у сваком моменту пацијент знати 
ш та и како треба да ради, сам или уз помоћ свога љекара. Олак- 
ш ица je што модел не предвиђа свакодневно одређивање шећера 
и ацетона у мокраћи. Кетонска тијела се одређују само када за  то 
постоје разлози  (рекли смо раније). М ора се признати да ће ова- 
ко појачану самоконтролу пратити и добра регулација болести, a 
то треба да je довољна м отивација да се и овај модел проба. Ако 
ниш та друго, исплати се испробати га, na онда нека сам пацијент 
процијени да ли ће да га усвоји или не.
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К онтролни л>екарски прегледи

Послије стабилизације болести и послије почетне ф азе об- 
учавања, пацијент, код којег je започета инсулинска терапија се 
отпуш та кући и наручује за  контролу кроз 7-10 дана. Обучавање 
треба да се настави у диспанзеру за  дијабетес, или код дјеце и ом- 
ладине, у одговарајућим субспецијалистиким установама. У току 
следећа два мјесеца, пацијент долази на контролу једанпут мје- 
сечно, a послије тога, у току прве године, контроле су свака два, a 
послије тога, свака три мјесца. О програму контролних прегледа, 
у контроли терапије пацијената ca инсулин зависним дијабетесом 
и инсулин независним дијабетесом говорили смо раније. Овдје 
ћемо само навести неке специфичности у дијелу који се односи на 
контролне прегледе дјеце и адолесцената.

Видјели смо да се код дјеце и адолесцената препоручује сва- 
кодневна контрола гликемије, најмање два пута дневно (прије до- 
ручка и прије вечере), a no могућности и чешће. Контрола шећера 
у мокраћи, у тим сучајевима, није потребна, a самоконтрола аце- 
тона у мокраћи се врш и у ситуацијама као ш то смо раније навели, 
за  пацијенте ca инсулинзависном шећерном болешћу.

Први контролни преглед дјетета ca новооткривеним дијабе- 
тесом je седам дана no изласку ca одјељења. Тада се настављ а об- 
учавање кроз појединачне разговоре, рад у малим или великим 
групама. Контроле се касније настављ ају свака два мјесеца, a no 
потреби и чешће.

Ha контролу код љекара дијете треба да долази ca уредним 
дневником самоконтроле. Послије разговора ca дјететом и роди- 
тељима, прегледа дневника самоконтроле, м јерењ а тјелесне виси- 
не и тежине и клиничког прегледа, љекар педијатар ендокринолог 
даје савјете у погледу промјена реж им а исхране, физичке актив- 
ности и доза давањ а инсулина. Приликом контролног прегледа, 
прати се стање коже на м јестима гдје се даје инсулин, a посебна 
пажња се обраћа на стање зуба.
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Кварни зуби, нарочито ca упалним процесима, су веома : 
• често узрок поремећене регулације болести u за т о  треба ин- • 
: систирати на њиховој квалитетној заш ти ти .

У редовном праћењу дјеце обољеле од дијабетеса, треба слије- 
дити ритам одређених клиничких и лабораторијских параметара 
(Табела 26).

Т а б е л а  2 6 . П а р а м е т р и  к о ј и  с е  р е д о в н о  п р а т е  к о д  д ј е т е т а  о б о љ е л о г  о д  

и н с у л и н  з а в и с н о г  д и ј а б е т с а  п р и  а м б у л а н т с к о ј  к о н т р о л и

Параметар Интервал

гликемија 
гликоза у мокраћи 
ацетон у мокраћи 
HbAlc
тјелесна висина 
тјелесна тежина 
крвни притисак 
преглед зглобова 
стање зуба
процјена метаболичке контроле

Свака 2, односно 
3 мјесеца 
свака 3 мјесеца

преглед очног дна 
24 часова мокраћа

сваких 6 мјесеци

липидограм
креатинин
уреа
микр о a л бумину риј a 
(протеини у мокраћи) 
електрокардиокраф (ЕКГ)

сваких 12 мјесеци

тестови за штитну жлијезду 
флуорографисање плућа

сваких 24 мјесеца
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Прегледом крви у амбуланти који врш и обучена сестра (апа- 
рат Сенсор Линк или сл.), као и контролом шећера и ацетона у 
мокраћи добија се веом а брз увид у регулацију дијабетеса. Такође, 
редовно свака три мјесеца, код дјетета се одређује гликозилирани 
хемоглобин- H bA lc, чиме се добија још  један веом а важ ан пода- 
так о квалитету регулације дијабетеса.

Ha основу налаза гликемије праћене у дневнику самоконтро- 
ле, H bA lc, шећера и ацетона у мокраћи и других података, врши 
се процјена метаболичке контроле шећерне болести код сваког 
пацијента. Постоје три нивоа метаболичке контроле:

-  минимална (слаба)
-  просјечна
-  добра

М инимална метаболичка контрола подразумијева:
- H b A lc  10,0-13,0
-  висок шећер у крви изнад 16,6 ммол/л
-  готово стално позитиван шећер у мокраћи
-  повремено позитиван налаз ацетона у мокраћи

Просјечна метаболичка контрола подразумијева.
- H b A lc  8,0-9,0
-  гликемија прије јела 8,6-11,1 ммол/л
-  повремено позитиван шећер у мокраћи
-  ријетко позитиван налаз ацетона у мокраћи

Добра метаболичка контрола подразумијева:
-  H bA lc од 6,0 до 7,0 %
-  гликемија прије јела 3,9-6,7 ммол/л (70-120 мг%)
-  гликемија послије јела 10,0 ммол/л (180 мг%)

Напомена: О вакво вредновање метаболичке контроле дија- 
бетеса на основу H bA lc je напуштено. Сада се вриједности изнад 
7.0 сматрају недовољном метаболичком контролом. О бавезне 
вриједности за  квалитетну контролу су испод 7.0, a оптималне 
испод 6.2%.



2: ОСНОВНИПРИСТУПИ УЛИЈЕЧЕЊУ ШЕЂЕРНЕ БОЛЕСТИ 301

Поред ових критеријума, за  добру метаболичку контролу по- 
требно je да ниво масти у крви (холестерол и триглицериди) буду 
у нормалним границама. Важно je да се тјелесна тежина одржава 
у границама нормалне исхрањености, тако да одступањ а у тјеле- 
сној тежини не прелазе ± 10% за  одговарајући пол и висину.

Постизањ е добре метаболичке контроле je оно чему треба да 
теже и љекар и дијете и родитељи. Када се зна да добра контрола 
шећерне болести, у најмању руку одлаже компликације на каснију 
ж ивотну доб, онда je разум љ иво да се заједнички напори исплате.

Ш та треба да знају медицински радници у домовима здравл>а?

Веома важ ан проблем ca којим се, у нашој средини, сријећу 
пацијенти ca дијабетесом je лоша заш ти та зуба.

Зубни каријес je још  увијек заступљен у високом проценту. 
Неријетко, и упални процеси компликују ионако лоше стање у ус- 
ној дупљи. Чињеница je да када дијабетес није добро регулисан, 
обољели рано остају без зуба. За ово постоји много разлога. Један 
од њих je скупљање бактерија на површини зуба, ш то погодује 
њиховом пропадању. Такође, постоје докази да код лоше регули- 
сане болести, долази и до пропадања тзв. колагена-потпорног ве- 
зивног ткива зуба. Лучење пљувачке je често поремећено, na су 
уста сува, отпорност слузокоже je смањена и погодна je за  раз- 
вијање бактеријских инфекција, поготово ако су присутни остаци 
хране. Обољењ а зуба и ткива усне дупље су веом а често жариште 
које доводи до озбиљних метаболичких поремећаја na и до кето- 
ацидозе.

Све je ово утицало да се устали мишљење да било каква сто- 
матолош ка интервенција код пацијената ca дијабетесом носи ве- 
лики ризик. Свакако да при хируршким захватим а на зубима и у 
устима, код пацијената ca шећерном болешћу, треба бити обаз- 
рив. Након најобичнијег вађењ а зуба, може се појавити продуже- 
но крварење као и тешке инфекције ране и околног ткива. Про- 
дужено крварење je посљедица промјена на крвним судовима и
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запаљ ењ а околног ткива десни. To отеж ава и зарастањ е рана код 
захвата у устима.

М еђутим, постоји и претјерана и неоснована бојазан неедуко- 
ваних медицинских радника и при потреби обичног вађењ а зуба 
или лакше хируршке интрвенције. Често се непотребно постављ а 
питање да ли један обољели зуб који представљ а жариш те и који 
je довео до озбиљног метаболичког поремећаја, треба вадити од- 
мах или чекати да се стање смири.

Обично вађење зуба, код пацијената ca шећрном болешћу, 
може се врш ити без бојазни од компликација, али уз обавезну, 
превентивну антибиотску заштиту. Уклањање гранулома, као жа- 
риш та инфекције, треба изврш ити ш то прије. О во само no себи 
представља велику помоћ у регулисању поремећаја.

Пошто пацијент, послије вађења зуба, неколико часова не узима 
храну, постоји могућност да се појави хипогликемија, поготово ако 
je раније примљен брзодјелујући инсулин. Зато вађење треба пла- 
нирати у јутарњим часовима, послије јутарње дозе само средњедје- 
лујућег инсулина и доручка, без узимања брзодјелујућег инсулина.

В а к ц и н а ц и ја . Када je у питању вакцинација, треба знати да се 
она код дјеце ca шећерном болешћу треба да спроводи према ка- 
лендару, у одговарајућим диспанзерима. Код одраслих и старијих 
се често препоручује као превентивна мјера против неких инфек- 
ција (грип и сл).

Л и је к о в и . Важно je знати да сви лијекови који се прописују 
пацијенту ca шећерном болешћу, не смију да садрже шећер. To 
се посебно односи на антибиотике, неке лијекове против кашља, 
температуре и болова.

Д р у га  - п р а т е ћ а  обол>ењ а. У току других обољења пацијената 
ca шећерном болешћу, приликом посјета домовима здравља, тре- 
ба обратити посебну пажњу:

-  да ли пацијент, због губитка апетита, и зостављ а оброке,
-  да ли има повишену температуру,
-  да ли болест захти јева лежање, односно смањену физичку 

активност.
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Kog повишене шјелесне темперашуре, повећавају се ио- 
требе за инсулином па на т о  треба о б р ат и ти  пажњу.

A k o  постоји губитак апетита, треба обратити пажњу да се 
не јаве хипогликемије због изостављ ањ а оброка. Љ екар у дому 
здрављ а може да савјетује узимање течне хране (млијеко или, чак 
воћне сокове и заслађени чај).

A k o  пацијент м ора да лежи у кревету, значајно je смањена 
физичка активност. Тада се смањује и потрош њ а глукозе од стра- 
не ћелија, и зато су потребе за  инсулином веће. У свим овим си- 
туацијама, треба контролисати гликемију на 4 до 6 сати, a шећер 
и ацетон у мокраћи обавезно прије доручка, прије ручка, прије 
вечере и прије спавања.

Слика 63. Цигла, no цигла палача.





С В Е  О  Ш Е Ћ Е Р Н О Ј Б О Л Е С Т И

Проф. др сци Божидар М. Бојовић

ЛИЈЕЧЕЊЕ ИНСУЛИН НЕЗАВИСНЕ 
ТИП 2 ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ

• Основни принципи
• И схрана и смањење тјелесне тежине
• Ф изичка активност
• Орални антидијабетици

Деривати сулфонилуреје 
Бигванидски препарати 
Остали

• Комбинована терапија
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Тип 2 шећерне болести, или инсулин независни дијабетес, je 
далеко распрострањ енији него тип 1, или инсулин зависни 

дијабетес. Видјели смо да клиничко испољавање овог типа бо- 
лести није ни приближно драматично као код инсулин зависног 
дијабетеса, na неријетко лијечење почиње ca закашњењем, често, 
када су већ почеле да се разви јају  хроничне компликације.

Инсулин независна шећерна болест не настаје увијек због не- 
довољног стварањ а или лучења инсулина у бета ћелијама Лангер- 
хансових острваца панкреаса. Видјели смо да, ова врста шећерне 
болести може, такође, настати као последица инсулинске рези- 
стенције која je у вези ca низом фактора. Претјерана, неконтро- 
лисана исхрана и гојазност су доминантни фактори који доводе 
до њеног испољавања. Тежину проблема овог типа дијабетеса 
представљају двије различите подгрупе њеног клиничког испоља- 
вања: ca гојазности и без ње. У основи, ради се о различитим ети- 
олошким факторима, ca различитим терапијским приступом.

О с н о в н и  ц и љ е в и

Основна сврха и циљ лијечења ове врсте шећерне болести 
састоји се у томе да обољели има осјећај пуног здрављ а и способ- 
ности за  ж ивотне активности, као и да се спријече компликације 
шећерне болести. Да би се остварили ови циљеви, неопходно je 
да се квалитетним лијечењем вриједности гликемије крећу у нор- 
малним или близу нормалним границама, као и да се не испоља- 
вају поремећаји у метаболизму других материја, посебно масти. 
Постоје бројне препоруке ca различитим критеријумима. Из- 
нијећемо оне које су препоручене за  гликемију и H bA lc, од На- 
цоналног комитета Србије за  израду водича клиничке праксе, у 
водичу датом за  шећерну болест (Табела 27).

Поред одрж авањ а вриједности гликемије и H bA lc у циљним 
границама, неопходно je да се и вриједности липопротеина (ма- 
сти) одржавају у нормалним границама.
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Kao границе које обезбјеђују низак васкуларни ризик (ризик 
од компликација на крвним судовима) препоручује се дахолесте- 
рол буде испод 4,8 ммол/л, (LD L холестерол испод 3,0 ммол/л, a 
H D L холестерол већи од 1,2) и триглицериди мањи од 1,7 ммол/л.

Табела 27. Циљне вриједности гликемије и HbAlc у терапији 
дијабетеса типа 2.

Н изак
васкуларни
ризик

М акро-
васкуларни
ризик

М икро-
васкуларни
ризик

H b A lc < 6, 5 > 6, 5 > 7 , 5

Г л и к е м и ја

у ммол/литар 
самоконтролом 

-  прије јела < 5 ,5 > 5 ,5 > 6 ,0
-  после јела < 7,5 > 7,5 > 9 ,0

А к т у е л н е  с м је р н и ц е  у  л и је ч е њ у

Стручни ставови у лијечењу инсулин независне шећерне бо- 
лести, мијењали су се t o k o m  времена и често су постајале значај- 
не разлике међу водећим институцијама. Забрињавајући пораст 
броја обољелих ш иром свијета, болест која поприма размје- 
ре епидемије и постаје један од водећих здравствених пробле- 
м а човјечанства, захтијевали су организован, плански приступ 
стручних институција, посебно: Свјетске здравствене организа- 
ције (W HO), Интернационалне дијабетолошке федерације (IDF) 
и других важ них здравствених организација, у дијагностици, 
превенцији и лијечењу дијабетеса.

Последњи консензус у лијечењу хипергликемија код дијабе- 
теса типа 2, постигнут je 2006. године између Америчког удру-
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жења дијабетолога (ADA) и Европског удружења за  истраживањ е 
дијабетеса (EASD). Уважавајући ауторитет ових институција и 
стручњ ака који су постигли консензус око овог важ ног питања, 
сматрамо обавезом  да се на њих укаже и, наравно, да се препору- 
че као актуелни.

Предложене смјернице ca алгоритмом за  увођење и прила- 
гођавање терапије утемељене су на клиничким истраживањ има. 
Испитани су различити модалитети терапије типа 2 дијабетеса 
као и клиничка искуства и судови истакнутих стручњака. Имало 
се у виду да je примарни циљ лијечења дијабетеса, постизањ е и 
одржавањ е нивоа гликемије ш то ближе оном код здравих особа. 
Став je да се квалитет гликорегулације процјењује вриједношћу 
гликозилираног хемоглобина (H bA lc). Постигнут je консензус да 
je H bA lc већи од 7. 0% знак да треба уводити или мијењати те- 
рапију. Одржавање гликемије што ближе нормалној, доприноси 
избјегавањ у хроничних компликација дијабетеса (ретинопатија, 
неуропатија и нефропатија) код типа 1 дијабетеса, a показало се 
да интезивирање терапије има сличан учинак и код типа 2 дија- 
бетеса. Препорука je и да се, поред одрж авањ а вриједности гли- 
кемије у циљним границама, терапијски напори треба да усмјере 
и ка лијечењу поремећаја м етаболизма масти, повишеног крвног 
притиска, гојазности, инсулинске резистенције и хиперкоагула- 
билности крви.

Код болесника ca екстремним поремећајем м етаболизма у 
којем доминирају знаци катаболизма (кетоацидоза, ca или без 
поремећаја свијести), хиперосмоларност ca поремећајем односа 
електролита, потребна je хоспитализација t o k o m  које ће се за- 
почети и прилагођавати терапија. У свим осталим случајевима, 
хоспитализација није неопходна и лијечење се може организова- 
ти амбулантно, односно у кућним условима. И у једном и у другом 
случају, треба имати на уму да je болесник у центру тима за  регу- 
лацију дијабетеса и од самог почетка м ора се обучавати да при- 
лагоди терапију, да се консултује ca здравственим радницима и, 
посебно, мора бити обучен да превенира и лијечи хипогликемије.
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Према алгоритму за  лијечење типа 2 дијабетеса, no препоруци 
ADA/EASD  из 2006. године (Схеме 1. и la ), разликују се три фазе:

-  П рва фаза: Промјена стила ж и вота и метформин
-  Друга фаза: Додатна терапија и
-  Трећа ф аза: Даље прилагођавање терапије

П р в а  ф а з а :  П р о м је н а  с т и л а  (н а ч и н а )  ж и в о т а
(исхрана и смањ ивање тјелесне тежине)

Пошто се према препорукама ADA/EASD у Првој фази у окви- 
ру промјене стила ж ивота, мјере првенствено односе на исхрану 
и физичку активност, ова два терапијска приступа ћемо разма- 
трати детаљније и из других извора.

Спољашњи фактори који повећавају ризик од настанка типа 2 
дијабетеса, кад постоји генетска предиспозиција, су прекомјерна 
исхрана и седентаран начин ж и вота (превише сједења) ca след- 
ственом гојазношћу. И зато, разумљ иво, прва терапијска мјера 
код обољелих од типа 2 шећерне болести je дијета и физичка ак- 
тивност. Промјена начина ж ивота, првенствено у вези ca исхра- 
ном и физичком активности не само да смањује ниво гликемије, 
већ смањује факторе ризика за  кардиоваскуларне болести (пови- 
шен крвни притисак, атерогени липидни профил) и друге после- 
дице гојазности.

A k o  се ради о гојазној особи, некада већ само послије пар дана 
придржавањ а одговарајућег реж има исхране и губитка само пар 
килограма, долази до знатног клиничког побољш ањ а. О во настаје 
из разлога ш то инсулински рецептори постају осјетљивији на по- 
руке и почињу да функционишу далеко боље. Зато je први циљ 
код гојазних болесника да се постепено смањује и нормализује 
тјелесна тежина.

Више пута смо указали на чињеницу да повећана тјелесна 
тежина доприноси инсулинској резистенцији. Колико гојазност 
утиче на повећање инсулинске резистенције, може се видјети из 
податка да особа која je предиспонирана да добије шећерну бо-
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лест типа 2, a нормалне je тјелесне тежине, треба око 40 јединица 
инсулина дневно да би одржала нормалне вриједности шећера у 
крви. A k o  je пак гојазна, потребно joj je око 1 0 0  јединица инсу- 
лина, значи 2, 5 пута више. Вишак инсулина потребан je да би се 
савладала инсулинска резистенција.

У  планирању исхране, руководимо се одређивањем кало- 
ријских и нутритивних потреба, како смо то навели у поглављу
о исхрани. A k o  je у питању гојазна особа, планира се дневни ка- 
лоријски унос од 18 калорија на килограм идеалне тјелесне тежи- 
не, како би се, постепеним губљењем виш ка килограма, болесник 
приближио идеалној тјелесној тежини. Код потхрањ ених се даје 
30 калорија, a код нормално исхрањених 25 калорија на килограм 
идеалне тјелесне тежине.

Национални водич клиничке праксе Србије, препоручује сле- 
дећи приступ у планирању укупног уноса енергије, односа енер- 
гетских материја и распореда оброка (Табела 28):

Табела 28. Исхранау типу 2 дијабетеса: основне поставке

У к у п н и  к а л о р и јс к и  у н о с
(за одржавањ е постојеће тјелесне масе - ИТМ )

Основни 25 ккал/кг/тт

П о в е ћ а т и :
-  седентарни начин ж ивота
-  умјерена физичка активност
-  интезивна физичка активност

+ 10% 
+20% 
+40%

С м а њ и т и :
-  редукција тјелесне масе -10-30%

Угл>ени хидрати
Проценат од дневног уноса (%)

-  ф руктоза (гр/дан)
-  дијет(ет)ска влакна (гр/дан)

50-55
< 2 5  
> 30

М асти
Проценат од дневног уноса (%) < 30
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-  засићене масне киселине (%) < 1 0
-  мононезасићене масне киселине (%) 

као допуна калоријског уноса
-  полинезасићене масне киселине (% )< 10
-  холестерол (мг/дан) < 300

П р о т е и н и  (%) < 15
У н ос с о л и  (гр/дан)

-  Нормалан крвни притисак < 6
-  Повећан крвни притисак < 3

А Л К О Х О Л  Ako се инсистира тако да
не повећава дневни калоријски унос 

Б р о ј о б р о к а  (на дан) 5-6 (према типу терапије)

Друга терапијска м јера у типу 2 дијабета и промјени стила 
ж и вота je физичка акти вн ост. Видјели смо да физичка активност 
помаже да се смање вриједности шећера у крви и да инсулин буде 
много ефикаснији. П рограм физичке активности се усклађује пре- 
м а старости, здравственом стањ у и потребама сваке особе, како je 
то наведено у поглављу о физичкој активности. И овдје ћемо дати 
ставове о референтним мјерама према нашим специфичностима.

У терапији физичком активношћу, у типу 2 дијабетеса, На- 
ционални водич клиничке праксе даје препоруке које износимо 
у Табели 29.

Табела 29. Програмиувођења и спровођења терапије физичком 
активношћу у типу 2 дијабетеса: основне препоруке

У в о ђ е њ е  т е р а п и је  С п р о в о ђ е њ е  т е р а п и је
(почетно оптерећење) (максимално оптерећење)

П р о г р а м  П р о г р а м
1. о п т е р е ћ е њ е : 1. о п т е р е ћ е њ е :

-  50-55% максималног -  60-80% максималног
аеробног капацитета аеробног капацитета
(V 0 2  мах), или (V 0 2  мах), или
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-  70% максималне 
фреквенце срчаног рада 
прилагођене годинама 
(220-године старости)

-  85% максималне 
фреквенце срчаног рада 
прилагођене годинама 
(220-године старости)

2. т р а ја њ е : 20-30 минута 2. т р а ја њ е : 30-60 минута
3. у ч е с т а л о с т : 2-3 пута 

недјељно
3. у ч е с т а л о с т : 3-4 пута 

недјељно
4 . п р и л а г о ђ а в а њ е :

10-15 минута 
на почетку и на крају

4 . п р и л а г о ђ а в а њ е :
10-15 минута 
на почетку и на крају

5. в р с т а  а к т и в н о с т и :
ходање, трчање, пливање, 
вож њ а бицикла

5. в р с т а  а к т и в н о с т и :
ходање, трчање, пливање, 
вож њ а бицикла

П ромјеном начина ж ивота, првенствено новим односом пре- 
м а исхрани и физичкој активности, ca смањењем тјелесне тежине 
и њеним одржавањ ем у границама нормалне исхрањености, код 
око 1/3 гојазних ca дијабетесом, постиже се и одрж ава добра гли- 
корегулација.

Аутори консензуса су примијетили да код значајног броја 
обољелих не може да се постигне добра гликорегулација. Нај- 
чешће се ради о болесницима који не могу да смање или одржа- 
вају у нормалним границама тјелесну тежину, или je у питању 
прогресивни ток болести. Зато препоручују да се у првој фази 
лијечења, уз промјену начина ж ивота, у терапију уведе м е т ф о р -  
м и н . М етформин нема посебне контраиндикације, не доводи 
до пораста тјелесне тежине и, no правилу, има мало нежељених 
дејстава. Препоручује се постепено повећање дозе у току прва 1-2 
мјесеца лијечења, према следећој схеми:

1. Почиње се малим дозам а метформина (500 мг), једном или 
два пута дневно, ca оброком (доручак, вечера).

2. Послије 5-7 дана, ако се не појаве гастроинтестиналне тего- 
бе, повећати дозу на 850 или 1000 мг два пута дневно (уз доручак 
и вечеру).
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3. A k o  се у току повећањ а дозе појаве гастроинтестиналне те- 
гобе, доза се може смањити на претходну, a онда, касније, поново 
покушати да се повећа.

4. М аксимална ефективна доза метф ормина je 3x850 мг, ca 
благим повећањем дејства, до 3 грама.

5. Генерички метформин je лијек избора. У неким земљама 
производи се ca продуженим дејством и даје се у једној дози.

Д р у га  ф а з а :  Д о д а т н а  т е р а п и ја

A k o  се у року од три мјесеца не постигне добра гликорегула- 
ција ca вриједности H bA lc која на то указује, уводи се додатна 
терапија.

Не постоји консензус о томе који лијек, уз постојећу промјену 
начина ж и вота и метформин, треба да се уведе. Дилеме су између 
инсулина, препарата сулфонилуреје или глитазона. Ако je H bA lc 
изнад 8,5%, требаупотреби ти  инсулин средњедугог или дугог деј- 
ства. A k o  су вриједности гликозилираног хемоглобина мање од 
8,5%, други лијек треба да буде неки од препарата сулфонилуреје.

Т р е ћ а  ф а з а :  Дал>е п р и л а г о ђ а в а њ е  т е р а п и је

A k o  се промјеном начина ж ивота, метформином и другим 
додатним лијеком не постигне циљана вриједност H bA lc, препо- 
ручује се, као следећи корак, увођење или интензивирање инсу- 
линске терапије (ако je инсулин уведен као додатни лијек у дру- 
гој фази). И нтензивирање инсулинске терапије подразумијева 
увођење брзодјелујућег инсулина прије оброка, како би се сприје- 
чиле постпрандијалне хипергликемије. Када се у терапију уведе 
брзодјелујући инсулин прије оброка, треба искључити препарате 
сулфонилуреје, јер између њих и инсулина нема синергичног дје- 
ловања.
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Схема 1. АДА/ЕАСД консензус у вођењу хипергликемијс 
у тииу 2 дијабетсса

X
5о.
©-0-
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r> rz
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££ 2  СЗ O  cc
^  I
a . § 

c  i

Ред 1: Добра (пуноважна терапија)
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Схема la  Алгоритам АДА/ЕАСД консензуса прсма HbAl c
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П осебни случајеви

Када се болесник ca типом 2 дијабетеса налази у стању ката- 
болизма (дефинисан јутарњ ом гликемијом већом од 13,7 ммол/л, 
или било којом већом од 16,7 ммол/л, H bA lc већим од 10%, или 
присуством кетонурије) или има симптоматски дијабетес ca поли- 
уријом (повећаним мокрењем), полидипсијом (повећаном жеђи) 
и губитком тјелесне тежине, инсулинска терапија, уз промјену на- 
чина ж ивота, je терапија избора.

Треба имати на уму да неки болесници ca овим симптомима 
могу да имају тип 1 дијабетеса. Д оза инсулина се може брзо ти- 
трирати и инсулинска терапија најбрже доводи до нормализације 
гликемије. Касније, када се симптоми изгубе, терапији се могу до- 
дати перорални лијекови или се ca њима, ако се жели, замијени 
инсулинска терапија.

При планирању шеме инсулинске терапије, коју препоручује 
ADA и EASD (Схема 2), м ора се водити рачуна о исхрани и физич- 
кој активности, индивидуално, сваког пацијента. Приказани ал- 
горитам представљ а само основни водич за  увођење и прилагођа- 
вање инсулинске терапије, како би се избјегле веће грешке. Фиксне 
мјешавине се не препоручују у току титрирањ а дозе инсулина.

К ом би н ован а терап и ја  у типу 2 ди јабетеса

У претходном указивањ у о могућностима лијечења типа 2 
дијабетеса, изнијели смо, у овом моменту, најактуелније ставове 
водећих стручњ ака Еврпског удружења за  истраж ивањ е дијабете- 
са и Америчког удружења дијабетолога. Упоредо смо дали и неке 
ставове других актуелних и звора и нека сопствена запаж ањ а. У 
контексту таквог приступа су и нека допунска разм атрањ а везана 
за  комбиновану инсулинску терапију, о којој je претходно изнесе- 
но неколико уопштених ставова, према препоруци ADA и EASD.

Видјели смо да, ако се одговарајућом исхраном, редукцијом 
тјелесне тежине, физичком активнош ћу и оралним антидијабе- 
тицима не успије постићи и одржавати добра регулација шећерне
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Схема 2. Увођеље ипсулинскс тсрапијс код днјабетеса 
Tima 2 према прспоруци АДА и ЕАСД

(Текстуални приказ схеме)
*  Почсти инсулином средње дугог дејства прије спавања, или 

пријс доручка, или дугодјелујућсг прије доручка. Може се почсти доза 
од 10 јединица или 0,2 једииицс но килограму тјелесне тежинс.

*  Провјеравати јутарњу гликемију (тест траком-сснзором), 
најбољс свакодневно, и повећаваги дозу свака 3 дана за 2 јединице, све 
доклс јутарња гликемија не достигне циљни ниво (3,89-7,22 ммола/л). 
A k o  je јутарња гликсмија већа од 10 ммол/л, доза се можс иовсћавати 
за 4 јединице свака 3 дана.

*  Ako сс појави хипогликсмија или јутарња гликсмија буде 
мања од 3,89 ммол/л, смањивати дозу инсулина ирије спавања за 4 или 
више јединица, или за 10% ако je доза већа од 60 јединица.

* Ako јс  послпјс 2-3 мјссеца HbAlc мањн од 7,0%  настави- 
ти досадашњи режим терапије. Провјеравати HbAlc свака 3 мјесеца.

* Ako јс  п а к  п о с л и је  2-3 м ј с с е ц а  HbAlc б и о  в с ћ и  о д  7,0% , 
ако je ј у т а р њ а  г л и к е м и ј а  у циљном опссгу (3,89-7,22 ммол/л) провјер- 
авати гликемију п р и ј е  р у ч к а ,  в с ч е р с  и с п а в а њ а .  У зависности од резул- 
тата гликемије додати другу инјекцију инсулина. Можс се почети ca 4 
јсдинице и кориговати за 2 јединице свака 3 дана док се не постигне 
циљна гликемија.

- Гликсмија пријс ручка ван циљног онсега: додати брзодјелу- 
јући инсулин прије доручка.

- Гликсмпја пријс вечере изван циљног опсега: треба пове- 

ћати дозу N P H  инсулина за доручак или додати брзодјелујући инсулнн 
за ручак.

- Глнкемнја прије спавања изван циљног опсега: додати брзо- 
дјслујући инсулин за вечеру.

*  A k o  je HbAlc послије 3 мјесеца мањи од 7 ,0% , наставити 
досадашњи третман. Провјеравати H b A lc  свака 3 мјессца.

*  Ako јс  HbAlc био всћи од 7 ,0% , провјеравати поново 
гликемије прије оброка и ако су ван циљног опссга могу битн потреб- 

не додатне дозс инсулина. Ако je H b A l c  и дал>е ван циљног опсега, 
лровјерити гликемије послије јела и прилагодити дозе брзодјелујућег 
инсулина.
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болести, тада, код болесника ca типом 2 шећерне болести, у лије- 
чење треба увести инсулин.

О правдање за  примјену инсулина се добија на основу тео- 
ретских разм иш љ ањ а и запажањ а. Код болесника ca инсулинне- 
зависном шећерном болешћу, давање инсулина, теоретски, може 
да буде ефикасно. Високе дозе самог инсулина или пак, самих 
оралних антидијабетика, код неких болесника ca типом 2 шећер- 
не болести могу да буду без ефекта. М еђутим, пош то je познато 
да препарати сулфонилуреје могу да смање резистенцију на ин- 
сулин, то давање ових лијекова заједно ca инсулином чини ин- 
сулин ефикаснијим. С друге стране, видјели смо, постоји и став 
да не треба давати препарате сулфонилуреје ca инсулином. Ако 
се прибјегне овој комбинованој терапији, препоручује се давање 
инјекција средњедјелујућег инсулина изјутра, a таблета прије ве- 
чере. М еђутим, у неким случајевима се боља регулација постиже 
давањем инсулина прије вечере, a таблета изјутра. С времена на 
вријеме, болесници ca инсулиннезависним типом шећерне бо- 
лести требају да примају двије или више доза инсулина да би се 
постигла добра регулација болести. При комбинацији инсулина 
и препарата сулфонилуреје, дозирање инсулина се врш и према 
вриједностима гликемије изјутра, наште и степена ухрањености 
болесника. Н авешћемо како се ово усклађивање доза инсулина 
препоручује у Краљевској болници у Ливерпулу (Табела 30).
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Т а б е л а  3 0  Д о з е  с р е д њ е д је л у ју ћ е г  и н с у л и н а  к о ј е  с е  п р е п о р у ч у ј у  

у  к о м б и н а ц и ј и  c a  п р е п а р а т и м а  с у л ф о н и л у р е је ,  п р е м а  

в р и ј е д н о с т и м а  г л и к е м и ј е  н а ш т е  и  г о ј а з н о с т и  б о л е с н и к а

П о л  Г л и к е м и ја  П а ц и је н т и  %  и з н а д  и д е а л н е  т е ж и н е

(н а ш т е )  и д е а л н е  т т  + 2 0  + 4 0  + 6 0  + 8 0  + 1 0 0

М у ш к и  6 6 9 12 15 18 21

8 10 15 20 25 30 35

10 14 21 28 35 4 2 4 9

12 18 27 36 45 54 63

> 1 4 2 2 33 4 4 55 66 77

Ж е н е  6 5 7 9 11 14 16

8 8 11 15 19 23 26

10 11 16 21 26 3 2 37

12 14 20 27 3 4 41 4 7

> 1 4 17 25 33 41 50 58

* П р и  д а в а њ у  и н с у л и н а  м о р а  се  п р и д р ж а в а т и  у п у с т в а  д а  к а д а  д н е в н а  д о з а  

и н с у л и н а  п р е л а з и  4 0  ј е д и н и ц а ,  д о з а  т р е б а  д а  се  п о д и је л и  у  д в а  д а в а њ а  n o  

п р и н ц и п у  2 /3  д н е в н е  д о з е  и з ју т р а ,  c a  1 /3  у в е ч е .

Употреба оралн и х анти ди јабети ка ca неким  
лијекови м а и супстанцам а

И звјесни лијекови или супстанце, ако се дају истовремено ca 
оралним антидијабетицима могу дати споредне, нежељене ефек- 
те. Посебно су честе реакције кожног ткива при употреби алко- 
хола упоредо ca оралним антидијабетицима. П овршни крвни су- 
дови лица и врата постају преосјетљиви, проширени и све je то 
праћено јаком главобољом. О во стање не траје дуго, али може да 
уплаши болесника. Реакције су посебно честе када се узима хлор- 
пропамид. Недавно je, на основу обилне студије, доказано даупо- 
треба алкохола заједно ca препаратима из групе сулфонилуреје 
излаже болеснике високом ризику хипогликемије. С друге стра- 
не, употреба кортикостероида и неких других лијекова повећава 
ниво гликемије и чини да су орални антидијабетици мање ефи- 
касни.
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Болесници ca типом 2 шећерне болести, који узимају оралне 
антидијабетике, треба да увијек имају на уму једно веом а важно 
правило: не треба узимати било који и било какав лијек ако није 
прописан од стране љекара који je претходно упознат да обољели 
има шећерну болест и који лијек прима. Такође, ако се посумња 
у исправност било којег лијека који треба да се узима упоредо ca 
оралним антидијабетицима, треба консултовати свога љекара.

Често се може чути и питање од стране болесника ca типом 2 
шећерне болести да ли учинак оралних антидијабетика временом 
слаби. Треба знати да се слабији учинак оралних антидијабетика 
јављ а приликом инфекција, хирурш ких интервенција или тежих 
повреда. М ноги пацијенти могу успјешно наставити терапију ca 
оралним антидијабетицима и у овим стањима, ако je терапијски 
приступ исправан. Често, послије различитог периода употребе 
оралних антидијабетика, у овим стањ има се вриједност гликемије 
повећава, na je потребно повећати дозу оралног антидијабети- 
ка. Најбоље je да се ca повећањем дозе почне на вријеме како се 
пацијенти не би изложили ризику да услед високих вриједности 
гликемије, које се одржавају дуже времена, морају да примају ин- 
сулин.

О бучавањ е о праћењ у успјеха терапије  
у типу 2 ш ећерне болести

Поред општег приступа у обучавањ у пацијената ca типом 2 
шећерне болести (видјети поглавље о обучавању), посебно je важ- 
но да болесник буде добро обучен за  самоконтролу нивоа глукозе 
у крви, и глукозе и ацетона у мокраћи. Зато, већ при првом пре- 
гледу пацијента ca новооткривеном шећерном болешћу, потреб- 
но je спровести одговарајућу обуку о редовној и ванредној само- 
контроли, вођењу дневника самококонтроле, контроли апарата 
(сензора) за  праћење нивоа глукозе у крви итд.

Праћење успјешности терапије подразумијева да се, у окви- 
ру обучавањ а, пацијенту укаже на потребе редовних љекарских 
контролних прегледа, најмање једном у 3 мјесеца (ca праћењем
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H bA lc 4 пута годишње) и програмом годишње контроле. Про- 
грам годишње контроле укључује следеће:

-  А н а л и з а  с и м п т о м а
-  обољење срца и крвних судова
-  компликације на нервном систему

-  П р о ц је н у  р и з и к а  з а  обол>ењ е к р в н и х  с у д о в а , 
п р а ћ е њ е м :

-  нивоа липида (масти у крви), артеријског притиска 
и пушења

-  П р о ц је н у  п о ја в е  д и ја б е т е с н о г  с т о п а л а :
-  промјене коже, ранице на стопалу, одсуство пулса на 

крвним судовима стопала, поремећај осјетљивости, 
стање зглобова, обућа.

-  П р о ц је н у  п о ја в е  к о м п л у и к а ц и је  н а  б у б р е з и м а  
(н е ф р о п а т и је ) :

-  појава албумина (микроалбуминурија) у мокраћи 
и ниво креатинина

-  П р о ц је н у  п о ја в е  к о м п л и к а ц и је  н а  о ч и м а  
(р е т и н о п а т и ја ) :

-  преглед очног дна и оштрине вида.

Преглед код других специјалиста, no потреби.
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Основни циљеви и приступи

Видјели смо да je инсулин-зависна шећерна болест, или тип 1 
дијабетеса, првенствено болест дјеце и младих. М еђутим, овај 

тип шећерне болести може да се јави  у било којем животном добу, 
na je потребно да се упознамо ca основним принципима у лије- 
чењу овог типа шећерне болести, без обзира о којем узрасту се 
ради. У посебном поглављу биће говора о лијечењу инсулин-за- 
висног дјабетеса код дјеце.

Савремена терапија инсулин-зависне шећерне болести обух- 
вата корекцију метаболичких поремећаја који су у основи боле- 
сти, али и свих других поремећаја који могу бити значајни за  раз- 
вој компликација.

Ha основу бројних испитивања, a нарочито послије познате 
D C C T  студије, доказано je да добра регулација гликемије смањује 
ризик настанка касних компликација и у инсулин-зависној 
шећерној болести. Зато je основни циљ у лијечењу инсулин-за- 
висне шећерне болести да се одговарајућим терапијским мјера- 
ма постигну и одржавају одговарајуће вриједности гликемије и 
H bA lc, које су потврда да се одрж ава добра регулација шећерне 
болести. Ево тих вриједности, према препоруци Националног во- 
дича клиничке праксе: (Табела 30)

Табела 30. Терапија типа 1 дијабетеса: циљне вриједности гликемије и
HbAlc

Задовољавајуће Н езадовољавајуће
H b A lc  (%) 6,2-7,5 > 7,5
Гликемије (ммол/л)
(самоконтрола)
-  прије оброка 5,1-6,5 > 6,5
-  послије оброка 7,6-9,0 > 9 ,0
-  пред спавање 6,0-7,5 > 7,5
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Пошто je код инсулин-зависног дијабетеса основни поремећај 
у престанаку лучења инсулина, услед пропадањ а огромне већи- 
не бета ћелија Лангерхансових острваца, унос инсулина путем 
инјекција je прва и најважнија терапијска мјера. To никако не зна- 
чи да су друге терапијске мјере мање важ не и да им не треба по- 
светити посебну пажњу. Н апротив, исхрана, физичка активност 
и обучавањ е су терапијске мјере које имају своје пуно значење и 
незамјењ иву улогу у лијечењу болесника ca типом 1 шећерне бо- 
лести

И с х р а н а

Одговарајућом исхраном треба да се обезбиједи одговарајући 
и равномјеран унос енергетских материја, као и основа за  оства- 
рење бројних разво јн их потреба, с обзиром на старосну доб у 
којој се испољава болест. Према препоруци Националног води- 
ча клиничке праксе, код обољелих ca типом 1 шећерне болести, 
примјењује се следећи приступ у одређивању укупног уноса енер- 
гије, односа енергетскихматерија и распореда оброка: (Табела 31.)

Табела 31. Исхранау типу 1 дијабетеса: основне поставке

У к у п н и  к а л о р и јс к и  у н о с  з а  о д р ж а в а њ е  п о с т о је ћ е г  И Т М

Основни______________________________ 25 ккал/кг/тт

П о в е ћ а т и :
-  седентерни начин ж и вота + 10%
-  умјерена физичка активност + 20%
-  интензивна физичка активност + 40%

С м а њ и т и :

-  редукција тјелесне масе -10-30%

Угл>ени х и д р а т и

Проценат од дневног уноса (%) 50-55
Ф руктоза (гр/дан) < 25
Дијететска влакна (гр/дан) > 30
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М асти
Проценат од дневног уноса (%) 30-35
Засићене масне киселине (%) < 1 0
М ононезасићене масне киселине(%) 10-15 
Полинезасићене масне киселине(%) < 1 0  
Холестерол (мг/дан) < 300

П ротеини(% ) 10-15

Унос соли (гр/дан):
C a нормалним крвним притиском < 6 
C a повишеним крвним притиском < 3

Б рој оброка (на дан) 5-6
М о д и ф и к о в ати  п р е м а  ти п у  
и н сул и н ск е  тер ап и је

Ф и зи ч к а акти вн ост

Ф изичка активност представљ а терапијску мјеру којом треба 
да се обезбиједи правилно и равномјерно коришћење енергетских 
материја, као и основа за  оптималан разво ј и физичку спремност.

Пошто се физичкој активности, као посебно важној тера- 
пијској мјери у лијечењу шећерне болести, говори у посебном 
поглављу, овдје ћемо само навести препоруке Нациионалног во- 
дича клиниче праксе у типу 1 шећерне болести о увођењу и спро- 
вођењу овог третмана (Табела 32).
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Табела 32. Програмиувођења и спровођења терапије физичком 
активношћу у типу 1 дијабетеса: основне поставке

Увођење терапије
(почетно оптерећење)

С п ровођењ е терапије
(максимално оптерећење)

програм програм

1. оптерећење:
-  50-55% максималног 
аеробног капацитета 
(В 0 2  мах) или
-  85% максималне 
фреквенце срчаног рада 
прилагођене годинама 
(220-године старости)

2. трајањ е: 20-30 минута
3. учесталост: 3 пута

недјељно (ca паузама)
4. при лагођавањ е: 5-10

минута на почетку 
и на крају

5. вр ста  акти вности :
ходање, трчање, пливање, 
вож њ а бицикла

1. оптерећење:
-  60-80% максималног 
аеробног капацитета 
(В 0 2  мах)или
-  70% максималне 
фреквенце срчаног рада 
прилагођене годинама 
(220године старости)

2. трајањ е: 30-60 минута
3. учесталост: 3-5 пута

недјељно (ca паузама)
4. при лагођавањ е: 5-10

минута на почетку 
и на крају

5. вр ста  акти вности :
ходање, трчање, пливање, 
вож њ а бицикла

Kao ш то се види, основне поставке у исхрани и програм уво- 
ђења и спровођењ а терапије физичком активношћу, идентични 
су код типа 1 и типа 2 дијабетеса.

Терапија инсулином

C a примјеном инсулина не треба одуговлачити, јер када се 
једном постави дијагноза инсулин зависног дијабетеса, инсулин- 
ска терапија je неопходна и свако одуговлачење само иоси ризик 
брзог р азво ја  озбиљних метаболичких поремећаја.
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Од како je 21. јануара 1922. године дата прва, спасоносна 
инјекција инсулина дјечаку Леонарду Томсону (Слика 64), ставо- 
ви о начину његове примјене значајно су се мијењали. Временом 
je искристалисано сада важеће начело: Прије него се започне ин- 
сулинска терапија, потребно je планирати оптимални вид лије- 
чења, потребну дневну дозу инсулина, расподјелу појединачних 
доза, изврш ити избор одговарајућег препарата и започети обуча- 
вање пацијента.

Leonard Thompson, the first 
person to receive an 
injection of insulin, Јапиагу

Слика 64. Л еонард Т ом псон (ори ги н алн и  сни м ак Џ о сл и н ове  клин ике у  Б остон у)

П отребе за  инсулином се мијењају у различитим ф азам а бо- 
лести, a мора се водити рачуна и о старости пацијента. Код дјеце 
je укупна дневна доза, на почетку болести, 0 ,5-0 ,8-1,0  јединице 
на килограм тјелесне тежине, a код одраслих 0 ,3-0,5-0,7  једини- 
ца на килограм тјелесне тежине. Почетна доза се смањује, према 
кретањ у гликемије, обично већ неколико дана послије увођења 
инсулина у терапију, и обично, се креће испод 0,3 јединице на ки- 
лограм тјелесне тежине, све до веома малих доза, или чак, евен- 
туалног прекидања инсулинске терапије у току уласка у ремисију. 
Изласком из ремисије, потребе су веће од 0,5 јединица на кг, да
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би послије 3-4 године износила 0,5-0,8 јединица на кг, a у фази 
дефинитивне болести, доза се креће између 0,5-1 јединице на кг. 
Напомињемо да се ови критеријуми не смију схватити круто, јер 
доза инсулина je индивидуална и зависи поред дужине трајањ а 
болести и од читавог низа других ф актора (узраст-у пубертету су 
потребе веће, често и до 1,5 јединице на кг, исхране, начина жи- 
вота  итд).

Постоје различити видови инсулинске терапије:
-  конвенционална инсулинска терапија (2 дозе на дан),
-  интензивирана конвенционална терапија (виш е од 2, no пра- 

вилу 4 дозе инсулина на дана),
-  терапијасупкутаном  инсулинском инфузијом, помоћуспољ- 

не пумпе
-  терапија инсулинском инфузијом помоћу имплатабилне 

пумпе.
Лијечење инсулином своди се, углавном, на следећа два про- 

токола:
1. конвенционална инсулинска терапија и
2. конвенционална интензивирана терапија
Поједностављено, у односу на број дневних доза, односно,

инјекција инсулина, постоје:
-  терапија ca једном дозом инсулина,
-  терапија ca двије дозе инсулина,
-  терапија ca три дозе инсулина
-  интензивирана терапија, ca 4 и више доза инсулина
Да би се разумјели основни приступи у терапији инсулином, 

посебно да би пацијент схватио како се инсулин креће у крви од 
момента уноса путем инјекције до елиминације, даћемо кратак 
преглед инсулинске терапије ca шематским приказом кретањ а 
инсулина.

1. П ротокол конвенционалне инсулинске терапи је
Конвенционална инсулинска терапија подразумијева давање 

инјекција инсулина једанпут или два пута дневно.
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Терапија ca једном дозом инсулина дневно, данас се веома 
ријетко препоручује. Заправо, добра метаболичка контрола бо- 
лести може се постићи ca једном дозом инсулина дневно само у 
стањима ремисије, или код неких пацијената t o k o m  прве године 
болести, када се још одржава сопствена секреција инсулина. Ако 
се зна да код инсулин зависног дијабетеса болесник нема сопстве- 
ног инсулина или га има веома мало, и да на унос глукозе храном 
нема додатног лучења инсулина, онда je јасно да једна доза ду- 
годјелујућег или средњедјелујућег инсулина може да постигне до- 
бру регулацлју само тамо гдје нема већих скокова гликемије, било 
чим изазване. Раније, доста устаљена пракса о примјени једне 
дозе дугодјелујућег инсулина (чувени Протамин цинк инсулин), 
давно je напуштена и показали су се сви њени недостаци. Тре- 
ба знати, да ако се користи једна доза инсулина дневно, онда то 
треба да буде инсулин дугог дејства (задржава се у крви t o k o m  24 
сата) или ређе, инсулин средњедугог дејства (задржава се у крви 
мање од 24 сата (Слике 65 ).
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Слика 65. П роф и л д јеловањ а дугодјелујућег инсулинанакон поткож н е (с.к) 
инјекције

Терапија ca двије дозе инсулина je далеко чешћа, a no многи- 
ма и најчешћи облик инсулинске терапије како код дјеце, тако и 
код одраслих пациј ената. Haj заступљениј a ј е комбинациј a дугодје- 
лујућег или средњедугодјелујућег инсулина ca брзодјелујућим ин-
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сулином. A уобичајене су: дугодјелујући и брзодјелујући инсулин 
прије доручка и прије вечере, или средње дуги и кратки инсулин 
прије доручка, a средњедуги прије вечере. Трећа могућност je да- 
вање средње дуго дјелујућег инсулина прије доручка и прије ве- 
чере. Ca двократном дозом инсулина започиње се терапија ново- 
откривених случајева дијабетеса када нема знакова дијабетесне 
кетоацидозе. Ова форма се најчешће даје код одраслих пацијената 
ca типом 2 дијабетеса. Укупна доза се дијели тако да се изјутра 
дају 2/3, a увече 1/3. Однос у јутарњој и вечерњој дози треба да 
je такав да око 2/3 чини дугодјелујући или средњедјелујући, a 1/3 
брзодјелујући инсулин. (Слике 66 и 67).
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С лика 66. П роф ил д јеловањ а ју тар њ е инјекције инсулина средњ едугог и 
кратког дејства и вечерњ ег ca средњ едугим дејством .
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Слика 67. П роф ил д јеловањ а јутар њ е и вечерњ е дозе инсулина припрем љ ених 
од иисулина ca кратким  и средњедугим дјеловањ ем.
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У ову врсту инсулинске терапије спада и давање тзв. фиксних 
мјешавина хуманих инсулина у двије дозе. Најчешће се користи 
однос средњедјелујућег и брзодјелујућег 70:30, мада се могу ко- 
ристити и други различити односи фиксних инсулина, у завис- 
ности од кретања гликемије и активностима обољелог (80:20; 
60:40; 50:50). Нпр. када се јављају вечерње хипогликемије може се 
промијенити фиксна мјешавина која има мање брзодјелујућег ин- 
сулина (нпр. 80:20). Свакако да се примјеном фиксних инсулина 
добра метаболичка контрола може постићи само код болесника 
ca стабилним дијабетесом, и оних који су веома дисциплиновани 
у режиму исхране и физичке активности (Слика 68).

•______

Mixtard 10

Mixtard 20

........

n

Mixtard 30

Mixtard 40

Mixtard 50

Слика 68. Различите мјешавине фиксних инсулина
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Терапија ca три дозе инсулина има више варијанти. Нај- 
чешће се примјењује комбинација двије дозе дугодјелујућег или 
средњедјелујућег, ca краткодјелујућим инсулином прије доручка 
и прије вечере, a трећа доза брзодјелујућег инсулина даје се прије 
ручка.

Лијечење ca три дозе може да се проводи no протоколу тако да 
се прије доручка и прије ручка даје брзодјелујући, a навече дуго, 
односно средњедјелујући инсулин.

2. Протокол конвенционалне интезивиране 
инсулинске терапије

Класична интензивирана терапија подразумијева давање 
инсулина, дугог или средњег дјеловања, у 22 часа који треба да 
замијени базалну секрецију инсулина код здравих особа. Прије 
главних оброка (доручак, ручак, вечера), даје се брзодјелујући ин- 
сулин, чиме се опонаша брза секреција инсулина која код здравих 
особа слиједи непосредно послије сваког оброка (Слика 69.).

Значи да се принцип интензивиране терапије заснива на опо- 
нашању лучења инсулина, од стране бета ћелија, код здравих осо- 
ба. Овим начином се постиже добра метаболичка контрола, a сло- 
бодним помјерањем оброка омогућава се бољи комфор обољелог. 
У неким случајевима може се дати и вечерња доза брзо дјелујућег 
инсулина, или се примјењују двије дозе инсулина средњедјелујућег 
(изјутра и увече) и три дозе брзодјелујућег инсулина прије сваког 
оброка. У неким центрима у свијету, интензивирана терапија се 
примјењује и код дјеце ca новоткривеним дијабетесом који није 
у стању кетоацидозе. Добрим обучавањем и мотивацијом, како 
дјеце тако и родитеља, могуће je ову терапију спроводити код зна- 
чајног броја дјеце, поготову код дјеце послије једанаесте године и 
у периоду адолесценције.

Интензивирана инсулинска терапија je најближа природном 
лучењу инсулина и зато je најпрепоручљивија за оптималну ме- 
таболичку контролу. Међутим, неки пацијепти одбијају ову тера- 
пију због честих ипјекција ca којима се, и поред употребе пенкала
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бризгалица, ремети њихов комфор. Проблем je и што се при овој 
терапији мора често контролисати гликемија, некада и више пута 
t o k o m  дана, прије и послије оброка, како би се постигла квали- 
тетна регулација шећерне болести. Ми сматрамо да je код сваког 
претпубертетског дјетета потребно започети припрему, a у пу- 
бертетском периоду и терапију ca интезивираном терапијом. У 
последње вријеме се као разлог смањене мотивације за интези- 
вирану инсулинску терапију, код наших пацијенткиња, помиње 
гојазност која je учесталија код оних на интезивираној терапији. 
При интезивираној терапији, треба искључити ужине, или се за 
те међуоброке узима храна која нема угљених хидрата.
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Слика 69. И н тен зи ви ран а терапи ја са четири дозе инсулина. У 22 часа 
дугодјелујући или средњедјелујући (40% укупне дозе). Прије 
доручка, ручка и вечере брзодјелујући инсулин.

Интензивирана терапија помоћу инсулинске пумпе

У посебну врсту интензивиране терапије спада и лијечење 
инсулинским пумпама. Испитивања су показала да je терапија 
континуираном субкутаном инсулинском инфузијом, помоћу 
спољне портабилне инсулинске пумпе, најоптималнији до сада 
развијени приступ у инсулинској терапији. Примјена инсулин- 
ских пумпи има своје посебно оправдање у превенцији касних, 
хроничних компликација: у трудноћи, почетној нефропатији, на-



2.2: ЛИЈЕЧЕЊЕ ИНСУЛИЊЗАВИСНЕ ТИП1 ШЕЂЕРНЕ БОЛЕСТИ 333

кон неуспјеле интензивиране конвенционалне инсулинске тера- 
пије. Међутим, због околности које прате примјену инсулинске 
пумпе (едукација, стални надзор, мотивација, финансијски аспек- 
ти итд.), у нашим условима се, нажалост, или не користи или K o 

pne™ само у ријетким случајевима и no приватној иницијативи. 
Пошто je у поглављу о инсулину било доста говора о инсулинској 
пумпи, овдје ћемо само навести програмирања инсулинске пумпе 
у терапији тапа 1 дијабетеса.

Инсулинска пумпа није аутоматска и треба да се програмира 
од стране стручног тима. Најчешће постоји 4-6 различитих ба- 
залних отпуштања инсулина t o k o m  дана и  она се планирају према 
исхрани и физичкој активности (Табела 33).

Табела 33 П римјер базалних д оза код инсулинске пумпе

Базални Временски Доза инсулина Укупна доза
р и т а м  п е р и о д  ( ч а с )  је д и н и ц а / с а т _________ и н с у л и н а

1 00-03 0.7 2.1
2 03-07 1.2 4.8
3 07-13 1.1 6.6
4 13-20 1.0 7.0
5 20-00 0.9 3.6
Прије постављања индикације за употребу инсулинске пум- 

пе од стране стручног тима, пацијент треба да буде мотивисан за 
њено коришћење. Послије тога слиједи обука t o k o m  које пацијент 
треба да овлада начином употребе инсулинске пумпе, да научи 
која количина инсулина треба да се да према узетом оброку, a ко- 
лико при хипергликемијама и сл.

Препоруке за избор препарата и видова
• инсулинскетерапијеутипу 1 дијабетеса •

При увођењу или промјени терапије инсулином код пације-:
• ната ca типом 1 дијабетеса треба се придржавати следећих ак-1
• туелних препорука: •
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1. Интензивирана конвенционална инсулинска терапија 
(више од 2, по правилу 4 дозе инсулина на дан) помоћу пен 
бризГалица je најоптималнији eug терапије

2. Конвенционалну инсулинску терапију (2 дозе на дан) тре- 
ба примијенити ако:
- постоји моГућност постизања u одржавања циљних
- вриједности Гликемије u HbAlc
- пацијент није мотивисан за вишекратно давање инсу- 

лина
- постоје контраиндикације или не постоје услови за ин- 

тензивирану терапију
3. Терапију супкутаном инсулинском инфузијом помоћу 

спољне портабилне пумпе треба примијенити ако:
- постојеуслови за дуГотрајну u безбједну примјену
- постоји незадовољавајућа 1ликоре1улација на интезиви- 

раној конвенционалној инсулинској терапији
4. Терапију инсулинском инфузијом помоћу имплантабилне 

пумпе треба примијенити ако:
- постојеуслови за дуГотрајну безбједну примјену
- постоји незадовољавајућа 1ликоре1улација на терапији 

спољном портабилном пумпом.

Подешавања дозе инсулина у пацијената ca ВИШИМ и 
НИЖИМ циљним вриједностима гликемије

Један од основних циљева у терапији инсулинзависног типа 
дијабетеса јесте да се постигну и одржавају циљне вриједности 
гликемије и гликолзилираног хемоглобина HbAlc.

Према препорукама Националног водича, задовољавајуће 
циљне вриједности гликемије су: 

прије јела 5,1-6,5, 
послије јела 7,6-9,0 и 
прије спавања 6,0-7,5 ммол/л, 
a вриједности HbAlc од 6,2 - 7,5%.
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Добра едукација, правилна и уравнотежена исхрана уз уса- 
глашену физичку активност и инсулинску терапију, дају реалне 
шансе да се циљне вриједности одржавају у задовољавајућим 
границама. Различити видови инсулинске терапије код болесни- 
ка ca инсулинзависним дијабетесом, указују колико je суптилан 
приступ у настојању да се постигне што боља регулација болести. 
Осцилације гликемије, од ииских ка високим вриједностима, су 
честа појава у болесника ca типом 1 шећерне болести. Наравно 
да су тим веће и чешће у случајевима када обољели није добро 
едукован-обучен и када се не придржава упутстава о исхрани и 
физичкој активности.

Прилагођавање инсулинске дозе дневним потребама, a на ос- 
нову праћења налаза гликемије, шећера и ацетона у мокраћи, че- 
сто носи ca собом непознанице које могу да наведу на погрешан 
пут и добро обученог пацијента.

Праћење гликемије у самоконтроли je непријатно, првенстве- 
но због бола који се наноси при узимању капи крви за анализу. 
Знатна je олакшица ако се користе апарати за убод ca иглом која 
се отпушта притиском на дугме, гдје се игла не види и избјегава 
се непријатни осјећај који je присутан при покушају самоубадања 
инјекционом иглом или ланцетом. Или употребом најновијег 
сензора ca апликатором (libre) којим се пацијент ослобађа „боц- 
кања“. Али све je то и скупо и о томе се итекако мора водити рачу- 
на. Ha све ово се мора рачунати када се жели и од пацијента тра- 
жи постизање циљних вриједности добре метаболичке контроле.

Подешавање дозе инсулина се разликује у стањима када су 
циљне вриједности гликемије и HbAlc више и ниже од задовоља- 
вајућих. Алгоритми подешавања доза инсулина које препоручује 
Национални водич клиничке праксе, могу бити од велике по- 
моћи (Схеме 3 и 4).
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A ko je средња вриједност гликемије >7,0 ммол/л
или средња гликемнја прије оброка 5,0-7,0 ммол/л
илн средња гликемија после оброка >10 ммол/л(1-2сата)

i
Хипогликемија
симитоми илн »имјерена Да

\ Не
ДаСтрес/болест

(пролазна хипогликемнја) 

Не

Повећати дозу 
кратког инсулина 
пред вечеру

Не мијењати дозу

Не мијењати дочу 
Провјерити дијету и 
узрок хипогликемије

Повећати одговара- 
јућу дозу кратког 
инсулина

Не мијењати дозу 
Лијечити актуелно 
стање

Не мнјењати дозу 
Провјерити дијету и 
вечерњу дозу 
кратког инсулина

Повећати дозу сред- 
њедјелујућег инсули- 
на пред спавање

С хем а 3. А лгори там  п одеш авањ а д о за  инсулина у  случају ви ш и х од циљ них 
ври једности  гликемије
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Подешавање дозе инсулнна у случају хииогликемија

A k o  постоји ХИПОГЈШКЕМИЈА која захтијева помоћ 
нли постоји хииогликемија која омета пацпјента
или je измјерена гликемија <4,0 ммол/л

И'ЈСлованаУне понавља 
се,али je средња 
гликемнја >4,0 ммол/л

Да Не мијењати дозу. 
Провјерити дијету и 
узрок хииоглнкемије

Не
У току дана или Смањити дозу

увече кратког

У току иоћи,23-
03 сага,а пред 
спавање глнкеми- 
ја ниска

Смањити дозу 
кратког инсулнна 
пред вечеру

У току ноћи,03- 
08 сати.а п р е д  
спавање гликемија 
висока

Повећати вечерњу 
дозу кратког 
инсулина.

Схема 4. Алгоритам подешавања доза инсулина у случају нижих од циљних 
вриједности гликемије

Терапија у току хируршке интервенције 
у пацијената ca дијабетесом

(Према Националном водичу клиничке праксе PC, 2002)

Приступ терапији у току хируршке интервенције

-  Непосредно пред увођење у анестезију, започети инфузију 
глукоза + инсулин + калијум (ГИК) : 10% глукозан- KC1 (10 
M E q )  : 100 мл/сат + инсулин 3 иј/сат. Даје се брзо дјелујући 
инсулин или ултрабрзо дјелујући инсулински аналог.
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- Контрола гликемија сваких 30 минута, уз модификацију ин- 
сулина према алгоритму:

- Циљне вриједности гликемије у току интервенције 6-10 
ммол/л

- Код пацијената ca типом 2 дијабетеса, у стању задовоља- 
вајуће гликорегулације на немедикаментозној терапији, или 
на терапији оралним агенсима, у току мањих интервенција 
(2-3 сата) може се умјесто увођења ГИК инфузије само изо- 
ставити редовна терапија.

- ГИК инфузија се наставља до почетка исхране per os (на 
уста).

Компликације при лијечењу инсулином

При употреби инсулина, јављају се поједине компликације 
које су последица првенствено примјене самог инсулина. Неке од 
тих компликација су сада ређе, од када се не употребљавају инсу- 
лини животињског поријекла који су били слабије чистоће, или 
се пак јављају у знатно мањој мјери. Најважније компликације у 
току инсулинске терапије су:

- хипогликемија,
- липохипертрофија,
- липоатрофија,
- инсулински едеми,
- алергија на инсулин,
- резистенција на инсулин,
- гојазност,
- Сомођијев феномен

Гликемија (ммол/л) Инсулин (јединица/сат) 
Стоп<4,4 

4,4-5,5 
5,6-10,0

1,5
3.0
4.0
5.0

10,1-13,9
>14,0
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Хипогликемија представља најчешћу и најопаснију компли- 
кацију у току инсулинске терапије. Основни разлог појаве хипо- 
гликемије код особа на инсулинској терапији je висок ниво ин- 
сулина у крви у односу на ниво гликемије, услед: предозирања 
инсулина, непоштовања времена узимања оброка, недовољног 
узимања угљених хидрата, ослобађања веће количине активног 
хормона при цијепању комплекса инсулин-антитијело, приликом 
тешких физичких напора, узимања алкохола, таложења масти у 
јетри, хроничних бубрежних обољења и различитих стадијума 
трудноће.

Липохипертрофија се карактерише појавом наслага масног 
ткива на мјесту давања инсулинских инјекција. Повећано ства- 
рање масног ткива (липогенеза) дешава се услед локалног дјело- 
вања инсулина.

Ова промјена се може избјећи ако се пацијент придржава 
шеме давања, при чему се избјегава могућност да инјекција ин- 
сулина буде дата на истом мјесту у кратком временском периоду.

Липоатрофија се, раније, често јављала при употреби 
свињског и говеђег инсулина. Ова појава се дешава на кожи, гдје 
се појављују усјеци или удубљења (Слика 70).

С лика 70. Л ип оатроф ија
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Увођењем хуманих инсулина у терапију инсулин-зависног 
дијабетеса, ове двије компликације су постале права ријеткост.

Инсулински отоци могу да се јаве када се након дуготрајне, 
лоше регулације болести, нагло постигне добра метаболичка кон- 
трола. Ови отоци настају зато што, за вријеме слабе регулације 
дијабетеса, долази до дехидрације ca смањењем волумена течно- 
сти. Услијед овога долази до повећаног лучења хормона који спре- 
чава излучивање мокраће (антидиуретског хормона и алдостеро- 
на), односно враћања течности из бубрега у циркулацију, чиме се 
повећава волумен циркулишуће течности, као и ретенција (за- 
државање) соли. Када се постигне брзи опоравак и регулација, 
долази до корекције волумена течности, али се течност не може 
излучити. Треба знати да су ови отоци пролазни и немају везе ca 
болестима бубрега и губитком бјеланчевина. Прођу без терапије 
и ријетко када треба давати средства за измокравање како би се 
отклонили.

Алергија на инсулин била je врло честа појава у вријеме када 
су се у терапији користили свињски и говеђи инсулини. Алер- 
гијске реакције могу да се јаве на сам инсулин или на одређене 
састојке који се налазе у препаратима инсулина. Наиме, раније 
су била честа онечишћења бјеланчевинастим продуктима што je 
представљало повод за алергијске реакције. Од када су уведени 
монокомпонентни, a поготово хумани инсулини и инсулински 
аналози, алергијске реакције су веома ријетке. У случају алергије, 
потребно je замијенити инсулин. Није нам познато да je описан 
случај анафилактичне реакције (јаке алергијске реакције ca мо- 
гућим смртним исходом) на инсулин.

Алергијске реакције на инсулин испољавају се као локално 
црвенило, o t o k  и  бол. Веома ријетка je генерализована уртика- 
рија.

Резистенција на инсулин. Када су потребне велике дозе ин- 
сулина да би се постигла добра регулација шећерне болести, 2,5 
јединице на кг тјелесне тежине, онда се говори о резистенцији 
на инсулин. Код дјеце je ријетка. Ми je до сада у 30 годишњем
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праћењу дјеце и младих ca дијабетесом нијесмо имали. Узроци 
резистенције на инсулин могу да буду услед пререцепторских и 
пострецепторских дефеката као и због лучења стресних хормона, 
али најчшће код гојазности.

Гојазност. Одавно je добро познат негативан утицај гојазно- 
сти на испољавање шећерне болести код генетски предиспонира- 
них особа. Познато je да за постизање циљних вриједности гли- 
кемије код особа на инсулинској терапији, треба далеко већа доза 
инсулина него код нормално ухрањених. Разлог овоме je што се 
код гојазних смањује број, a и квалитет, специфичних инсулин- 
скихрецептора на ћелијама, што отежава његово дјеловање и ула- 
зак глукозе у ћелије.

Међутим, и приликом инсулинске терапије долази до гојаз- 
ности, ако терапија није усаглашена ca исхраном и физичком ак- 
тивношћу и стварним потребама пацијента. Посебно се гојазност 
може да јавља када се инсулин предозира. У том случају, с једне 
стране инсулин дјелује као анаболик, a с друге стране, хипоглике- 
мије које су у таквим случајевима тешке и честе, уплаше пацијен- 
та и, уистину, дјелују стресно. У страху, пацијент неконтролисано 
узима угљене хидрате који воде постпрандијалним хиперглике- 
мијама, брзом задовољавању енергетских потреба, ca депоно- 
вањем вишка угљених хидрата у гликоген, a потом и, масти. Зато 
je одржавање тјелесне тежине у границама нормалне исхрањено- 
сти, један од предуслова добре метаболичке контроле и регула- 
ције шећерне болести.

Сомођијев феномен. Овај феномен карактеришу јутарње хи- 
пергликемије послије ноћних хипогликемија. Наиме, најчешће, 
услед високих доза инсулина који дјелује у току ноћи, долази до 
ноћних хипогликемија које доводе до лучења контраинсуларних 
хормона, посебно хормона раста и повећања гликемије. Важно 
je мислити на овај феномен јер се често, услед високих виједно- 
сти гликемије у јутарњим часовима, повећавају дозе инсулина 
који дјелује ноћу, чиме се затвара узрочно-последични круг no 
редоследу: хипогликемије-контраинсуларни хормони-јутарње
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хипергликемије-повећање вечерње дозе инсулина. Умјесто тога, 
треба смањити вечерњу дозу инсулина како би се спријечиле ноћ- 
не хипогликемије и проблем се најчешће тим поступком решава. 
A k o  су вриједности гликемије стално високе у јутарњим часови- 
ма, онда се на овај феномен мора мислити. Тада треба обавез- 
но одредити гликемију у 22 или 23 часа (прије спавања). Ако су 
вриједности испод 7,0 ммол/л, a у јутарњем су знатно веће, онда 
je вјероватно no сриједи Сомођијев ефекат. Наравно да узимање 
гликемије у 02 и 04 часа, помаже сигурној дијагностици хипогли- 
кемије у току ноћи, ca јутарњом хипергликемијом, што говори о 
Сомођијевом феномену.

Феномен зоре. Феномен зоре карактеришу високе вриједно- 
сти гликемије у времену између 05 и 08 часова, уз одсуство ноћ- 
них хипогликемија и уз примање довољне количине инсулина. 
Феномен зоре представља повећање потребе за инсулином пред 
зору, при крају ноћног сна. Промјене активности неких хормона, 
највјероватније хормона раста и кортизола, ремете метаболизам 
тако да су потребе за инсулином веће у овом времену. У таквим 
приликама, здраве особе излучују додатне количине инсулина, 
тако да се гликемија регулише, док код особа ca инсулин зависним 
дијабетесом те реакције нема na се мора извршити прерасподјела 
инсулина како би у том времену имао максимално дјеловање.

ОБУЧАВАЊЕ - ЕДУКАЦИЈА

Прије започињања терапије инсулином, код пацијената ca ти- 
пом 1 дијабетеса, треба доследно и детаљно спровести посебне мје- 
ре обучавања у вези ca примјеном ове терапије. Ha самом почетку 
инсулинске терапије, неопходно je да пацијент овлада и усвоји:

- професионално коришћење прибора за давање инсулина,
- тачну самоконтролу гликемије у одговарајуће вријеме,
- давање инсулина дубоко поткожно, уз подизање коже и 

инјектирање инсулина под углом од 45 степени,
- превенцију, препознавање и лијечење хипогликемија,
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- разумијевање карактеристика препарата инсулина које Ko
pne™, промјене потреба за инсулином ca промјеном вели- 
чине оброка и степена физичке активности и способности 
самосталне промјене дозе инсулина,

- потребу за сталним и слободним контактом ca тимом за 
дијабетес ради савјета.

Праћење ефекта терапије, код пацијената ca типом 1 шећер- 
не болести, треба да се одвија кроз редовне и годишње контроле 
(Табела 34).

Табела 34. П раћењ е еф екта терапије у  типу 1 шећерне 
болести: редовни и годиш њ и контролни прегледи

Контролни прегледи

Редовна контрола (најмање једном у 2 мјесеца)
- Преглед проблема
- Идентификација

- скорих догађаја и нових симптома
- новонасталих тешкоћа у спровођењу самоконтроле бо-

лести
- Анализа

- резултата самоконтроле и њихова дискусија
- начина исхране, физичке активности и
- навика (пушење)
- ефекта обучавања (њега стопала)
- инсулинске терапије и искуства ca хипогликемијама
- других стања и терапије које могу утицати на шећерну

болест
- стање и терапија васкуларних фактора ризика
- стање и терапија компликација и других проблема, ут-

врђених на годишњој контроли
- Анализа и планирање
- Сагласност
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- успјешности лијечења главних пороблема
- циљевима за наредни период
- измјенама у терапији
- интервалу до следеће консултације

Годишња контрола
Укључује следеће:

- Анализа симптома
- болести крвних судова, срца и периферних крвних су- 

дова
- компликације на нервном систему (неуропатије)

- Одређивање ризика обољења крвних судова (васкуларни 
ризик)

- ниво липида (масти), артерисјки крвни притисак, пушење
- Одређивање појаве дијабетесног стопала

- промјене коже, исхемија, ранице, одсуство пулсева, 
оштећење осјетљивости, деформитети зглобова, обућа

- Одређивање појаве компликација на бубрезима (нефропа- 
тије)

- албумини у мокраћи, ниво креатинина у крви
- Одређивање појаве компликација на очима (ретинопатија)

- преглед очног дна и оштрине вида
- Преглед код других специјалиста, no потреби

Трансплантација ендокриног панкреаса

Трансплантација панкреаса, цијелог органа или његовог сег- 
мента, примјењује се у терапији пацијената ca типом 1 дијабете- 
са, према детаљно усвојеним индикацијама. Трансплантацији се 
може прићи само ако су обезбијеђени врло сложени услови: при- 
преме, спровођење и праћење.

Трансплантација панкреаса примјењује се најчешће ca или 
након трансплантације бубрега, али и у другим посебним инди- 
кацијама.



2.2: ЛИЈЕЧЕЊЕ ИНСУЛИЊЗАВИСНЕ ТИП1 ШЕЂЕРНЕ БОЛЕСТИ 345

Трансплантација острваца ендокриног панкреаса

Трансплантација острваца ендокриног панкреаса, у терапији 
пацијената ca типом 1 дијабетеса, примјењује се, такође, само ако 
су обезбијеђени врло сложени услови: припреме, спровођење и 
праћење.

И ова метода се најчешће примјењује упоредо ca или након 
трансплантације бубрега, односно у другим, посебним индика- 
цијама, утврђеним за ову методу.

Ha основу резултата најновијих студија, трансплантација 
острваца ендокриног панкреаса, спроведена према наведеним 
принципима и индикацијама, доводи до трајне оптималне глико- 
регулације, без инсулинске терапије у већине пацијената.

О овом виду лијечења опширније на странама 483-486.





СВЕ О ШЕЋЕРНОЈ БОЛЕСТИ

Проф. др сци Божидар М. Бојовић 3

ШЕЋЕРНА БОЛЕСТ 
ДЈЕЦЕ И МЛАДИХ

• Зашто дјеца оболијевају од шећерне болести?
• Типови шећерне болести код дјеце и младих
• Фазе у развоју шећерне болести код дјеце и младих
• Лијечење шећерне болести код дјеце и младих
• Шта родитељи морају да знају?
• Шта дјеца обољела од шећерне болести морају знати?
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Шећерна болест међу одраслима je веома честа и скоро да 
нема болесника ca овом болешћу који не познаје неког ca 

истом том болешћу. Шећерна болест у дјечјем узрасту je знатно 
ређа и неријетко, поготово ако живи у малом граду или на селу, 
дијете не познаје никога ca сличним тегобама. Ово може да ствара 
низ проблема, почев од размјена искуства ca другим који имају 
исте проблеме, na све до понашања околине које може да буде и 
веома штетно.

Зашто дјеца оболијевају од шећерне болести?

Разлог због којег дјеца оболијевају од шећерне болести je 
вјероватно исти као код осталих особа које оболе од инсулинза- 
висне, или тип 1 шећерне болести. Дијете се рађа ca наслијеђе- 
ном склоношћу да оболи од шећерне болести. Ha овај закључак 
упућује чињеница што се код ове дјеце у моменту испољавања 
шећерне болести већ налазе повишена антитијела на сопствене 
ћелије острваца панкреаса, што je последица њихове деструкције 
започете аутоимуним процесом. Kao и код других особа ca инсу- 
лин зависном шећерном болешћу, тако и код дјеце, покретачки 
механизми којим започиње деструкција бета ћелија гуштераче 
нијесу у пуној мјери познати. Дијете код којег je започела деструк- 
ција бета ћелија испољиће, no правилу, шећерну болест, када се 
изложи некој вирусној инфекцији, стресу и сл. Шећерна болест 
код дјеце се најчешће испољава у току зимских мјесеци, мада се 
ово правило не односи на дјецу испод пет година.

Типови шећерне болести код дјеце и младих

Код већине дјеце која оболе од шећерне болести, ради се о 
типу 1 или инсулин-зависној шећерној болести. Ова врста шећер- 
не болести у дјечјем узрасту почиње нагло, веома брзо се развија 
и постоји изразита опасност од појаве кетоацидозе. Изражена



3: ШЕЂЕРНА БОЛЕСТДЈЕЦЕ ИМЛАДИХ 349

лабилност и друге карактеристике овог типа шећерне болести, у 
дјечјем узрасту, условљени су тиме што je овдје погођен органи- 
зам у расту и развоју који има веће дневне енергетске потребе. 
Због тога су, не само симптоми него и лијечење инсулинзависног 
типа шећерне болести, код дјеце, у многом различити и тежи од 
одраслих, a разлике су тим веће што je дијете млађе.

Присуство шећера у мокраћи не мора увијек да значи да се 
ради о шећерној болести. Такозванаренална глукозурија je стање 
када постоји смањен бубрежни праг за глукозу na се она појављује 
у мокраћи и при нормалним вријеностима глукозе у крви. Међу- 
тим, и у овим ситуацијама одговарајућим дијагностичким по- 
ступком треба искључити сумњу у постојање шећерне болести 
код младог пацијента.

Фазе у развоју шећерне болести код дјеце и младих

У природној еволуцији инсулин-зависног дијабетеса код дје- 
це разликују се четири фазе:

1. почетна фаза
2. период опоравка-ремисије
3. фаза интензивирања болести
4. трајни-потпуни дијабетес

Почетна фаза

Дијете се рађа ca генетском предиспозицијом за инсулин-за- 
висни дијабетес. И годинама, прије него се дијабетес открије дје- 
ца могу имати антитијела на ћелије острваца гуштераче и она су, 
као што смо видјели, знак активне аутодеструкције бета ћелија 
гуштераче сопственим имуним системом. Фактори који доводе 
до покретања процеса аутодеструкције нијесу познати, али се све 
више придаје значај неким вирусима и токсичним материјама. 
Класична слика инсулуин-зависног дијабетса развија се када je 
већ 85-90% бета ћелија разорено и када само мали дио њих још 
производи инсулин.



350 Проф. др Божидар М. Бојовић: СВЕ 0 ШЕЂЕРНОЈБОЛЕСТИ

Зато граница ове фазе, односно, почетна фаза шећерне боле- 
сти, тешко се може прецизно означити. У ширем смислу, ова фаза 
ипак мора обухватити и оне периоде који нијесу условљени са- 
мом клиничком сликом појаве болести.

Нажалост, веома често се дешава да родитељи, a и медицин- 
ски радници, док je болест у овој фази, не помисле правовремено 
на шећерну болест. Често се појачано мокрење и жеђ објашњавају 
узимањем већих количина течности и воћних сокова, или упала- 
ма мокраћних путева. Неријетко се, због болова у стомаку, по- 
сумња на упалу слијепог цријева na се помоћ тражи од хирурга 
прије педијатра, или се карактеристично отежано дисање прогла- 
си асматичним нападом.

A k o  се дијабетес дијагностикује рано, прије него се раз- 
вије тешка дехидрација, кетоацидоза и губитак тјелесне тежине, 
гуштерача je још у стању да производи нешто инсулина. Истина, 
не довољно да би се одржавала нормална гликемија, али тада je 
лакше постићи нормалну регулацију одговарајућом терапијом. У 
сваком случају, no постављању дијагнозе започиње се терапија, 
доза инсулина се прилагођава потребама дјетета све до стабили- 
зовања гликемије. Ова фаза траје 1-2 мјесеца.

Период опоравка-ремисије

Неколико недјеља од почетка терапије, код већине дјеце, 
потребе за инсулином се смањују, што указује да гуштерача по- 
чиње да производи властити инсулин и дијете улази у фазу тзв. 
ремисије или опоравка. Да je дијете у дјелимичној (парцијалној) 
ремисији кажемо ако се добра регулацију гликемије постиже ca 
мање од 0,5 јединица инсулина на килограм тјелесне тежине. Код 
извјесног броја дјеце, гликемија се нормализују и без употребе 
инсулина. Тада се говори о комплетној (глобалној) ремисији коју 
карактерише враћање и ц-пептида на нормалне вриједности.

Једна од претпоставки у објашњењу појаве ремисије јесте да 
се смирује почетна упала у околини бета ћелија која доводи до 
почетка болести, a бета ћелије се опорављају и постају способне
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да још луче инсулин. Истовремено, ca нормализацијом гликемије, 
ткива постају осјетљивија на дјеловање инсулина. Овај период 
ремисије опоравка обично траје кратко, пар мјесеци, и зато се на- 
зива медени мјесец. Истина, описани су случајеви знатно дужег 
трајања ове појаве, na и до 13 година потпуног прекидања инсу- 
линске терапије. Ми смо имали најдужу глобалну ремисију од 2 
године и 8 мјесеци, код дјечака који je оболио у узрасту од 14 го- 
дина. Ремисија обично престаје послије неке инфекције или друге 
болести.

Фаза интезивирања болести

У овој фази болести, потребе за инсулином се повећавају, a 
ендогена секреција инсулина се смањује. Фаза интензивирања бо- 
лести може да траје доста дуго, код неке дјеце и годинама.

Када се дијабетес поново интензивира, родитељи и дјеца често 
су обесхрабрени. И поред напора које улажу, савјесног лијечења и 
контроле, сада изненађујуће дјелују велика варирања гликемије ca 
смјењивањем високих и ниских вриједности. Обесхрабреност je 
тим већа што je немали број родитеља потајно чувао наду у греш- 
ку при дијагнози, или се надао да ће ремисија дуже трајати.

Трајни-потпуни дијабетес

Ова фаза настаје као последица потпуне деструкције бета ће- 
лија. Инсулин се више не налази у крви и гуштерачи, a ц-пептид 
je немјерљив. Болесно дијете je зависно од инјекција инсулина и 
ако се инсулин ускрати, веома брзо се развија кетоацидоза. Ово 
стање траје годинама, односно и деценијама. Потом се развијају 
компликације.

Лијечење шећерне болести код дјеце и младих

Сазнање да им дијете има шећерну болест, за родитеље пред- 
ставља тежак ударац. Љекар који преузима лијечење обољелог 
дјетета налази се пред комплексним и веома одговорним задат-
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ком и изложен je, некада непредвидивим ситуацијама. Веома je 
важно да при тим првим корацима љекар испољи пуно разумије- 
вање за све што долази од стране дјетета и његових родитеља и да 
задобије њихово пуно повјерење.

Циљеви који се постављају на самом почетку лијечења боле- 
сти су следећи:

- отклањање свих знакова болести насталих услед повишених 
вриједности шећера у крви;

- спречавање (превенција) акутних компликација: хипог- 
ликемије (низак шећер) и кетоацидозе (стање ca високим 
шећером и киселим стањем унутрашње средине-организма 
и одговарајућим клиничким знацима);

- осигурати нормалан раст, брзину раста и развој секундар- 
них полних особина;

- омогућити нормалан психолошки развој саразвијањем нор- 
малне „самосвијести“и спречавање развијања „болесничке 
самосвијести“;

- нормалан породични, социјални и професионални живот;
- избјегавање касних компликација (ретинопатија-промјене 

на очном дну, нефропатија-промјене на бубрезима, неуро- 
патија-промјене на нервима и промјене на великим и ма- 
лим крвним судовима).

Овим циљевима се жели постићи квалитетан живот обоље- 
лог дјетета, приближан оном који имају његови здрави вршњаци. 
Предуслов за то je добра и квалитетна регулација шећерне боле- 
сти. Наиме, постоји довољно доказа да се код добро регулисане 
шећерне болести хроничне компликације јављају знатно касније. 
С друге стране, сигурно je потврђено да се код лоше регулисане 
шећерне болести, касне компликације јављају знатно раније и ис- 
пољавају у тежем облику.

Квалитет лијечења je од пресудног значаја за ток и исход бо- 
лести.

У процјени стања метаболичке контроле односно, регулације 
шећерне болести, прате се:
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- шећер-глукоза у крви (гликемија)
- HbAlc
- шећер у мокраћи (гликозурија)
- ацетон у мокраћи (кетонурија)
Гликозилирани хемоглобин (HbAlc) представља веома зна- 

чајну анализу којом се показује како су се кретале просјечне 
вриједности шећера у крви t o k o m  последња три мјесеца од узи- 
мања анализе.

Постоје три нивоа метаболичке контроле:
- минимална (слаба) метаболичка контрола
- просјечна метаболичка контрола
- интензивна (добра) метаболичка контрола
О најважнијим показатељима метаболичке контроле-регула- 

ције, говори се у другом поглављу.
Основни принцип лијечења je постизање добре метаболич- 

ке контроле, a најмање ca чим се привремено (само привремено, 
a никако трајно) може бити задовољно јесте просјечна метабо- 
личка контрола. Ca њом можемо бити задовољни само у неким 
изузетно неповољним околностима (болести и слично) и треба 
настојати да се што прије постигне добра метаболичка контрола, 
као главни циљ лијечења.

Основни принципи лијечења шећерне болести су исти, али 
они у дјечјем узрасту имају одређене карактеристике због ути- 
цаја великог броја физиолошких (раст и развој, пубертет, го- 
дишња доба, менструација, инфекције, неравномјерна физичка 
оптерећења, грешке у исхрани) и психолошких фактора (школа 
ca својим проблемима, проблеми у породици, учење, емотивна 
незрелост) који могу знатно утицати и отежати стабилизацију бо- 
лести. У основне принципе лијечења шећерне болести, у дјечјем 
узрасту, спадају:

1. лијечење инсулином
2. дијета
3. физичка активност
4. обучавање
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5. самоконтрола
6. психолошка и емотивна подршка
7. социјална адаптација.

Постизање основних циљева и квалитетна примјена принци- 
па лијечења, нијесу нимало лаки, чак неријетко, могу да изгледају 
неостварљиви. Међутим, мотивисаним и сталним ангажовањем 
стручног медицинског тима, с једне стране, родитеља, односно, 
дјетета с друге стране, и уз незаобилазну узајамну сарадњу и раз- 
умијевање, постоје реалне шансе да ови циљеви буду и остварени.

Стручни медицински тим треба да предводи педијатар ен- 
докринолог, a незаобилазни стубови тима су квалификована и 
стручна медицинска сестра, психолог, нутрициониста и социјал- 
ни радник. Свакако, ангажовање специјалиста разних области 
(офталмолог, неуролог, нефролог, гинеколог, неуропсихијатар и 
др.), подразумијева њихово активно укључивање.

Пошто се у посебним поглављима говори о свакој од ових 
врста лијечења, у овом поглављу ћемо само у најкраћим цртама 
рећи о њима.

Лијечење инсулином

Познато je да се код здрвих особа, инсулин стално лучи и при- 
сутан je увијек и у потребној количини. Шећерна болест у дјечјем 
узрасту je превасходно инсулин зависна. Ради се о шећерној бо- 
лести у којој, у почетку, стварање сопственог инсулина je недо- 
вољно, a касније и потпуно недостаје, na се инсулин мора уносити 
путем инјекција.

Почетна доза се смањује према кретању гликемије, обично 
већ неколико дана послије увођења инсулина у терапију.

Инсулинска терапија може да буде конвенционална и интен- 
зивирана.

Kog дјеце je укупна дневна доза инсулина, на почешку боле- 
сти, 0,5-0,8-1,0 јединица на килограм тјелесне тежине
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Конвенционалном терапијом се не имитира модел секре- 
ције инсулина који функционише код здарвих, инсулин се даје 
двократно, комбинацијом дуго дјелујућег или средњедјелујућег 
и брзодјелујућег инсулина. Обично се од укупне дозе комбино- 
ваног инсулина даје 2/3 ујутру, a 1/3 увече. Однос дуго, односно 
средњедјелујућег и брзодјелујућег инсулина je 2:1 у корист дуго и 
средњедјелујућег. Taj однос, се обично, препоручује како у укуп- 
ној дневној тако и у јутарњој и вечерњој дози. Инсулин се даје 
на 20-25 минута прије оброка, ако се даје краткодјелујући хумани 
инсулин, или на 5-10 минута прије оброка, ако се даје брзодје- 
лујући инсулински аналог. Tora правила се треба придржава- 
ти. Давањем једне дозе инсулина, било у комбинацији дуго или 
средњедјелујућег и брзодјелујућег, или само дугог или средњедје- 
лујућег инсулина, не може се постићи квалитетна регулација 
шећерне болести. Изузетак je само период ремисије, када су по- 
требе за инсулином мање.

Интензивираном инсулинском терапијом  се покушава ими- 
тирати лучење инсулина у здравих особа. Даје се краткодјелујући 
хумани инсулин на 20-25 минута прије три главна оброка, или 
брзодјелујући инсулински аналог на 5-10 минута прије оброка 
(доручак, ручак, вечера), дугодјелујући или средњедјелујући ин- 
сулин, у једној или двије дозе (увече, или увече и изјутра), чиме 
се обезбјеђује стално присуство инсулина у одређеној количини.

У суштини, треба знати да je давање инсулина код дјеце 
обољеле од инсулинзависне шећерне болести неопходно, али да 
je оно строго индивидуално и треба га прилагодити потребама 
сваког дјетета понаособ.

Дјеца изнад 10 година, na и раније треба себи да дају инсулин, 
обавезно користећи шему давања (Слика 55, ст. 272).

Посебно je важно да се родитељи, a касније и дјеца, обуче да 
мијењају дозу инсулина, према потребама и према вриједностима 
гликемије.
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Исхрана

Код здравих особа, инсулин се излучује у двије фазе. Базал- 
на секреција никада не престаје, чак ни у сну, и њом се регулише 
ниво оне глукозе која доспијева другим путем (из депоа у јетри, 
мишићима, масном ткиву). Поред те базалне секреције, послије 
сваког оброка који садржи угљене хидрате слиједи додатни скок 
секреције којим се спречава повећање глукозе у крви унесене пу- 
тем хране. Taj механизам не функционише код дјеце ca инсулин- 
зависном шећерном болешћу, na je потребно да се посебна пажња 
обрати на исхрану како би се избјегли нагли скокови шећера у 
крви који слиједе послије оброка, посебно ако су богати угљеним 
хидратима.

Инсулин који се даје, путем инјекција, поткожно, ослобађа се 
постепено и зависно од врсте инсулина, a не према промјенљи- 
вим потребама дјетета. Зато дијете, додатним режимом исхране 
и физичке активности, треба да обезбиједи да се дата доза инсу- 
лина стално користи, везује, односно неутралише и да се избјег- 
ну скокови гликемије. Ово се најбоље остварује узимањем честих 
малих оброка у правилним временским интервалима, a вриједно- 
сти хране се прилагођавају потребама, расту, развоју и дневном 
ритму физичке активности.

Дневне потребе у храни, изражене у џулима, израчунавају 
се према сљедећој шеми:

- 400 џула на килоГрам тјелесне тежине у д јетета  испод 10 
килоГрама;

- 4000 џула плус 200 џула за сваки килоГрам изнад 10, a мање 
од 20 килоГрама;

- 6000 џула (4000 џула за првих 10 u 2000 џула за gpylux 10 
килоГрама) плус 100 џула за сваки килоГрам изнад 20.

Нутриционе потребе дјетета које има шећерну болест су исте 
као у здравог вршњака. Нема специјалне хране, витамина, или
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минерала. План исхране, значи, треба да обезбиједи нормалан 
раст и развој.

Када се успостави одговарајући ритам инсулина, оброка и 
физичке активности онда je посебно важно да се оне намирни- 
це које садрже угљене хидрате (хљеб и замјене за хљеб, млијеко и 
воће) узимају сваког дана у истој количини и у исто вријеме.

Дијете које je на интензивираној терапији, нема потребе за 
ужинама, a ако их узима онда оне не треба да садрже угљене хи- 
драте.

Физичка активност

Физичка активност код дјеце и младих снижава ниво глукозе 
у крви, без потребе за додатним инсулином t o k o m  напора. Физич- 
ка активност повећава осјетљивост ћелија организма на инсулин 
и присутна je чак и у вријеме када се не спроводи физичка ак- 
тивност. Послије завршене физичке активности, гликоген који je 
употребљен као извор глукозе, веома брзо се обнавља. Ипак, на- 
порне вјежбе, код дјеце ca слабо регулисаном шећерном болешћу, 
могу довести до повећања гликемије na чак и до појаве кетонских 
тијела у мокраћи.

Давање инсулина у руку или но1у, која je изложена по- 
већаној физичкој активности, може убрзати u повећати 
„упијање“ инсулина у крв u довести до хипоГликемије.

Да би се избјегла опасност од хипогликемија у току физичке 
активности, треба бирати мјесто убода, тако да то буде оно које 
неће бити активирано вјежбом. Такође, додатни оброк пред саму 
физичкуактивност, може битирјешење. Глукоза, најбољеу облику 
сокова (само изузетно у облику коцке шећера) треба да je при руци 
сваког дјетета ca шећерном болешћу, t o k o m  физичке активности.

Уопштено, нема вјежби нити физичке активности коју дије- 
те ca шећерном болешћу не би могло упражњавати. Ипак, због
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опасности од појаве хипогликемије, треба избјегавати пењање на 
висину, планинарење, и пливање у дубоком.

Обучавање - едукација

Обучавање-едукација представља веома важан сегмент у 
лијечењу дјетета обољелог од шећерне болести. При обучавању, 
не само да се спроводе основни едукативни поступци, већ се ути- 
че и на најсуптилније релације између родитеља и дјетета, како 
се не би нарушио овај однос. Дијете, често, и због самог узраста, 
не може да схвати предност обучавања и лијечења, не може да 
схвати зашто оно мора да се сваког дана излаже болним примању 
инјекција чиме се нарушава његов свакодневни интегритет. С 
друге стране, родитељи оптерећени болешћу свога дјетета, често 
немају рационалан приступ, „Од дрвећа не виде шуму“ и при томе 
могу да чине бројне пропусте. Зато je обучавање сталан процес. 
Потребно je обнављање едукативних сеанси и њим се посебно 
треба да обезбиједи подршка дјетету и родитељу.

Обучавање представља компликован и вишедисциплинарни 
приступ. О њему се говори у посебном поглављу. Овдје ћемо само 
да потенцирамо ове видове обучавања који се не смију заобићи 
код дјеце ca шећерном болешћу:

- обучавање о природи болести
- обучавање за спровођење терапије
- обучавање о исхрани
- обучавање о самоконтроли
- обучавање за поступање у посебним ситуацијама
- обучавање о акутним компликацијама
У обучавању дјеце изванредно користе видеокасете ca раз- 

рађеним програмима за све сегменте који су неопходни у обуци 
пацијената ca шећерном болешћу.

У оквиру обучавања дјеце веома важно мјесто имају кампови. 
To подразумијева организовано, групно дружење дјеце ca шећер- 
ном болешћу у мјестима гдје се могу остварити услови за спро- 
вођење допунског обучавања, провјере знања и стицања и раз-
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вијања социјалних навика. Корист од таквог дружења и боравка 
у камповима je многострука. Размјена искуства, међусобно раз- 
умијевање, реално сагледавање болести и самопоуздање су само 
неки од бројних позитивних учинака које млади ca дијабетесом 
стекну дружећи се у камповима.

Кампови пружају широке могућности у обучавању дјеце и 
родитеља и зато се њиховој организацији треба да посвети дале- 
ко већа пажња од стране фондова здравства и оних који брину о 
општем здрављу дјеце.

Самоконтрола

Самоконтрола je процес уско повезан ca обучавањем. Само- 
контрола, у дјечјем узрасту, подразумијева редовне контроле глу- 
козе у крви, глукозе и ацетона у мокраћи и HbAlc у крви. Цен- 
трално мјесто свих ових поступака je контрола глукозе у крви. 
Дијете обољело од шећерне болести и/или његов родитељ, на ос- 
нову ових вриједности, усмјерава терапију, исхрану, физичку ак- 
тивност у циљу постизања што боље метаболичке контроле. Сва- 
како да медицински тим који брине о здрвљу обољелог дјетета, 
усмјерава поједине од ових активности.

Емотивни и психолошки аспекти

Ha психолошке проблеме дјетета ca шећерном болешћу и ње- 
гове породице, посебно се поклања пажња последње двије деце- 
није. Шећерна болест има утицај на кључне секторе живота: стил 
живота, личност и емотивну сферу. Најтежи аспект болести je по- 
треба свакодневног координирања инсулинске терапије, исхране 
и физичке активности. Ова координација често тражи промјене 
и више пута у току дана. За то je потребна самодисциплина што 
оптерећује дијете. Свакодневним оптерећењима треба додати ре- 
довне амбулантне контроле и потребе зе повременим болничким 
лијечењем. Ако се томе дода и потенцијални страх од микрова- 
скуларних компликација, очит je велики проблем који оптерећује 
дијете ca шећерном болешћу. У неким случајевима, породица не
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може да се прилагоди новонасталој ситуацији, чиме се угрожава 
њена стабилност.

Сви ови комплексни односи могу да имају значајне последице 
у животу дјетета, a озбиљност њиховог утицаја зависи у значајној 
мјери, и од узраста дјетета, односа и структуре породице, средине 
у којој дијете живи. Сагледавање свих ових односа je неопходно у 
току лијечења и треба одговарајућим поступцима отклонити њи- 
хов негативни утицај.

Социјални аспекти

Шећерна болест, у дјечјем узрасту, налаже многобројне по- 
ступке како би се омогућило успјешно уклапање дјетета у со- 
цијалну средину. Социјална средина подразумијева ужу и ширу 
породицу, школу и школске другове, партнера у емотивним и 
сексуалним односима и радну средину. Социјални проблеми се 
испољавају различито, зависно, превенствено, од узраста дјете- 
та. У школском узрасту главна преокупација обољелог дјетета 
je прихватање од стране школских другова, односно вршњака. 
Упознавање наставника ca болешћу дјетета je неоходно, a упо- 
знавање другова je пожељно. У пубертету дјеца обично ријетко 
саопштавају својим вршњацима да имају шећерну болест. У овом 
периоду чести су проблеми ca промјеном односа премаучењу, по- 
пуштањем у школи, na je метаболичка контрола, често, слабија. У 
адолесцентном узрасту, када се дијете бори за своју независност 
и издвајање из породице, фрустрације, осјећај кривице и анксиоз- 
ност често обухватају и родитеље. Описано je више поремећаја у 
односу породице према адолесценту ca шећерном болешћу:

- анксиозне породице, гдје родитељи имају јако изражен 
осјећај кривице,

- некомпетентне породице, гдје чланови породице нијесу у 
стању да преузму неопходне активности око контроле бо- 
лести,

- породице које врше претјерану контролу скоро сваке ак- 
тивности адолесцента,
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- породице које одбијају да прихвате болест, негирајује и иг- 
норишу,

- незаинтересоване породице које не показују никакав ин- 
терес за лијечење и регулацију болести и често остављају 
адолесцента без неопходне подршке и помоћи.

У свим наведеним случајевима потребан je дужи рад психо- 
лога ca породицом.

Само здрава u компактна породица може бити потпора 
адолесцентуу њеГовим стресним ситуацијама током сазрије- 
вања u у изГрадњи активноГ u позитивноГ односа према својој 
болести.

Шта родитељи морају знати?

Сазнање да дијете има шећерну болест дјелује стресно на ро- 
дитеље. Таква значајна емоционална траума праћена je љутњом, 
осјећајем кривице, жаљењем и депресијом. У таквој ситуацији 
родитељи треба да се упознају ca планом и основним циљем 
лијечења, треба да овладају новим сазнањима о којима нијесу ни 
сањали да ће им бити потребна. Веома обазривим и стрпљивим 
приступом, медицински тим који преузима бригу о дјетету, треба 
да научи родитеље:

- технику давања инсулина и прилагођавање појединачних 
доза потребама

- превенцију и поступак при реакцијама на инсулин
- самоконтролу шећера у крви и прилагођавање дозе инсули- 

на овим вриједностима
- основна знања о исхрани
- како да се понаша у случају других болести које могу да се 

јаве код дјетета ca шећерном болешћу.
Ha самом почетку, родитеље не треба оптерећивати пробле- 

мима касних компликација које прате шећерну болест. О томе po-
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дитељи треба да се упознају касније, t o k o m  обучавања. Наведених 
пет сазнања су минимум неопходан да би се надзор над дијететом 
обољелим од шећерне болести могао, за почетак, препустити ро- 
дитељима.

Шта обољела дјеца морају знати ?

Основна сазнања и вјештине којима дијете треба да овлада, 
зависе од узраста и зрелости у моменту оболијевања. Већина дје- 
це старије од 10-11 година могу на самом почетку научити да сама 
себи дају инсулин путем инјекција. Тачно мјерење и дозирање ии- 
сулина je релативно компликована ствар и већина дјеце и у овом 
узрасту нијесу способна да предузму ту одговорност.

За почетак, наравно ако u m  узраст т о  дозвољава, дјеца 
треба ga науче:

- ga редовно контролишу шећер у крви помоћу апарата за 
брзо одређивање, шећер u ацетон у мокраћи помоћу т е с т  
трака, u ga знају разло1е збо1 чеш т о  чине,

- ga уредно eoge дневник самоконтроле, ca уношењем 
најважнијих података у њеш,

-  ga  распознају знаке huckoI шећерау крви (хипоГликемије) u
начин како треба ga pealyjy када т е  знаке осјете,

- ga схвате опште циљеве u сврху лијечења u ga се мотиви-
шу за добру самоконтролу,

- ga схвате ga од степена регулације болести, зависи u ква- 
л и тет  њиховоГ живота.

* * *

Kao што се види, циљ лијечења дјетета ca шећерном болешћу 
je исти као и код осталих пацијената ca шећрном болешћу: по- 
стићи да гликемија буде што ближе нормалним вриједностима и 
да се при томе живи живот без великих ограничења. Међутим,
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треба знати да дијете није одрастао човјек у малом. Дијете мора да 
расте и да се развија, да сазријева емоционално и при томе треба 
да развија осјећај сигурности и самопоуздања, што треба да буде 
гаранција да ће искористи потенцијале за остваривање животних 
циљева.

Пред дјететом које добије шећерну болест стоји дуги период 
живота и дружења ca њом. Период дјетињства и адолесценције, 
носе ca собом бројне ризике да дијете, стицањем погрешног од- 
носа према болести, у значајној мјери умањи потенцијал за кас- 
нији квалитетан живот. У том пероду живота родитељи, породи- 
ца, школски другови, пријатељи, и посебно медицински радници, 
који му брину о здрављу, уграђују ивичњаке његовог животног 
пута. Kao одрасла и зрела особа, обучена да влада собом и својом 
болешћу, биће у могућности да савладава све животне изазове и 
да доживи пуну професионалну и друштвену афирмацију.

Слика 71. Лијечени сада
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Слика 72. Л ијечени некад ...

П реинсулинска epa. Беспом оћна м ајка ca д јететом  обољ елим  од ди јабетеса 
(О ригинални сним ак из Џ ослинове клинике у  Бостону)
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Промјене гликорегулације ca старењем

Послије педесетих година живота, ниво шећера у крви се 
постепено повећава код свих особа. Ово повећање нивоа 

шећера je изразитије 1 и 2 сата послије јела него наште и нема 
значајније разлике између мушкараца и жена. Ако се ниво шеће- 
ра у крви старијих особа значајније повећа, онда то може бити и 
прави дијабетес. Неколико значајних студија показало je да и код 
старијих особа које имају благо повећање вриједности шећера у 
крви, које се не може сматрати дијабетесом, имају повећану уче- 
сталост обољења срца и крвних судова. Зато се и блага повећања 
шећера у крви старијих особа, морају схватити озбиљно. Вели- 
ка je грешка ако се старијим особама, ca оваквим вриједностима 
гликемије, приђе неозбиљно, посебно правдајући то разлогом да 
њима не преостаје још много живота, да би се иначе развиле ком- 
пликације. Здраве особе од 70-75 година могу још довољно дуго 
живјети и да им се не развију компликације. Осим тога, особе 
преко 80 година, могу довољно да брину о себи и мање ће бити на 
терету другима ако им не ослаби вид или их не издају ноге.

Дијабетес се мора схватати озбиљно у сваком животном добу. 
Постоје бројни разлози који код старијих особа доводе до смање- 
не толеранције на глукозу. Најважнији су следећи:

- инсулин не може бити тако ефикасан због тзв. инсулинске ре- 
зистенције, која je много чешћа код особа које имају вишак 
килограма;

- старењем се мијења тјелесни састав, смањује се мишићна маса, 
a повећава масно ткиво;

- физичка активност која je посебно важна за побољшање толе- 
ранције глукозе, смањује се ca старењем;

- начин исхране такође може да има важну улогу, јер старије 
особе чешће узму више хране него им je потребно (преједу ce):

Шећерна болест поспјешује процес старења. Везивно ткиво 
које одржава кожу глатком и даје joj младолики изглед, убрзано
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слаби код особа ca дијабетесом. Крвни судови, такође, постају 
ужи и пропустљивији. To може да доведе до слабијег снадбије- 
вања крвљу: срца, мозга, ногу и посебно стопала.

За постављање дијшнозе, у праксије, од eehel значаја о т -  ј 
: кривање повишене тикемије наште (изнад 7,8 ммол/л), nelo : 
ј коришћење тестова оралноГ оптерећења.

Лијечење дијабетеса код старијих особа

Мада се код старијих особа може да ради и о шећерној боле- 
сти типа 1, чешће je присутна шећерна болест тип 2. Зато, у лије- 
чењу, може да буде примијењена само одговарајућа исхрана, или 
и орални антидијабетици, a у неким случајевима и инсулин. Код 
особа ca типом 1 шећерне болести, терапија се састоји у примјени 
одговарајуће исхране и инсулина.

Задаци у лијечењу старијих особа ca дијабетесом су исти као и 
у оних обољелих у било којем животном добу, наравно ca извјес- 
ним модификацијама прилагођеним старости. Задатак терапије 
je да се ниво гликемије и HbAlc одржава у границама које су при- 
ближне нормалним, наравно, колико je год то могуће постићи.

Разумно je ga се као терапијски циљ постави вриједност 
Гликемије наште од 7,8 ммол/л, a постпрандијално 11-12 
ммол/л.

У лијечењу старијих особа, прво je неопходно процијенити 
способности и интерес старе особе. Ha примјер, особа ca 80 годи- 
на ca слабим видом и слабијим памћењем којој je потребно у тера- 
пији давати инсулин, могла би да има проблеме да сама себи даје 
инсулин и припрема дозу инсулина у бризгалици. У таквим ситу- 
ацијама, ако je немогуће обезбиједити давање инсулина у поро- 
дици, здравственој установи или од стране медицинског особља, 
треба модификовати терапијски приступ.
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Исхрана

Успјешан програм исхране код старијих особа могуће je при- 
мијенити послије добре обуке, која се спроводи ca извјесним спец- 
ифичним проблемима. У обуку о исхрани и планирању оброка, 
веома je пожељно да буде укључен и неко од најближих чланова 
породице. Програм оброка треба да буде усклађен ca интересом, 
могућностима и изворима хране. Распоред оброка најбоље je од- 
штампати великим словима како би био читљив и старијој особи 
ca слабијим видом.

У ситуацијама гдје није могућа помоћ породице, потребно je 
укључити одређене хуманитарне организације и друштва.

Физичка активност

Физичка активност као терапијска мјера потребна je обоље- 
лим од шећерне болести, без обзира на њихову животну доб. 
Наравно да неке старије особе, посебно оне ca компликацијама, 
не могу спроводити одговарајући програм физичке активности. 
Ипак, одређени вид физичке активности, на примјер шетњу три 
пута у току седмице, могу упражњавати многи старији пацијенти. 
У сваком случају, уз савјет љекара, треба планирати одговарајући 
вид физичке активности.

Таблете или инсулин

Избор терапије се врши према индивидуалним потребама 
сваког пацијента понаособ. Видјели смо да je код неких старијих 
особа скоро немогуће спровести инсулинску терапију. Код особа 
ca слабим видом може од помоћи бити лупа при пуњењу бризга- 
лице или пена. Често, ипак, бризгалице ca дозом инсулина треба 
да буду припремљене од стране друге особе. Родбина, медицин- 
ски радници из кућне његе, или неки други медицински радници, 
na чак и обучени болесници, могу помоћи у томе. Зато je особама 
које не могу саме себи дозирати и дати инсулин, потребна дневна 
посјета медицинских радника из кућне његе, или родбине.
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Код старијих особа које примају таблете у лијечењу шећерне 
болести, такође je потребна обазривост. Због заборавности, треба 
контролисати да ли се лијекови узимају на вријеме и у прописа- 
ној количини. Посебно треба обратити пажњу да ли можда неки 
од лијекова, прописаних због других болести или стања, може да 
има штетно дејство ако се узима заједно ca оралним антидијабе- 
тицима. Љекар мора упозорити на ове могуће међуреакције при 
употреби других лијекова.

Нема велике користи када се одређује гликемија у кућним ус- 
ловима, ако се не зна шта треба да се чини у тим ситуацијама и 
како да се процијене резултати. За неке старије болеснике, само- 
контрола гликемије може створити конфузију и забуне при про- 
цјени резултата. Зато, за некога, самоконтрола шећера у мокраћи 
може да буде од веће користи и помоћи него самоконтрола глике- 
мије. Међутим, треба знати да:

Бубрежни Upai за Тлукозу сеу старости повећава, тако ga 
се шећер не нађе у мокраћи u када су му вриједности у крви 
високе.

Kao најкориснији показатељ у праћењу регулације шећер- 
не болести и код ових болесника je гликозилирани хемоглобин 
HbAlc, који треба одређивати најмање три, a оптимално 4-6 пута 
годишње.

Превенција компликација

Задатак терапије код старијих особа je да се превенирају ком- 
пликације шећерне болести. Веома je важно сагледати проблем 
прије него он постане озбиљан. Посебно се препоручују редов- 
не контроле очног дна, код очног љекара, и преглед стопала код 
педикира. Такође, веома je важно редовно праћење, контрола и 
лијечење високог притиска и повећаног нивоа масти (холестеро- 
ла). Пушење je посебно штетно за ове особе. У превенцији хро-
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ничних компликација, посебно je важно да се редовно конролише 
срце, бубрези и крвни судови.

Уопште, добра самоконтрола обећава старијој особи ga 
живи квалитетно u gyio.

Однос дијабетеса и старења

Бројни утицаји дијабетеса на старост и процес старења 
могу се цјеловито сагледати кроз три битне карактеристике овог 
обољења:

- тежине клиничког тока,
- дужине трајања обољења и
- инциденције-учесталости.
Тежина клиничког тока зависи од медицинског третмана, 

али, у значајној мјери, од односа самог пацијента према болести.
Дужина трајања дијабетеса која се скоро у потпуности по- 

клапа ca трајањем људског живота, утиче на ток и исход болести. 
Послије десет година трајања дијабетеса тип 2, секреција инсули- 
на толико опада да je слична оној у почетку тип 1 дијабетеса. Уз 
то, резистенција инсулина се толико повећава услијед смањења 
мишићног ткива и акумулације масти, посебно интраабдоминал- 
не, и опадањем осјетљивости на инсулин.

Достигнућа савремене дијабетологије омогућавају квалитет- 
ну терапију којом се продужава животни вијек обољелог, a његов 
квалитет живота остаје далеко бољи.

Велики број пацијената се неоправдано gyio лијечи табле- 
тама, упркос чињеници ga циљеви u регулација болести нијесу 
поститути u gaje  потребна употреба инсулина.
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Инциденција дијабетеса типа 2, али и типа 1, поприма за- 
брињавајуће размјере. Несумњиво, најважнија демографска 
промјена која доводи до тако високог скока учесталости дија- 
бетеса јесте пораст броја особа старијих од 65 година живота и 
гојазних код којих се, иначе, повећава учесталост овог озбиљног 
обољења. Ово je и један од разлога што дијабетес заузима све зна- 
чајније мјесто међу водећим узроцима ране смрти.

Слика 73. Сигуран пут ка  дијабетесу
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Код здравих жена трудноћа представља додатно, али природно 
оптерећење, које доводи до више метаболичких промјена. У 

току трудноће нарочито je поремећен метаболизам угљених хи- 
драта и масти. Тако се код значајног броја трудница налазе пови- 
шене вриједности шећера и масноћа у крви, шећер у мокраћи, a да 
то прије трудноће нијесу имале.

Код жена обољелих од шећерне болести, трудноћа значајно 
погоршава метаболичке односе и доводи до погоршања болести. 
Посебно треба нагласити да трудноћа погоршава, евентуално 
постојеће компликације шећерне болести. У току трудноће, код 
болесница које имају шећерну болест долази до смањене произ- 
водње инсулина у гуштерачи, уз истовремено његово повећање 
у крви, због отежаног дјеловања на нивоу ћелија. Сматра се да je 
главни разлог тог отежаног дјеловања инсулина на нивоу ћелија, 
или тзв. периферне резистенције, повећано лучење некиххормо- 
на у току трудноће (кортизол, естрогени, ХПЛ) и гојазност.

Глукоза, чији je ниво јако повишен у крви трудница које бо- 
лују од шећерне болести, прелази кроз постељицу и у повећаним 
количинама у крв плода. Тако повишена глукоза у крви плода, 
подстиче његову гуштерачу да повећано лучи инсулин, што, уз 
повећано лучење хормона раста, доводи до убрзаног раста плода, 
na су новорођенчад крупна и повишене тјелесне тежине.

Гестацијски дијабетес

Шећерна болест, више него друга обољења, утиче на судби- 
ну труднице и њеног будућег дјетета. Близу 0,5% жена у репро- 
дуктивном периоду (периоду када су способне за трудноћу), има 
шећерну болест. Међутим треба разликовати шећерну болест која 
постоји прије трудноће, од шећерне болести која се јавља, у труд- 
ноћи код, до тада, здравих жена. Када се шећерна болест појави у 
трудноћи, код до тада, здраве особе, говоримо о такозваном ге- 
стацијском дијабетесу.
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Дијмноза ГестацијскоГ дијабетеса се поставња ако je i/iu- 
кемија наште у венској плазми већа од 5,5 ммол/л, a у 2 сату 
ОГТТ-а већа од 9 ммол/л.

Гестацијски дијабетес добије око 5% трудница, што значи да je 
релативно честа болест. Гестацијски дијабетес може да се открије 
у било ком периоду трудноће, али се најчешће испољава у другом 
и трећем тромјесечју. Ова врста шећерне болести обично спон- 
тано нестаје послије порођаја или, најкасније након шест недјеља 
послије порођаја, да би се поново појавила у новој трудноћи. Код 
око 50% жена с гестацијским дијабетесом, развија се, послије 5-10 
година, стални дијабетес и обично се ради о типу 2, односно ин- 
сулиннезависној шећерној болести.

Орални аншидијабешици нијесу дозвољениу 
трудноћи збо1 тератоГеноГ ефекта!

Код трудница које добију гестацијски дијабетес, прве тера- 
пијске мјере које се уводе су исхрана и физичка активност. Ако 
се њима не постигне добра метаболичка контрола, уводи се инсу- 
линска терапија. Обично се примјењују двије дозе инсулина (ју- 
тарња и вечерња) у комбинацији, средњи и брзо дјелујући хумани 
инсулин. У случајевима гдје се на овај начин не постиже добра 
метаболичка контрола болести, уводи се такозвана интензивира- 
на инулинска терапија, ca давањем брзодјелујућег инсулина прије 
три главна оброка, и једне или двије дозе средњедјелујућег или 
дугог инсулина изјутра, односно изјутра и увече.

Трудноћа код жена које имају шећерну болест

Трудноћа жена које су прије зачећа имале шећерну болест, 
била je прије открића инсулина, права ријеткост. A ако je до ње 
и долазило, неминовно се компликовала ca неповољним исходом 
no мајку, плод, a далеко најчешће no обоје. Тако je прије увођења
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инсулина у лијечење шећерне болести, смртност новорођенчади 
мајки које су имале шећерну болест, износила 67%, a све су Maj
ice умирале t o k o m  трудноће или, најдаље, годину дана послије 
порођаја. Данас, захваљујући првенствено све бољем познавању 
природе шећерне болести, бољем лијечењу, бољим могућности- 
ма дијагностике и терапије угроженог плода у трудноћи, порођају 
и послије рођења, висока смртност новорођенчади je значајно 
смањена, док je смртни исход трудница и породиља постао права 
ријеткост.

Општеприхваћен je став да се већини младих жена које болују 
од шећрне болести савјетује потомство. Једино се не препоручује 
да оба родитеља буду болесници ca шећерном болешћу јер се тада 
вјероватноћа појаве болести код дјеце јако повећава, чак на 30%.

Одлуку о трудноћи најбоље je да донесу заједно супружници. 
Међутим, прије тога се морају испунити неопходни услови за до- 
бро здравље труднице и плода.

Прије зачећа, свакој младој жени ca шећерном болешћу савје- 
тује се појачан режим контроле у времену од 4 до 6 мјесеци. Тек 
када се постигне добра метаболичка контрола шећерне болести, 
што се најбоље потврђује нормалним вриједностима гликозили- 
раног хемоглобинау крви (HbAlc), може се савјетовати трудноћа. 
Taj период припремања за трудноћу, тзв. преконцепцијски пери- 
од, je веома важан за исход трудноће и, посебно, за судбину плода 
и труднице.

Прва три мјесеца трудноће су критични за плод. To je зато 
што се у току овог периода формирају основне структуре орга- 
на. A k o  шећерна болест у овом периоду није добро регулисана, 
могућа су структурална оштећења појединих органа плода. Зато 
су добра метаболичка контрола и акушерско праћење труднице, 
посебно важни у овом периоду.

Амниоцентеза, тест при којем се за преглед узима мала коли- 
чина плодове воде, помоћу бризгалице, може се извести на почет- 
ку другог тромесечја, како би се искључиле хромозомске ненор- 
малности плода.
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Амниоцешеза je обавезна 
код трудница старијих од 35 loguna.

За вријеме прва три мјесеца трудноће, мора се извршити де- 
финитивна процјена стања шећерне болести и компликација 
код труднице, ако то није урађено прије трудноће. Недјељне по- 
сјете тиму који чине дијабетолог и акушер су потребне од самог 
дијагностиковања трудноће.

Дијету треба прилагодити потребама које захтијева трудноћа. 
Често je потребно започети давање препарата гвожђа и витамина. 
Веома je важно да се довољно често и редовно прате крвни прити- 
сак, тјелесна тежина и налаз очног дна. Самоконтрола и интензив- 
на здравствена заштита се настављају t o k o m  другог тромесечја. 
Код већине трудница дијабетес постаје стабилнији t o k o m  другог 
тромесечја, мада се потреба за инсулином повећава. У овом вре- 
мену потребно je посебно пратити могућу појаву отока, повећања 
крвног притиска или смањење бубрежне функције.

Дијагностиковањем трудноће, труднице ca дијабетесом се 
лијече интензивираном инсулинском терапијом (давање најмање
4 инјекције инсулина дневно), или примјеном инсулинских пум- 
пи, уз одговарајућу исхрану и физичку активност. У терапији, 
доза инсулина може на почетку бити мања, посебно у стањима 
када постоји „мучнина и повраћање“ што може да отежа лијечење.

Првих мјесец дана трудноће, до постављања добре метабо- 
личке контроле и оптималне дозе инсулина, препоручује се бол- 
ничко лијечење и праћење труднице t o k o m  којег се спроводи до- 
пунска обука. Након тога, наставља се лијечење кући уз вођење 
дневника самоконтроле гдје се свакодневно прате вриједности 
гликемије најмање три пута t o k o m  дана. Редовне мјесечне контро- 
ле у савјетовалишту за труднице и редовне мјесечне контроле ен- 
докринолога су обавеза сваке труднице која има шећерну болест.
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Компликације код труднице и плода 

Дијабетесна кетоацидоза

Дијабетесна кетоацидоза je опасна компликација сваке осо- 
бе која има шећерну болест, али je она посебно опасна код труд- 
ница и no њих и no плод. Редовна самоконтрола, праћење датих 
упутстава медицинског тима који учествује у праћењу трудни- 
це, свешће опасност од ове озбиљне компликације на минимум. 
Спонтани абортуси нијесу чешћи код жена ca шећерном болешћу, 
које добро регулишу болест, него код здравих. Ако се деси спонта- 
ни абортус, за који постоји посебни ризик у кетоацидози, обично 
нема разлога да следећа трудноћа не буде успјешна.

Инфекције мокраћних путева

Инфекције мокраћних путева t o k o m  трудноће чешће су 5-6 
пута него код негравидних жена. Код трудница ca шећерном бо- 
лешћу су чешће него код трудница које ову болест немају. Често, 
инфекције мокраћних путева су без симптома, na нелијечене, 
могу да компликују трудноћу и чак доведу до прераног порођаја, a 
уз то да будуузрок гестозе, озбиљне комликације трудноће. Зато, 
од самог почетка трудноће, код сваке труднице треба вршити ре- 
довне контроле мокраће како би се на вријеме откриле евентуал- 
не инфекције мокраћних путева и предузеле одговарајуће мјере.

Повећано накупл>ање плодове воде (хидрамнион)

Повећано накупљање плодове воде или хидрамнион, посебно 
се често јавља ако je шећерна болест t o k o m  трудноће слабо регул- 
сана. Највјероватније, повећано лучење плодове течности настаје 
услед повећаног нивоа шећера у крви.

Хидрамнион погоршава шансе за преживљавање дјетета. Те- 
рапија се састоји у доброј регулацији шећерне болести и лежању 
на одјељењу.
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Слика 74. Н оворођенче мајке ca ди јабетесом

Гестоза се много чешће јавља код трудница ca шећерном бо- 
лешћу него код здравих. Појава гестозе знатно погоршава про- 
гнозу no плод, посебно ако je гестоза удружена ca повећаним на- 
купљањем плодове течности.

Гигантски плод ca прекомјерном тежином и дужином, јавља 
се у случајевима слабе регулације шећерне болести. Разлог таквом 
увећању плода t o k o m  трудноће je висок шећер у крви мајке који 
прелази у плод, што изазива појачано лучење инсулина и хормона 
раста (Слика 74).

Међутим, у случајевима када je оштећена плацента (постељи- 
ца), може да дође до смањења тежине и раста плода, односно, кас- 
није новорођенчета.

Интраутерина смрт плода најчешће настаје услед поремеће- 
не функције постељице, које послије 37 недјеље трудноће може
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да се веома брзо развије. Да би се ово спријечило потребне су ре- 
довне контроле акушера и гинеколога, наравно и ендокриноло- 
га. Пошто je неизвјесно да ли je код трдуноће жене ca шећерном 
болешћу поуздано и рано наступило одилажење меконијума, по- 
уздану вриједност има дијагностика плодове воде (амниоскопија 
и амниоцентеза).

Код труднице ca шећерном болешћу, од великог je значаја из- 
бор термина за превремени порођај. Код прерано започињања 
порођаја, дијете je угрожено због незрелости или њених после- 
дица (нпр. поремећаји дисања), док код сувише касног увођења 
пријети смрт плода, услед раније наведених узрока.

При избору порођајног пута није баш правилно начелно про- 
пагирање царског реза, као и упорно инсистирање на вагинал- 
ном путу. Тежња за спонтаним порођајем при широкогрудом по- 
стављању индикације за порођај царским резом, показала се као 
метода избора.

Оптимална контрола новорођенчета мајке ca шећерном 
болешћу, омогућена je помоћу одговарајућег праћења у добро 
опремљеним центрима. Новорођенче треба непосредно послије 
порођаја упутити на неонатално одјељење ради интезивног ста- 
рања.

Праћење дијабетеса за вријеме трудноће

Видјели смо да je основни циљ терапије t o k o m  трудноће жене 
ca шећерном болешћу да се постигне што боља метаболичка кон- 
трола, да се вриједности гликемије крећу у границама, што ближе 
нормалним. Терапијски циљеви су следећи:

* Гликемија наште < 5,3 ммол/л
* Гликемија 1 сат послије јела < 7,8 ммол/л
* Гликемија 2 сата послије јела 6,7 ммол/л
* HbAlc 6,0+6,5%
Да би се имао увид у квалитет метаболичке контроле, препо- 

ручује се праћење:
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* HbAlc на 4-6 недјеља
* Профил гликемије: пред оброке и пред спавање свакога дана 

послије оброка и  t o k o m  ноћи (2 сата и  5 сати) 2-3 пута недјељно
* TSH, FT4, АТРО прије зачећа и прва три мјесеца трудноће
* контроле дијабетолога 1х мјесечно
* контроле офталмолога свака три мјесеца трудноће
Пошто je недвосмислено потврђено да je добра метаболичка

контрола неопходна t o k o m  трудноће, већина трудница ca шећер- 
ном болешћу одлучује се, и треба да прима интензивну терапију, 
или no могућности инсулинску пумпу. Када се употребљава инсу- 
линска пумпа, онда правила која важе за остале болеснике важе и 
за труднице ca шећерном болешћу.

Мјерење ацетона у мокраћи има своје значење и треба га 
упражњавати. Кетонска тијела могу бити штетна no плод. Зато 
je потребно да се свако јутро прије узимања инсулина и доручка 
провјери и ацетон у мокраћи. Ако je ацетон у мокраћи позитиван 
два јутра заредом, a вриједности гликемије су нормалне или скоро 
нормалне, треба се консултовати ca љекаром. Најчешће се ради о 
ноћним хипогликемијама или потреби да се појача вечерњи об- 
рок. Свакако да и у случајевима када се појави ацетон у мокраћи, 
a вриједности гликемије су високе, изнад 13,3 ммол/л, треба кон- 
султовати љекара. У стањима повишене температуре или неке бо- 
лести труднице, потребне су чешће контроле ацетона у мокраћи.

Исхрана t o k o m  трудноће

Очекује се да ће просјечно развијена трудница добити 10. 5-12.5 
кг t o k o m  трудноће. Гојазним трудницама се савјетује да добијају 
мање t o k o m  трудноће (6.5-10.5 кг), док мршаве и потхрањене 
труднице могу добијати више(12.5-14.5 кг). Добијање у тежини je 
потребно да би се обезбјеђивало довољно хранљивих састојака за 
развој плода. Уз то посебно je важно да се у исхрани обезбиједи 
довољно угљених хидрата како се не би морале користити масти 
као горивни материјал.

Препоручује се следећи калоријски унос:
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* 0-3 мјесеца: 30-32 килокалорије/кг тт
* 4-9 мјесеца 38 килокалорија/кг тт
Састав хране:
* протеини 1,5-2 грама/кг тт
* угљени хидрати 50-55% (до 30 гр. дијететских влакана)
* масти до 30%
O k o  половина добијене масе коју добије трудница je посљеди- 

ца промјена мајчиног тијела и раста ткива која омогућавају раст 
плода. To подразумијева повећање запремине тијела, повећање 
дојки и депоновање масти. Друга половина у добијеној маси je од 
плода, плаценте и амнионске течности.

Добијање у тјелесној тежини eapupa током трудноће. У 
току прва три мјесеца добијање не би требало ga пређе 1.5 к.1. 
Tokom gpylol u ilipetiei триместра, нормално добијање износи 
250-500 Грама недјељно.

Тјелесна тежина t o k o m  трудноће се мора редовно контроли- 
сати и правилно усмјеравати. План исхране t o k o m  трудноће за- 
снива се на истим принципима као код других особа обољелих од 
шећерне болести. Свакако даразлика постојиуодносу на калориј- 
ски унос, унос минерала као што су калцијум и гвожђе и довољну 
количину витамина. Често je потребно препоручити додатно 
узимање гвожђа, фолне киселине и калцијума. Уз то, међуоброци 
су посебно важни t o k o m  трудноће. Код жена t o k o m  трудноће по- 
стоји појачан метаболизам и извјесна инсулинска резистенција. 
Због тога ниво шећера у крви брже расте послије оброка, достиже 
висок ниво и брже пада прије новог оброка. Kao последица тога 
постоји потреба за већим дозама брзодјелујућег инсулина прије 
оброка, a мањим средњедјелујућег или дугог инсулина који тре- 
ба да одржава у нормалним границама гликемију између оброка. 
Ипак, међуоброци су често потребни да би се спријечиле хипог- 
ликемије када врх брзодјелујућег инсулина касни за оброком.
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Корисно упутство када треба трудница ca шећерном 
болешћу да консултује дијететичара или л>екара

Навешћемо стања у којима трудница треба да затражи савјет 
или помоћ медицинских радника који брину о њеном здрављу:

1. Ацетон у мокраћи - ацетон у мокраћи може да се појави ако 
je ниво гликемије нижи, близу нормалном или нормалан. To може 
да указује да je исхрана недовољна и да посебно треба повећати 
вечерњи оброк.

2. Губитак тежине - најчешће указује да je исхрана недовољна.
3. Недовол>но добијање у тежини (1 кг или мање tokom дру- 

гог и трећег тромјесечја, или ако нема добијања у тежини tokom 3 
недјеље)-најчешће указује да je исхрана недовољна.

4. Претјерано добијање у тежини (више од 500 грама недјељ- 
но у првом триместру, a послије тога 3 кг или више мјесечно, или 
више од 1 кг недјељно)-најчешће се ради о претјераној исхра- 
ни-повећаном узимању хране, или се ради о задржавању воде.

5. Велике осцилације гликемије - најчешће се ради о повећа- 
ном узимању хране tokom одређених периода дана. За овај про- 
блем je посебно потребно да се консултује љекар.

Праћење развоја плода

Постоје одређени тестови који се препоручују трудницама 
које имају шећерну болест да би могле бити сигурне како плод 
напредује.

Алфа-фетопротеин тест у крви препоручује се око шеснаесте 
недјеље трудноће. Овај тест je важан да би на вријеме указао на 
могућа оштећења мозга и кичмене мождине плода.

Ултрасонографски (ултразвучни) преглед се обично пре- 
поручује у 16-18 недјељи трудноће. Поновни ултрасонографски 
преглед се препоручује између 26 и 28 недјеље и поново када се 
примакне термин порођаја како би се видјело да ли плод напре- 
дује добро и да би се одредила његова дужина и тјелесна маса (те- 
жина).



384 Проф. gp Божидар М. Бојовић: СВЕ 0 ШЕЂЕРНОЈБОЛЕСТИ

Величина плода je од значаја да би се одредило којим путем 
треба да се обави порођај, природним путем или царским резом.

Такозваним нестресним тестом се одређују срчани тонови у 
зависности од покрета плода, и то од 32 до 36 недјеље једанпут 
недјељно, послије 36 недјеље два пута недјељно.

Праћење плода и примјена тестова t o k o m  трудноће су веома 
важни и њима се поклања посебна пажња, t o k o m  последње двије 
деценије. Ha основу тих тестова се може прецизирати термин по- 
рођаја, a може се планирати и амниоцентеза како би се провјери- 
ла зрелост плућа код плода, што je од посебног значаја.

Дуго je важила препорука да се порођај трудница ca шећер- 
ном болешћу обави на 4-6 недјеља прије термина. Пошто je мрт- 
ворођеност била главна компликација t o k o m  трудноће жена ca 
шећерном болешћу, раним порођајем се смањивао ризик патње 
плода t o k o m  последњих недјеља трудноће. Напретком лијечења 
и праћења трудница ca шећерном болешћу, порођај се препору- 
чује обично у 38 или 39 недјељи, или чак у пуном термину ca 40 
недјеља.

Ca 38 недјеља трудноће већина плодова je довољно зрела за 
ванматерични живот. Ултразвуком треба одредити величину пло- 
да и на основу тога се одлучити да ли да се порођај одвија ваги- 
налним путем или царским резом. Новорођенче треба држати у 
интезивном новорођеначком одјељењу. Ако плућа нијесу довољ- 
но развијена може се развити такозвани респираторни дистрес 
синдром и у том случају треба примијенити вјештачки респира- 
тор до сазријевања плућа.

Царскирез се препоручује ако je дијеше шеже 
од 4,5 килофама.

Дјеца мајки ca шећерном болешћу често имају хипогликемије 
и то на рођењу или кратко послије рођења. Узрок томе je висок 
ниво инсулина који се лучи због високих вриједности гликемије
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у крви мајке. Инсулин се задржава неко вријеме послије рођења. 
Брзим давањем глукозе, вриједности гликемије се брзо регулишу, 
али често се лијечење мора наставити 12-24 сата послије рођења.

Од других метаболичких поремећаја код ове дјеце често je 
смањен калцијум у крви и повишен билирубин који може да до- 
веде до појачане жутице.

Одмах послије порођаја, потребе за инсулином се код поро- 
диље смањују значајно, тако да су дозе потребне за регулацију 
обично мање од оних које су биле прије зачећа, мада се обично 
ускоро одржавају у тим границама.

Дојење или вјештачка исхрана су ствар о којој ће одлучити 
педијатар, ендокринолог и мајка.

Треба одмах знати ga дојење не представља проблем за :
I мајку обољелу од шећерне болести u не представља додатни | 
: проблем у њеном лијечењу! :

Мајке које одлуче да доје новорођенче, односно одојче, треба да 
знају да се потреба за инсулином у тим случајевима обично 
смањује na дозу треба да редуцирају.

У исхрани дојиља, обично се препоручује повећање кало- 
ријског уноса за 300 калорија, али то варира од случаја до слу- 
чаја. Допунски оброк прије дојења може се препоручити да би 
се спријечиле хипогликемије. Додатни унос калцијума je такође 
веома важан. Код дојиља које имају шећерну болест, повећана je 
склоност маститисима (упалама дојке), na ако се примијете рага- 
де или црвенило око брадавице или на дојци и знаци који упућују 
на инфекцију треба одмах консултовати љекара.

*

Kao што се види, савремени приступ у лијечењу обољелих од 
шећерне болести, нове могућности контроле трудноће и раста 
плода, контроле новорођенчета, пружају могућност највећем 
броју младих жена обољелих од шећерне болести да остваре 
највећу жељу сваке жене: да постане мајка.
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Слика 75. Н екада сан - сада стварн ост
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ОСТАЛИ СПЕЦИФИЧНИ 
ОБЛИЦИ ДИЈАБЕТЕСА

• Генетски дефект функције бета ћелија 
МОДИ дијабетес

• Генетски дефект дјеловања инсулина
• Болести егзокрине функције 

панкреаса
• Ендокринопатије
• Дијабетес узрокован лијековима 

и хемикалијама
• Инфекције
• Неуобичајени облици имунолошки 

посредованог дијабетеса
• Остали наследни синдроми 

понекад повезани с дијабетесом



388 Проф. др Божидар М. Бојовић: СВЕ 0 ШЕЂЕРНОЈБОЛЕСТИ

Од осам подгрупа осталих специфичних облика дијабетеса, де- 
таљније ћемо размотрити МОДИ дијабетес у чијој позадини 

стоји генетски дефект функције бета ћелија и којем се у последње 
вријеме поклања значајна пажња. О осталим ћемо дати само пре- 
глед према врсти дијабетеса, односно према подгрупама.

1. ГЕН Е Т С К И  Д ЕФ ЕК Т  Ф У Н К Ц И ЈЕ  БЕТА Ћ ЕЛ И ЈА  
П А Н К РЕ А С А

1. хромозом 12, HNF la (MODY 3)
2. хромозом 7, glukokinaza (MODY 2)
3. хромозом 20, HNF 4a (MODY 1)
4. митохондријска DNA 
5 .остали

МОДИ (МОДУ) ДИЈАБЕТЕС

Ш та je М ОДИ дијабетес?

Под именом МОДИ (дијабетес) подразумијева се неколико 
наследних форми дијабетеса, проузрокованих мутацијама у ауто- 
сомно доминантном гену које доводе до поремећаја у продукцији 
инсулина. МОДИ се често означава као „моногенски дијабетес“, 
чиме се потенцира разлика од много чешћих облика дијабетеса 
(посебно типа 1 и типа 2) у чији настанак je укључено више гена 
(полигенски) и спољних фактора. Сам назив МОДИ (Maturity 
Onset Diabetees of the Young) потиче из времена када се сматра- 
ло да постоје два главна типа дијабетеса: јувенилни (касније тии 
1) који се јавља код младих и дијабетес одраслих (касније тип 2), 
који се јавља у зрелом добу. МОДИ дијабетес су први пут описали
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Татерсал и Фајал 1974. године, пошто су лијечили групу млађих 
пацијената дуже од двије године препаратима сулфонилуреје, без 
инсулина и ca различитим успјехом. To je побудило велико инте- 
ресовање, научника, посебно када je доказано да се ради о наслед- 
ној, моногенетској форми дијабетеса. Наиме, доказано je да свака 
форма МОДИ дијабетеса je изазвана дефектом само једног гена. 
Први ген за МОДИ дијабетес откривен je 1992. године и до сада 
се зна за шест типова гена који изазивају МОДИ дијабетес. Нај- 
чешће су заступљени МОДИ 2 (глукокиназа) и МОДИ 3 (HNF-1 
alfa) типови ове врсте дијабетеса.

Од 90-их година 20. вијека, када je знање о патофизиологији 
дијабетеса значајно узнапредовало, све више се концент употребе 
„МОДИ“ сужава на синоним доминантно наследног, моногенског 
дефекта инсулинске секреције.

И мада на ову врсту дијабетеса отпада 2-5% од укупног броја 
обољелих од дијабетеса, о њему се још увијек, у свакодневној 
пракси, мало зна и међу медицинским стучњацима, na се неријет- 
ко дијагностикује као тип 1 или тип 2 шећерне болести.

Дијагноза и диференцијална дијагноза

МОДИ дијабетес има четири главне карактеристике које га 
чине посебним у односу на друге врсте дијабетеса. To су:

-  Дијабетес je присутан код младих, обично млађих од 25 го- 
дина.

-  МОДИ дијабетес се јавља у породицама tokom неколико ге- 
нерација. Родитељ ca МОДИ дијабетесом има 50% шансе да 
пренесе овај тип дијабетеса на своју дјецу. To je аутосомно 
доминантно наслеђивање.

-  Пацијенти ca МОДИ дијабетесом не треба у терапији да 
примају инсулин и често се могу сасвим коректно регули- 
сати ca таблетама, или чак само исхраном и физичком ак- 
тивношћу.

-  Пацијенти ca МОДИ дијабетесом не производе довољно 
инсулина, no чему се разликују од типа 2 дијабетеса у којем
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обољели производе доста инсулина, али je његов учинак 
не ефикасан.

Следеће карактеристике треба узети у обзир за дијагнозу, од- 
носно диференцијалну дијагнозу МОДИ дијабетеса код особа ca 
хипергликемијом и дијабетесом. У прилог МОДИ дијабетесу иду:

-  Блага до умјерена хипергликемија (типично 7-14 ммол/л) 
откривена код особа млађих од 30 година,

-  Први степен сродства ca сличним степеном дијабетеса,
-  Одсуство антитијела или других аутоимуних стања (нпр. 

тиреоидитис) у пацијената и породици,
-  Потребне мање дозе инсулина за одржавање добре глико- 

регулације (мање од 0.5 и. ј/кг тт, ван периода могуће реми- 
сијемедени мјесец „ћопеутоогГ),

-  Одсуство гојазности (мада гојазни могу добити МОДИ 
дијабетес) или других проблема удружених ca типом 2 
дијабетеса или метаболичког синдрома (хипертензија, хи- 
перлипидемија, полицистични јајници),

-  Цистични бубрези код пацијента или код блиских сродни- 
ка.

Дијагноза МОДИ дијабетеса се потврђује специјалним испи- 
тивањем гена, што захтијева скупу опрему. Ова испитивања се 
врше у само неколико центара свијета.

Знаци и симптоми МОДИ дијабетеса

Постоје два главна типа клиничког испољавања МОДИ дија- 
бетеса.

Први тип прате израженија хипергликемија и знаци и сим- 
птоми типични за дијабетес: повећано мокрење и појачана жеђ.

Други тип, који je знатно чешћи не прате карактеристични 
знаци и симптоми дијабетеса и обично се дијагностикује случај- 
но, приликом систематских или рутинских прегледа или неких 
интервенција, када се установи висок ниво глукозе у крви. От- 
кривање благих хипергликемија приликом рутиинског теста оп- 
терећења глукозом, посебно je карактеристично за труднице.
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Због чега je МОДИ значајан?

Два су посебна разлога због којих je МОДИ значајан. Први je 
што се проучавањем гена за МОДИ дијабетес пружа могућност 
упознавања механизма који проузрокује остале типове дијабете- 
са и потенцијалну могућност њиховог лијечења. И други разлог je 
тај што се ради о посебној врсти дијабетеса, ca специфичностима, 
али који се, нажалост, често не дијагностикује на вријеме или се 
лијечи као тип 1 или тип 2 дијабетеса. A умјерено високе вријед- 
ности гликемије карактеристичне за ово обољење, могу временом 
да доведу до оштећеења крвних судова и микроваскуларних ком- 
пликација.

Лијечење и праћење

Главни циљ у лијечењу пацијената ca МОДИ дијабетесом je да 
се вриједности гликемије одржавају што ближе нормалним, од- 
носно у границама добре контроле гликемије. Зато, мјере које се 
предузимају у праћењу пацијената подразумијевају све оне које се 
примјењују код типа 1 и типа 2 дијабетеса:

-  праћење гликемије (самоконтрола) и HbAlc,
-  промјене начина живота (исхрана и физичка активност),
-  орални антидијабетици,
-  инсулин.

2. ГЕНЕТСКИ ДЕФЕКТ ДЈЕЛОВАЊА ИНСУЛИНА

1. тип антинсулинске резистенције (неосјетљивости)
2. лепрецхаунисмус
3. Рабсон Менденхал синдром
4. липоатрофични дијабетес
5. остали

3. БОЛЕСТИ ЕГЗОКРИНЕ ФУНКЦИЈЕ ПАНКРЕАСА

1. упала панкреаса (панкреатитис)
2. повреде (одстрањење панкреаса)
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3. тумор
4. цистична фиброза
5. хемохроматоза
6. фиброкалкулозна панкреатопатија 
7 .остале

4. ЕНДОКРИНОПАТИЈЕ

1. акромегалија
2. Кушингов синдром
3. феохромоцитом
4. хипертиреоидизам
5. соматостатином
6. алдостероном 
7 .остале

5. ДИЈАБЕТЕС УЗРОКОВАН ЛИЈЕКОВИМА ИЛИ 
ХЕМИКАЛИЈАМА

1. родентицид
2. пентамидин
3. никотинска киселина
4. глукокортикоиди
5. тироидни хормон
6. диазоксид
7. бета адренергијски агонисти
8. тиазиди
9. дилантин
10. алфа интерферон
11 .остали

6. ИНФЕКЦИЈЕ

1. конгенитална рубеола
2. цитомегаловирус 
3 .остале
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7. НЕУОБИЧАЈЕНИ ОБЛИЦИ ИМУНОЛОШКИ 
ПОСРЕДОВАНОГ ДИЈАБЕТЕСА

1. „Stiff mari1 синдром
2. антитијела против инсулинског рецептора
3. остали

8. ОСТАЛИ НАСЛЕДНИ СИНДРОМИ ПОНЕКАД 
ПОВЕЗАНИ С ДИЈАБЕТЕСОМ

1. Downov sindrom
2. Klinefelterov sindrom
3. Turnerov sindrom
4. Volframov sindrom
5. Friedreichova ataksija
6. Huntingttonova horea
7. Laurence Moon Biedl sindrom
8. motorna distrofija
9. porfirija
10. Prader Willi sindrom





СВЕ О ШЕЋЕРНОЈ БОЛЕСТИ

Проф. др сци Божидар М. Бојовић

КОМПЛИКАЦИЈЕ 
ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ

• Акутне компликације:
Хипогликемије 
Хипергликемије 
Кетоацидоза (ДКА)
Лактатна ацидоза 
ДНКХОС

• Посредне-интермедијарне компликације:
Промјене на зглобовима 
Застој у расту и развоју

• Хроничне компликације:
Оштећење ситних крвних судова 
Оштећење већих крвних судова 
Ретинопатија 
Нефропатија
Болести срца и крвних судова
Неуропатије
Дијабетесно стопало
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Прије проналаска инсулина, дјеца и млади, уопште, болесници 
ca типом 1 шећерне болести, умирали су од једне врсте акут- 

них компликација ca високим вриједностима гликемије и тешким 
метаболичким поремећајима-такозваном кетоацидозом. Прона- 
ласком инсулина, значајно je продужен животни вијек обољелих 
од шећерне болести, али се зато сада јавља један нови проблем-та- 
козване хроничне компликације. За разлику од акутних, хронич- 
не компликације шећерне болести, и поред преузимања свих 
одговарајућих мјера, постају све чешћи узрок смрти пацијената 
ca шећерном болешћу. Но, и поред тога, подаци, исто тако, до- 
кументовано охрабрују, указујући да je животни вијек обољелих 
од шећерне болести дужи ако се проводи благовремено и одгова- 
рајуће лијечење.

Док се код дјеце и млађих особа компликације јављају послије 
одређеног периода, дотле се код старијих особа оне могу открити 
прије манифестације болести, или могу бити повод за откривање 
шећерне болести. Зато се слободно може рећи да су ток и исход 
шећерне болести у уској повезаности ca временом настанка, лока- 
лизацијом и проширеношћу њених компликација.

Компликације настале усљед шећерне болести могу се, углав- 
ном, подијелити у двије групе:

-  акутне и
-  хроничне.
Њима треба додати и посебну групу пропратних обољења 

која се код ових болесника јављају чешће, имају дужи ток и скло- 
на су понављању.

Акутне компликације

Акутне компликације шећерне болести јављају се као после- 
дица њеног погоршања. Најчешћи узроци погоршања су грешке 
у лијечењу: неузимање или повећано узимање инсулина, произ-
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вољно узимање инсулина или таблета, грешке у исхрани. Често 
су непосредни повод за испољавање тих компликација акутне ин- 
фекције, прехлада обољења органа за варење, посебно кариозни 
зуби ca слабом хигијеном усне дупље, изражени физички и пси- 
хички напори, хируршке интервенције. У акутне компликације 
шећерне болести спадају:

- хипогликемије,
- хипергликемије и дијабетесна кетоацидоза,
- лактатна ацидоза и
- хипергликемијско хиперосмоларно некетогено стање (ДНКХОС). 

Хипогликемије

Хипогликемија je стање, односно акутна компликација дија- 
бетеса која настаје када ниво шећера у крви падне веома ниско тј. 
испод 2,6 ммол/л (46,8 мг%). Овај критеријум за хипогликемију 
важи за здраве јер се испитивањима доказало да када глукоза у 
крви падне испод те вриједности, долази до карактеристичних 
промјенаумозгукојесе могурегистровати електроенцефалограф- 
ским апаратом. Тих електроенцефалографских промјена нема 
када су вриједности гликемије изнад 2,6 ммол/л. Међутим сим- 
птоми хипогликемије код дјеце и одраслих ca шећерном болешћу, 
могу да се јаве и при већим вриједностима шећера у крви (испод
3, 8 ммол/л-70 мг%).

Приликом хипогликемије, мозак остаје без основног енергет- 
ског извора горива неопходног за нормално функционисање ће- 
лија што доводи до њиховог оштећења, и често, до фаталног исхо- 
да. Ово стање je посебно опасно код дјеце до 4 године живота код 
које услед још незавршеног сазријевања, може да остави тешке и 
трајне последице. Нелијечена или неправилно лијечена хипогли- 
кемија je веома опасно стање које може да се погоршава све до 
грчева (конвулзија), губитка свијести (коме) и смрти.

: Kog здравих особа, хипоГликемија се најчешће
• изазива употребом алкохола ј
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Најчешћи узроци хипогликемије, код болесника од шећерне 
болести су:

-  узимање инсулина или таблета у повећаној количини,
-  погрешан распоред оброка или ужина,
-  прескакање или неузимање комплетног оброка или ужине,
-  већа физичка активност од програмиране.
Сви ови узроци, појединачно или у комбинацији, могу дове- 

сти до пада шећера у крви. Зато je посебно важно да се свака осо- 
ба ca шећерном болешћу придржава распореда оброка, физичке 
активности, узимања лијекова-било да се ради о инсулину или 
таблетама и да контролише шећер у крви. Без усвајања и придр- 
жавања ових мјера нема квалитетне регулације дијабетеса.

Према тежини хипогликемија може да буде:
-  блага,
-  средње тешка и
-  тешка
Блага хипогликемија je веома честа и слободно се може рећи 

да нема особе која je на инсулинској терапији a да није имала и 
више пута благе хипогликемије. Симптоми су:

-  малаксалост,
-  замор,
-  дрхтање руку (тремор),
-  узнемиреност,
-  конфузија,
-  осјећај глади,
-  лупање срца.
Било који од наведених симптома да се осјети или примије- 

ти, треба попити или појести нешто што у себи има угљених хи- 
драта, како би се вриједности гликемије повећале. Боље je, у овим 
стањима, и да се оброком повећа гликемија него да се неузимањем 
хипогликемија погорша.

Средње тешка хипогликемија карактерише се следећим сим- 
птомима:

-  осјећај изненадне поспаности,
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-  главобоља,
-  изненадна промјена понашања,
-  сметње вида,
-  болови у трбуху,
-  осјећај глади,
-  срџба и потиштеност без разлога,
-  немогућност нормалног хода, проблеми ca мислима.
Било који од ових симптома да се јави треба одмах измјерити 

гликемију.
Одмахузети нешто од хране или напитака што садржи угљене 

хидрате. Потражити савјет љекара.
Приликом благе или средње тешке хипогликемије, када бо- 

лесник још то може сам да уради, најбоље je узети:
-  воћни сок,
-  безалкохолно пиће,
-  бомбон,
-  таблете или гел концентроване глукозе.
У стањима средње-тешке, na и благе хипогликемије болесни- 

ци често праве грешку при узимању хране или напитака. У стра- 
ху, који прати хипогликемију, претјерају ca уносом угљених хи- 
драта, што доводи до скокова гликемије, тзв. постпрандијалних 
хипергликемија. Ово се мора избјећи самоконтролом гликемије у 
моменту када знаци хипогликемије слабе.

Треба и м ати  увијек на уму ga су скокови Гликемије послије • 
: јела тавни  кривци у настанку компликација дијабетеса.

Тешка хипогликемија настаје ако се претходна хипоглике- 
мија не лијечи брзо и правилно. Карактеришу je:

-  поремећај свијести (од сомноленције до сопора),
-  губитак свијести (кома)
-  грчеви (конвулзије)
Болесник није у стању сам себи да помогне када се развију ови 

симптоми. Зато je веома важно да сваки болесник носи ознаку 
која ће показати другима да има дијабетес.
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Слика 76.
Инјекција глукагона

У стању тешке хипогликемије, обољелом помоћ пружа друго 
лице. Зато je веома важно да и обољели и члан најуже породи- 
це науче шта треба да раде у тој ситуацији. У стањима тешке хи- 
погликемије, праћене конвулзијама, губитком свијести и komom, 
даје се инјекција Глукагона. Глукагон je хормон који дат у виду 
инјекције брзо доводи до пораста гликемије. Сваки болесник ca 
шећерном болешћу који се налази на инсулинској терапији, треба 
да носи ca собом паковање у којем се налази глукагон у праху, од- 
говарајући растварач и бризгалица.

Глукагонска инјекција за хину употребу долази у специјалном 
паковању-Глукагон у облику праха и бризгалица (шприц) ca иг- 
лом и течношћу за растварање (Слика 76).

Инјекција Глукагона, даје се на исти начин и на иста мјеста 
гдје и инјекција инсулина.

i Нема опасности од предозирања Глуктона! :

Ради лакше обуке, даћемо упутство како се даје инјекција Глу- 
кагона (Слике 77a - 77д).

Слика 77
a. Скинути пластични поклопац ca бочи- 

це у којој се налази Глукагон. Очистити 
гумени чеп ca ватом натопљеном алко- 
холом.
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б. Скинути заш титну капицу ca игле на 
бризгалици, пробости гумени чеп и 
убризгати течност из бризгалице у 
бочицу у  којој се налази глукагон.

в. Без вађења игле ca бризгалицом, бочи- 
цу лагано трести док се прах потпуно 
раствори.

г. Раствор навући у  бризгалицу и провје- 
рити да у  бризгалици нема већих мјеху- 
рића ваздуха.

д. Извући бризгалицу и брзо дати инје- 
кцију поткожно у  предјелу бутине или 
надлактице. При убоду бризгалицу 
држати под углом од 90 степени.

Доза Глукагона je:
-  go 25 Kl тјелесне тежине пола ампуле (1/2 мл),
-  преко 25 Kl u  одрасли, цијелу ампулу (1 мл).

Одмах звати љекара!
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A k o  се болесник не враћа свијести, послије 20 минута дати 
још једну инјекцију Глукагона на исти начин и у истој дози. Схва- 
т и т и  ga  je  стањ е веома критично u ga  се болесник мора хитно  
пребациши у болницу!

Хипергликемија

Хипергликемија je стање које карактерише висок ниво глуко- 
зе у крви који се задржава изнад 13.3 ммол/л (240 мг%). Када дође 
до такве хипергликемије и ако се она одржава значи да дијабетес 
није добро регулисан.

Хипергликемија се, обично, одвија полако и у већини случаје- 
ва она није хитан проблем. Ипак, ако се гликемија задржава дуже 
времена у границама хипергликемије то може проузроковати оз- 
биљан проблем. Постоје сасвим сигурни докази да одржавање хи- 
пергликемије дуже времена доводи до развијања карактеристич- 
них оштећења очију, крвних судова и бубрега. Међутим, оно што 
je сигурно, хипергликемија која траје дуже времена (код особа ca 
инсулин зависним дијабетесом) доводи до кетоацидозе опасног и 
ургентног стања.

Хипергликемија може да се деси у следећим приликама:
-  акоје дозаинсулинаили оралних антидијабетика недовољна,
-  повећано узимање хране која je богата угљеним хидратима,
-  болести и стрес,
-  недовољна физичка активност.
Један или више ових чинилаца може проузроковати да ниво 

глукозе у крви изразито порасте. Мада стање хипергликемије не 
мора да даје сасвим препознатљиве знаке, неколико симптома 
може да побуди сумњу на хипергликемију. Зато треба одмах кон- 
тролисати глукозу у крви када пацијент осјети:

-  јаку жеђ,
-  често мокрење,
-  изненадна поспаност,
-  поремећај вида,
-  пренадржљивост,
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-  појаву инфекција,
-  споро зарастање рана.
Најбољи начин лијечења хипергликемија je придржавање ос- 

новних принципа у погледу:
-  узимања оброка и ужина према устаљеном плану,
-  узимања оброка на вријеме - сваког дана у исто вријеме,
-  узимања инсулина или таблета увијек у предвиђено вријеме,
-  редовног провјеравања гликемије,
-  вођења документације о мјерењима гликемије и прегледа 

мокраће на шећер и ацетон,
-  спровођења физичке активности према програму,
-  праћења популарне литературе о шећерној болести,
-  болесници ca инсулин зависним типом шећерне болести, 

када имају повишену гликемију изнад 13,3 ммол/л, треба да провје- 
ре мокраћу на ацетон, прије планиране физичке активности.

Ako се болесник придржава упутстава неопходних за правил- 
но лијечење, ризици да вриједности гликемије буду сувише висо- 
ке су мањи.

Пацијент који има дуже времена хипергликемије захтијева 
допунско обучавање. Ако се не придржава било којег од наведе- 
них принципа значи да je потребно допунско сагледавање узрока 
због којих се то дешава и предузимања одговарајућих мјера. Ово 
се посебно односи на пацијенте који избјегавају редовне контроле 
и који не спроводе квалитетну самоконтролу.

У стањ им а инфекције или gpylux акутних болести, када 
: су вриједности Гликемије високе, изнад 13,3 ммол/л, посебно je  
ј важно ga  се контролише мокраћа на шећер u ацетон. Ha т а ј  
: начин се спречава или рано препознаје теш к а компликација 
ј хиперГликемије кетоацидоза.

Дијабетесна кетоацидоза (ДКА)
Кетоацидоза настаје услед недостатка инсулина који je нео- 

пходан да би глукоза ушла у ћелије и била искоришћена за њи-
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хов нормалан рад. Како ћелије нијесу у могућности да пропусте 
глукозу кроз своју мембрану, глукоза се накупља и њен ниво се у 
крви брзо повећава, ћелије се купају у обилној количини глукозе 
коју не могу да користе као енергију. У таквој ситуацији, да би 
се задовољиле потребе за енергијом долази до појачаног проме- 
та и коришћења масти и бјеланчевина. Ни ослобођене масти не 
могу да се користе у недостатку инсулина na се у крви нагоми- 
лавају производи њиховог непотпуног разлагања-тзв. кетонска 
тијела (ацетон, ацетосирћетна киселина и бета хидроксибутерна 
киселина). Тако се развија стање ca нагомилавањем токсичних 
продуката кетонских тијела која доводе до закисељавања крви. У 
самоодбрани од постојеће промјене хемисјке реакције крви, ор- 
ганизам избацује ацетон преко плућа (убрзаним и продубљеним 
дисањем што ствара карактеристични мирис на ацетон) и излу- 
чивањем ацетосирћетне киселине и бета хидроскибутерне кисе- 
лине путем мокраће. У даљем току ca кетонским тијелима се губи 
велика количина течности и соли што веома брзо доводи до јаке 
дехидрације. Ако се у таквом стању не даје брзо дјелујући инсу- 
лин (средњедјелујући и дуги скоро да не дјелују) веома брзо се 
развијају:

-  брзи пораст глукозе у крви,
-  убрзано стварање кетонских тијела и њихово појачано од- 

страњивање путем мокраће и дисањем,
-  оштећење ћелија које не могу да раде у условима јаке кисе- 

лости,
-  тешко клиничко стање и смрт.

Кетоацидоза може да се развије веома брзо, посебно у стањи- 
ма инфекције, високе темппературе, хладноће и, што je посебно 
важно, код мале дјеце.

До кетоацидозе долази у следећим стањима:
-  почетак инсулин зависног дијабетеса,
-  дијагностиковани инсулинзависни дијабетес,
-  инфекције,
-  хируршке интервенције,
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-  емотивни стрес,
-  хормонске промјене у пубертету,
-  менструација,
-  терапијске грешке,
-  пропуштање дозе инсулина,
-  недовољна доза инсулина.

Неколико симптома може упозорити на почетак кетоацидозе:
-  осјећај јаке жеђи,
-  претјерано учестало мокрење,
-  нагли губитак тјелесне тежине,
-  мучнина у трбуху и повраћање,
-  болови у трбуху,
-  задах на труло воће.
Неопходно je да се при појави било којег од ових симптома, 

појединачно или удружено, треба одмах измјерити шећер у крви 
и испита мокраћа на шећер и ацетон.

A k o  je гликемија врло висока (изнад 13,3 ммол/л-240 мг%) и 
ако су кетони у мокраћи позитивни, треба брзо за тражити ље- 
карску помоћ. Не смије се чекати. Ако се у таквом стању пацијент 
понаша упадљиво, односно ако постоји поремећај свијести било 
којег степена, од поспаности до прекоме и коме, онда друго лице 
мора што прије позвати љекара. Ако се не може да успостави кон- 
такт ca љекаром, болесник треба да се што прије пребаци у прву 
станицу хитне помоћи.

За дијагнозу дијабетесне кетоацидозе, важе следећи параметри:
-  гликемија изнад 16 ммол/л,
-  рН крви испод 7,3,
-  бикарбонати у серуму испод 15 ммол/л,
-  кетонурија (кетони у мокраћи позитивни),
-  гликозурија (глукоза у мокраћи) изнад 55 ммол/л.
Да би се избјегла кетоацидоза неоходни су:
-  редовно планирање оброка,
-  придржавање програма физичке активности,
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-  редовно узимање инсулина,
-  редовна контрола шећера у крви,
-  редовна контрола шећера и ацетона у мокраћи.
Преглед мокраће на кетонска тијела и шећер обавезно треба 

урадити:
-  приликом неке болести, посебно фебрилних стања,
-  гликемија изнад 13,3 ммол/л (240 мг%),
-  појава неког од претећих симптома кетоацидозе.

Лијечење дијабетесне кетоацидозе захти јева  хитну  
хоспитализацију у јединиицу интезивне ње1е!

Ako се лијечење започиње у амбулантним условима (објек- 
тивни разлози) поступакје следећи:

Kog дјеце: интравенска инфузија раствора NaCl 0,9% у 
количини од 10 мл/кг т т  на сат, прва 2 сата, a потом 5 мл/ 
Kl т т  на сат.

+ брзодјелујући инсулин поткожно у дози 0,1 јед/к1 т т  
свака 2-4 с а т а  до пада тикемије испод 15 ммол/л. Гликемијуу 
капиларној крви м јерити свака 2 сата .

Брзи тр ан сп орт у референтну устан ову !
Kog одраслих: интравенска инфузија раствора NaCl 0,9% 

у количини од 1 л и тра  свако1 сата , прва 3 с а та , a потом  за- 
висно од потреба.

+ брзодјелујући инсулин у болусу (кроз систем) у дози од 
16-20 јединица, a п отом  бјед. свако1 сата .

Брзи тр ан сп орт у референтну установу!

Лактатна ацидоза

To je метаболичка ацидоза праћена високим нивоом лактата 
(изнад 5 ммол/л). У клиничкој слици доминирају повраћање, про- 
дубљено и убрзано дисање (Кушмулово) и неспецифични болови 
у трбуху. Обавезно лијечење на јединици интезивне његе.
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Дијабетесно некетогено хиперосмоларно стање (ДНКХОС)

Ово стање карактерише хипергликемија (и до 50 ммол/л), 
дехидрација, депресија нервног система све до коме. Кетоза, од- 
носно ацидоза није присутна. Изузетно тешка компликација која 
захтијева лијечење на јединици интензивне његе.

Посредне - интермедијарне компликације

Kao посебну групу компликација које се налазе између акут- 
них и хроничних чине:

-  липоатрофија,
-  липохипертрофија,
-  промјене на малим зглобовима и кожи,
-  заостајање у расту и развоју,
Ове компликације карактеристичне су за дјецу и младе који 

се налазе на инсулинској терапији и не виђају се код одраслих бо- 
лесника ca типом 2 шећерне болести.

О некада веома честим, a сада релативно ријетким комплика- 
цијама, липоатрофији и липохипертрофији, говорили смо када je 
било ријечи о компликацијама код инсулинске терапије.

Слика 78. Карактеристичне промјене зглобова
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Промјене на малим зглобовима и кожи

Ограничена покретљивост зглобова, најчешће се види на ма- 
лим зглобовима шака, ређе на великим зглобовима (ручни, лакат, 
кољено, раме) и кичми. Промјене су безболне. Често се ca овим 
промјенама зглобова нађе и задебљала кожа која je срасла ca подло- 
гом која, у тежим случајевима, je „воштаног квалитета“ (Слика 78).

Ове промјене се чешће налазе код дјеце ca слабије регулиса- 
ном шећерном болести, a постоје и докази да су код дјеце ca овим 
промјенама далеко чешће и компликације на ситним крвним су- 
довима. Боља регулација шећерне болести, посебно превођење на 
интензивнију терапију, често прати знатно смањење промјена na 
чак и потпуно губљење. Препоручује се и физикална терапија која 
може да покаже добар ефекат.

Заостајање у расту и развоју

Заостајање у расту и развоју код дјеце обољеле од шећерне 
болести je условљено првенствено слабом регулацијом болести 
у дужем временском периоду. Разлог овом je превенствено што 
лоша регулација подразумијева не- 
достатак инсулина који има важ- 
ну анаболичку (градивну) улогу.
Међутим, од значаја je и читав 
низ других фактора као што су 
поремећена секреција хормона 
раста, затим појачана секреција 
хормона надбубрега (кортизол) 
који негативно утичу на раст.

Психосоцијални фактори, по- 
везани ca контролом и лијечењем 
шећерне болести, могу да буду од 
посебног значаја у застоју раста и 
развоја. Код дјеце ca слабо регу- 
лисаном шећерном болести, пос-
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тоји успорено коштано сазријевање, тако да се неријетко раст на- 
ставља и у годинама када je код здраве дјеце процес окоштавања 
завршен.

Kao посебан случај јаког заостајања у расту дјеце ca дијабете- 
сом je тзв. Моријаков синдром (Слика 79). Дјеца су ниског раста, 
блиједа, ca задебљаном кожом, повећаном тежином у односу на 
висину, увећањем јетре, застојем полног развоја. Ha срећу, ово 
стање се сада изузетно ријетко виђа.

Дјеца су посебно осјетљива када je у питању раст, na je то слу- 
чај и ca дјецом обољелом од шећерне болести. Дјечју жељу за нор- 
малним растом и развојем треба користити као мотивацију да се 
постигне добра метаболичка контрола шећерне болести, што je 
најважнији предуслов нормалног раста и развоја

Касне-хроничне компликације

Неконтролисана или слабо контролисана шећерна болест, у 
којој се tokom дуго година одржавају високе вриједности глике- 
мије ca честим кетоацидозама, доводи до појаве читавог низа ве- 
ома озбиљних поремећаја од којих су најважнији:

-  оштећење очију,
-  оштећење бубрега,
-  оштећење срца,
-  оштећење нервног система.
Нажалост многи млади људи обољели од шећерне болести, 

док су још пуни снаге и живота, мисле да се њима те комплика- 
ције не могу или неће десити. To je често самообмана која када 
постане стварност показује сву своју тежину. Јасно je да се тада 
знатно мање може учинити, него да се почело на вријеме реал- 
но мислити о оном што je неминовно. Ако се не постигне добра 
регулација болести, ако се високе вриједности гликемије одржа- 
вају у дужем временском периоду, ако се често јављају озбиљни 
поремећаји као што je кетоацидоза, будући проблеми се не могу 
заобићи! Они долазе веома брзо и, обично, нажалост, ријетко кад 
појединачно.
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Постоје сасвим реални докази да се ови проблеми могу сприје- 
чити или одложити на касније године живота, ако се постиже до- 
бра контрола шећерне болести, ако се обољели одговорно понаша 
придржавајући се најважнијих принципа исхране, инсулинске 
терапије, физичке активности и самоконтроле. Нада постоји, она 
je сасвим реална ако обољели овлада шећерном болести, a не она 
њим. Да би се схавтила суштина проблема хроничних комплика- 
ција, покушаћемо да једноставно прикажемо промјене на ситним 
и великим крвним судовима (микроангиопатије и макроангио- 
патије). Te промјене стоје у позадини свих компликација које се 
јављају послије дужег трајања шећерне болести.

Оштећења ситних крвних судова

Када се дуго времена одржавају високе вриједности глике- 
мије доћи ће до оштећења ситних крвних судова. Kao резултат 
оштећења ситних крвних судова очију, срца и бубрега, долази до 
озбиљних обољења ових органа, карактеристичних за шећерну 
болест. Услед оштећења ситних крвних судова коже и ногу, као и 
нервног система јавиће се проблеми и на њима.

Високи ниво глукозе у крви доводи до промјена форме ери- 
троцита (црвених крвних зрнаца), који постају задебљани и кру- 
ти, губе еластичност и не могу да се стегну и сузе при проласку 
кроз ситне крвне судове (Слика 80).

III I
kpellOI O J I

Примијписмо 
крвмо ipttllt

С И Т И И

M 'H l l i l

lipRCMn
KpftllU i plllic 
(tpHIUUMl)

Глукоза

Слика 80. Оштећење ситних крвних судова високим гликемијама
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Када стврднута црвена крвна зрнца покушавају да прођу кроз 
ситни крвни суд, она га још више оштећују. Крвни суд постаје 
слаб и порозан (пропустљив). Глукозатакође доводи до оштећења 
зида ситних крвних судова.

Оштећења већих крвних судова

Високе вриједности гликемије које се одржавају у дужем вре- 
менском периоду, доводе до оштећења и већих крвних судова. 
Kao последица овога може доћи до високог крвног притиска, за- 
дебљања зидова артеријских крвних судова, срчаног удара и мо- 
жданог удара, слабе циркулације у ногама и рукама.

Црвена крвна зрнца, тврда услед високих концентрација глу- 
козе, приликом проласка кроз крвне судове, оштећују унутрашњу 
страну њиховог зида доводећи до стварања ожиљака на тим мје- 
стима (Слика 81).

. кдиран јид 
upttiior суда

хо.ичтсро.т 
Промнјењенм cptiipoiin

Слика 81, Оштећења већих крвних судова високим гликемијама

Тако и већи крвни судови постају крути и чврсти. Масне че- 
стице-холестерола се хватају на мјестима створених ожиљака, 
стварајући наслаге које су у почетку претежно уздужне, лако уз- 
дигнуте жућкасте пруге на унутрашњој површини крвног суда. 
Састављене су од нагомиланих масних материја na се зато и зову 
масним пругама. Временом се на овим мјестима развијају тзв. 
фиброзне плоче, атероми или плакови који се састоје од чауре 
састављене од везивног ткива, у чијој се унутрашњости налазе
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нагомилане масне материје и други продукти који настају рас- 
падањем таквог плака. Фиброзни плакови имају изглед чврстих 
наслага које стрче у лумен крвног суда и доводе до његовог сужа- 
вања. Ha тим мјестима, вртлози у крвној струји доводе до ства- 
рања крвних угрушака. Ha тај начин долази до озбиљног сужења 
и зачепљења, зјапа крвног суда, ca сметњама у протицању крви. 
Услед повећаног отпора крви при проласку кроз таква сужења, 
срце мора да ради појачано како би савладало отпор, што доводи 
до повећања крвног притиска.

Компликације на очима - Ретинопатија

Промјене на очном дну (ретини) у току шећерне болести пред- 
стављају једну од најчешћих компликација ове болести. Промјене 
се јављају на ситним крвним судовима, али и на самом ткиву очног 
дна (ретинопатија). Узрок овим промјенама су метаболички по- 
ремећаји који постоје код шећерне болести и промјене на ситним 
крвним судовима. Може се слободно рећи да све промјене на оч- 
ном дну, у току шећерне болести, почињу од промјена на ситним 
крвним судовима, на које се касније надовезују остале промјене у 
ткивуретине и стакластом тијелу. Ако се не лијече, ове промјене 
могу довести до озбиљног оштећења вида, na чак, и до слепила.

Разликују се два клиничка стадијума кроз која пролази рети- 
нопатија:

-  Непролиферативнаретинопатија и
-  Пролиферативнаретинопатија
Непролиферативну рети н опати ју  карактерише повећана 

пропустљивост капилара, што прати повећано крварење.
Пролиферативну рети нопати ју  карактерише стварање но- 

вих крвних судова. Ово, уз остале промјене, погодује већем крва- 
рењу, што изазива смањење и губитак вида.

Видјели смо да услед оштећења зида ситних крвних судова, 
ови постају пропустљиви. Услед попуштања и слабљења ситних 
крвних судова очног дна, на њима се стварају ситна проширења
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Слика 82. П ром јене на очном  дну код дијабетесне ретинопатије.
Виде се анеуризме, ситна крварењ а и нови  крвни судови.

(микроанеуризме). У овој фази болести, обично нема значајнијих 
сметњи вида. Касније, развојем процеса, долази до ситних крва- 
рења из крвних судова у ретину. Крварења могу да буду и масивна, 
ca потпуним оштећењем вида. Међутим, процес се обично споро 
развија и у даљем току долази до стварања нових крвних судова 
и везивног-ожиљног ткива у ретини. To je тзв. пролиферативна 
фазаретинопатије (Слика 82).

Ретинопатија се ријетко јавља у болесника код којих дијабетес 
траје мање од пет година, као и у болесника млађег узраста, без 
обзира на дужину трајања болести. Показало се да повишен крв- 
ни притисак убрзава настанак дијабетесне ретинопатије.

Велики напредак у лијечењу ових промјена постигнут je ла- 
серском фотокоагулацијом којом се, у значајној мјери, може сачу- 
вати вид код обољелих од шећерне болести. Међутим, неопходно 
je да се постигне добра регулација, односно добра метаболичка 
контрола. A k o  се она постигне, промјене на крвним судовима 
очију ће се јавити знатно касније и биће знатно лакше. A када се 
и развију, примјеном ласерске фотокоагулације и добром регула- 
цијом болести, успориће се процес прогресивног оштећења вида.

У тежим облицима ретинопатије, може се приступити тако- 
званој витректомији. Овом методом се, у случају тешких крва- 
рења, отклањају оштећени дијелови ока. Код око 70% обољелих, 
постиже се побољшање вида.
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Замућење очног сочива (катаракта)

Замућење очног сочива je један од најчешћих проблема на 
очима старијих болесника од шећерне болести. Да би вид био 
нормалан између осталог, неопходно je да очно сочиво буде про- 
зирно. Катаракта се дешава као нормалан, процес старења, мада 
постоје докази да слабија контрола шећерне болести доводи до 
појаве овог обољења и код младих, a код старих га убрзава. Код 
младих ca лоше регулисаном шећерном болешћу долази до наго- 
милавања одређених материја у очном сочиву, што доводи до ње- 
говог замућења и тзв. метаболичке катаракте. Свакако да je веома 
важно да се ове промјене на вријеме примијете како би се појача- 
ном и побољшаном метаболичком контролом болести зауставио 
или успорио процес. Када се развије катаракта и када долази до 
оштећења вида, хируршким путем се врши замјена очног сочива.

Да би се оштећење вида могло спријечити, неопходна je ре- 
довна контрола очног дна. У фази почетне ретинопатије, када по- 
стоји само проширење ситних крвних судова очног дна и веома 
ситна крварења, болесник може да нема никавих сметњи вида. 
Зато je важно да се ове промјене открију и онда када нема озбиљ- 
нијих сметњи вида. Тада се, добром регулацијом и другим тера- 
пијским мјерама може значајно успорити њихово напредовање. 
Контрола очног дна особа ca шећерном болешћу, обавезна je је- 
данпут годишње.

Оштећења бубрега Нефропатија

Нефропатија je озбиљно обољење бубрега и компликација 
која има највећи утицај на дужину живота обољелих од шећерне 
болести.

Нефропатија представља скуп промјена које се најчешће на- 
лазе на бубрезима обољелих од шећерне болести послије дугог 
трајања болести. Te су промјене:

-  инфекција,
-  склероза (отврднуће ситних крвних судова бубрега),
-  оштећење гломерула (филтрациони апарат бубрега).



7: КОМПЛИКАЦНЈЕ ШЕЂЕРНЕ БОЛЕСТИ 415

Ове промјене се развијају ca трајањем шећерне болести која 
доводи до прогресивног слабљења бубрежне функције (Слика 83 ).

Прво се почињу јављати у мокраћи бјеланчевине-протеини (и 
то албумини) које здрави бубрези штеде да се не губе из организ- 
ма. Док се неопходни протеини губе у све већој количини путем 
мокраће, дотле се штетни продукти, који се код здравих бубрега 
излучују, почињу задржавати. Бубрези не врше правилно основну 
заштитну функцију, као најважнији орган за излучивање. Време- 
ном се почиње задржавати и вода, што доводи до појаве отока 
(едема). Крвни притисак расте и тако се временом развија карак- 
теристична слика тешког оштећења бубрежне функције које се 
назива уремија, a која je узрок смрти у преко 50% случајева умр- 
лих између 25 и 40 године живота.

Дијагноза манифестне нефропатије се поставља на основу на- 
лаза сталне протеинурије (веће од 500 милиграма у 24 сата), под 
условом да нема уринарне инфекције, претходног интензивног 
физичког напора или других чинилаца који могу привремено по- 
већати уринарну елиминацију протеина.

БУБРЕЗИ Слика 83.
n-j____fr  К ом пликације ш ећерне болести на

бубрези м а и м окраћним  путеви- 
-  пфлитис ма: Н еф роп ати ја значи патологију

бубрега. П и јел и ти с  je  инфекција 
Учнппрслоиата бубреж не карлице м јеста  на којем

се м окраћ а скупљ а прије одласка 
у  м окраћеводе. Пијелонефришис 
je  ин ф екција тубула-бубреж них 
ц јевчица које скупљ ају  мокраћу, 
гломерула - ситних струк ту р а које 
ф илтрирају  м окраћу из крви и

б«шше крвних судова. Ц и с т и т и с  je  упала
м окраћне беш ике, најчеш ће услед

iucToj) чокраНс . '  '
инфекције. С та за  м окраће je  задр- 
ж авањ е м окраће у  м окраћној 6е- 
ш ици. Ш то ви ш е м окраћ а остаје 
у  беш ици, то  je  већа опасност од 
р азви јањ а  инфекције.



416 Проф. др Божидар М. Бојовић: СВЕ 0  ШЕЂЕРНОЈБОЛЕСТИ

T o k  бубрежне болести у инсулинзависном, тип 1 дијабетесу, 
пролази кроз више фаза. Најчешће се те промјене дијеле на пет 
стадијума (Слика 84):

1. Стадијум хипертрофије и хиперфункције бубрега јавља 
се код скоро свих болесника ca инсулинзависним дијабетесом 
већ у вријеме постављања дијагнозе. У овом стадијуму се запажа 
повећано излучивање албумина. Ове промјене могу да се норма- 
лизују ако се постигне добра метаболичка контрола болести.

2. Стадијум оштећења бубрега без клиничких знакова ка- 
рактерише се задебљањем базалне мембране капилара гломерула 
које се развија за 2-3 године. Упоредо се развија гломерулосклеро- 
за, обично послије 10 година.

3. Стадијум почетне нефропатије - У овом стадијуму се уо- 
чава микроалбуминурија 0.3 г/дан или 200 микрограма/минути. 
Код болесника ca типом 2 дијабетеса, при дијагностици обољења 
микроалбуминурија je већ присутнау 13-41% болесника.

Н ОРМ АЛАН РАН А  Н ЕФ РО П А Т И ЈА  УЗН А П РЕД О ВА Л А

-------------------------------- -----------------------------------  Н ЕФ РОП АТИЈА
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4. Стадијум испољене нефропатије карактерише стална 
албуминурија и среће се у 35-40% особа ca типом 1 дијабетса, по- 
слије 40 година праћења.

5. Стадијум терминалне бубрежне болести. Узрок хипертен- 
зије, која je повезана ca напредовањем бубрежне болести у типу 1 
дијабетеса, није сасвим разјашњен. Да ли хипертензија претходи 
нефропатији или прати најраније промјене? Добро контролисан 
крвни притисак може да смањи прогресију албуминурије и нефро- 
патије. Ипак, када се код болесника ca дијабетесом који нијесу има- 
ли повишен крвни притисак јави високи притисак, то може да буде 
рани знак обољења бубрега. Треба знати да смањен унос протеина 
код болесника ca албуминуријом, смањује излучивање албумина.

З а т о  je  Америчко дијабетолошко удружење препоручило :
• унос протеина од 0.8 Грама на килоГрам тјелесне тежине свим • 
: дијабетичарима, изузев дјеци u трудницама. :

Данас се веома осјетљивом методом тзв. микроалбуминурије 
могу открити веома ране промјене на бубрезима. Заправо промје- 
не су евидентне када се почињу губити мале количине албуми- 
на, 30 мг и више, у 24. часовној мокраћи, a што се стандардним 
дијагностичким методама не може открити. Веома je важно да 
сваки болесник ca шћерном болести, бар једном годишње изврши 
ову анализу. Јер, видјели смо, ако се у стању почетних промјена 
постигне добра регулација болести, могуће je да се оне потпуно 
зауставе, или, чак повуку.

Исхрана богата бјеланчевинама доводи до повећане филтра- 
ције у тзв. гломерулима бубрега и до повећаног излучивања албу- 
мина што доводи до оштећња бубрега. Да би се почетне промјне 
на бубрезима поправиле, потребно je да чим се дијагностикује 
микроалбуминурија смањи унос бјеланчевина у храни за 50%. 
Ha тај начин се нормализује гломеруларна филтрација и губитак 
албумина. Зато je став АДА, да болесници ca шећерном болешћу 
узимају 0. 8 гр/кг бјеланечевина дневно, сасвим оправдан. Нажа- 
лост, веома често се заборавља да исхрана ca смањеним уносом
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протеина има посебно важно мјесто у лијечењу дијабетесне неф- 
ропатије, посебно у њеном почетном стадијуму.

Инфекције мокраћних путева које су честе код обољелих од 
шећерне болести, поспјешујуразвој нефропатије. Рано препозна- 
вање и лијечење инфекција мокраћних путева, веома je важно у 
спречавању ове озбиљне компликације.

Завршна фаза губитка бубрежне функције захтијева дијализу. 
Данас постоји и могућност пресађивања бубрега.

АЦЕ инхибитори успоравају напредовање болести u мо1у : 
I седавати u код болесника ca нормалним притиском, ако имају ј 
: микроалбуминурију. :

Савјети о исхрани болесницима који имају шећерну болест и 
оштећену функцију бубрега

Код болесника ca дијабетесном нефропатијом дијета je једна 
од најважнијих терапијских мјера.

Основни циљ дијеталне исхране je да се заустави или успори 
процес оштећења бубрега. Да би се то постигло потребна je добра 
метаболичка контрола болести, ca вриједностима HbAlc обавезно 
испод 7.0%, a пожељно je испод 6.2%. Предуслов за добру метабо- 
личку контролу дијабетеса je нормална тјелесна тежина (BMI од 
18. 5-24, 9 кг/м2 површине тијела). За брзу орјентацију пожељне 
тјелесне тежине може послужити и формула: од тјелесне виси- 
не пацијента у центиметрима, одузети 100. Остатак je пожељна 
тежина у килограмима. Регулацијом тјелесне тежине постиже се 
боља контрола гилкемије, крвног притиска и масноћа у крви. Ако 
тежина одговара идеалној то je знак да je уравнотежен енергетски 
унос материја.

Код особа ca дијабетесном нефропатијом, дневни калоријски 
унос треба да чине:

Угљени хидрати 50-60%
Масти 35%
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Бјеланчевине 0.6 грама no килограму тјелесне тежине (дијабе- 
тесни болесници код којих бубрези нијесу оштећени узимају 0.8 
гр/кг тт)

У1љени хидрати  се налазе у свим намирницама биљног по- 
ријекла. Особе ca шећерном болести не треба дауносе концентро- 
ване шећере, a унос осталих угљених хидрата треба равномјерно 
да расподијеле у току цијелог дана, како би се избега већа коле- 
бања вриједности гликемије. Ако je унос угљених хидрата праћен 
довољним уносом дијетних влакана, постиже се боља контрола 
гликемије. Дијетна влакна се налазе у воћу, поврћу и житарицама. 
Дневно треба унети 20-25 г дијетних влакана.

М асти  су такође извор енергије. Ако су нормалне вриједно- 
сти масноћа у крви, постиже се боља контрола гликемије, крвног 
притиска, спорије je напредовање бубрежне болести и процеса 
атеросклерозе. Мастима треба да се обезбиједи око једна трећи- 
на потребне енергије. Треба користити масти биљног поријекла, 
a масти животињског поријекла смањити испод трећине укупно 
унијетих масноћа. Унос холестерола треба ограничити на 200-300 
мг дневно. Ово се може постићи избјегавањем масти, бутера, мар- 
гарина, жуманца, масних сиреве, сланине, црвеног меса, павлаке, 
a уноси бијело месо, немасни сиреви, бјеланце јајета, биљна уља, 
морскариба (1-2 пута недељно).

Бјеланчевине су градивне материје за организам. Бјеланчеви- 
не из хране не утичу на гликемију, али код оштећења бубрега, њи- 
хов унос треба да се ограничи. Ако je функција бубрега очувана, 
препоручује се унос од 0,8 г бјеланчевина no кг тјелесне тежине 
дневно. A k o  je смањена бубрежна функција, тада треба да се огра- 
ничи унос бјеланчевина на 0,6 г no кг тежине дневно. Тако на пр. 
ако имате 70 кг, дозвољен je дневни унос од 42 г беланчевина (70 
х 0.6 = 42). Оваквим ограничењем бјеланчевина постиже се боља 
регулација гликемије, смањење бјеланчевина у мокраћи, спорије 
напредовање бубрежне болести. Требауносити претежно бјелан- 
чевине животињског поријекла (месо, jaja, млечне производе). И 
у храни биљног поријекла има бјеланчевина, нарочито у житари-
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цама, пасуљу и кромпиру, али су оне мање корисне, a поред тога 
ове намирнице садрже доста калијума и угљених хидрата.

Унос течн ости  je најчешће без ограничења. Али ако имате 
отоке, треба да ограничите унос течности. Ако желите да се осло- 
бодите отока, тада треба да унесете мање течности од количине 
коју сте измокрили претходног дана.

Како кухињска со (натријум) задржава воду у организму, то 
се свим болесницима од шећерне болести саветује умерено огра- 
ничење соли. Ако имате повишен крвни притисак или отоке тада 
храну не треба досољавати, некад je потребно да се једе и неслан 
хлеб, a забрањени су сухомеснати производи, слани сиреви, зим- 
ница и конзерве свих врста.

Неки болесници имају склоност ка повећању калијума у крви. 
Овоме нарочито доприноси лоше регулисана гликемија. Тада већи 
унос калијума ca храном може да изазове опасне сметње у раду 
срца. Калијума има доста у већини намирница, посебно биљног 
поријекла. Због високог садржаја калијума, овим болесницима се 
забрањује унос сушеног и коштуњавог воћа, док je унос осталог 
воћа и поврћа, као и њихових прерађевина ограничен.

Да бисте спријечили оштећење костију треба да водите рачу- 
на о уносу фосфора и калцијума.

Уколико имате повећану вредност фосфора у крви, млијеко и 
јогурт ограничите на једну шољу, a сир на 50 г дневно. Соја се не 
препоручује, a пасуљ je дозвољен повремено до 100 г. Такође, тре- 
ба да избјегавате индустријске производе којима се додају фос- 
фати. И поред дијете, фосфор у крви се често не може задовоља- 
вајуће контролисати без лијекова.

Како намирнице које садрже доста фосфора садрже и кал- 
цијум, то ако се придржавате свих наведених савјета обично 
нећете моћи да унесете потребну количину калцијума. Због тога 
je неопходно да калцијум уносите у облику готових препарата.

Алкохолна пића су дозвољена у умереним количинама -  једна 
чаша дневно. Дозвољено je и умерено конзумирање кафе.

Зачини се могу да користе како би се поправио укус јела. Го-
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тове мјешавине зачина нису препоручљиве јер садрже доста ку- 
хињске соли, али je зато дозвољен слободан избор зачинског биља 
у мањим количинама.

Уз овакву дијету потребно je да се узимају и неки витамини и 
минерали. Најчешће су то витамини Б групе и препарати гвожђа.

Д и јета ca 40 грама бјеланчевина за болеснике који имају шећер- 
ну болест u смањену функцију бубреш (Одељење нефролошје, КБЦ 
„Звездара“ -  Eeolpag):

Доручак:
1. бијела кафа (млијеко 1,5 дл, црна кафа 0,5 дл)
2. хљеб 50 г
3. jaje или сир 30 г
4. маргарин или маслац 5 г

Ужина:
1. кекс 50 г
2. јабука или мандарина или бресква 20 г

Ручак:
1. супа или чорба од поврћа
2. јело од поврћа (дозвољено поврће: купус, кељ, карфиол, 

спанаћ, боранија, зелена паприка, парадајз 200 г, кромпир 150 г, 
шаргарепа, лук, црвена паприка, укуван парадајз 100г) или пири- 
нач 50 г

3. јунеће или пилеће месо
4. салата 100-150 г (дозвољено поврће: краставац, купус, зеле- 

на салата, парадајз, зелена паприка)
5. хљеб 50 г
6. воће 150 г (дозвољено воће: јабука, бресква, јагода, помо- 

ранџа, купина, малина, грожђе ако није слатко)

Ужина:
1. компот од јабука 100 г
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Вечера:
1. јело од поврћа као за ручак
2. јогурт 1 дл
3. хљеб 30 г
4. јабука 200 г

Оброк пред спавање:
хљеб 30 г, маргарин или кајмак 5 г

По 5 Грама бјеланчевина налази се у:
40 г тијеста
75 г пиринча
60 г хљеба
1 дл јогурта
12-15 г тврдог сира
50 г jaja
25-30 г меса
5-50 г пасуља
150 г печурака
75 г зеленог грашка
15 г сушене соје
Садржај калијума у 100
брашно 210-290 мг
кукуруз 340 мг
тијеста 80 мг
месо 200-250 мг
jaje 140 мг
јогурт 130 мг
маслац 20 мг
боранија, купус 250 мг
карфиол, грашак 350 мг
парадајз 270 мг
соја 1800 мг
паприка180 мг

50 г пшеничног брашна 
1 кг скробног брашна 
150 г млијека 
200 г павлаке 
15-25 г меког сира 
200 г кајмака 
25 г рибе
30 г лешника, ораха 
200 г карфиола 
75 г чоколаде 
150 г кестена 
I неких намирница 
пиринач 210 мг 
хљеб 110-180 мг 
кекс 150 мг 
риба 250 мг 
млијеко 140 мг 
павлака 65 мг 
сир 80-100 мг 
лук, краставац 150 мг 
кромпир 380 мг 
пасуљ 1500 мг 
зелена салата 220 мг 
шаргарепа 250 мг
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печурке 400 мг ротквица 270 мг
спанаћ 140 мг тиквице 270 мг
банана 600 мг бресква 195 мг
лимун 160 мг лубеница 160 мг
јагода 150 мг јабука 110 мг
кајсија 370 мг крушка 135 мг
орах, лешник 500-600 мг сушено воће 600-800 мг 
поморанџа 180 мг трешња 250 мг
вишња 190 мг малина 180 мг
ш љ и ва210м г грожђе 220 мг
шећер 3 мг џем 80-100 мг

Болести срца и крвних судова

Раније смо описали у оквиру промјена на већим крвним судо- 
вима и промјене које се дешавају на крвним судовима и на срцу. 
Најчешћа локализација ових процеса je на крвним судовима срца. 
Наиме, исхрана срчаног мишића врши се помоћу крви која до- 
лази путем двије мале срчане артерије које се одвајају из главне 
аорте одмах no њеном изласку из лијеве коморе срца. Услед посте- 
пеног сужавања отвора ових крвних судова, долази до озбиљних 
сметњи у протоку крви и исхрани срчаног мишића. Болест која се 
развија назива се коронарна болест или исхемијска болест срца. 
Испољава се на различите начине, почев од јаких болова у пред- 
срчаном предјелу који се називају амина пекторис или стенокар- 
дија, na све до срчаног инфаркта или изненадне срчане смрти.

Друга локализација, no учесталости ових промјена je на крв- 
ним судовима мозга. Овдје се поремећаји циркулације завршавају 
можданим ударом или шлогом.

Ha треће мјесто, no учесталости, долазе крвни судови ногу. 
У случају отежане циркулације, у артерисјким крвним судовима 
ногу долази до карактристичних и јаких болова приликом хо- 
дања, хладноће ногу, лоше исхрањености коже и других ткива, све 
до развијања гангрене коју карактерише изумирање ткива испод 
мјеста гдје постији прекид протока крви.
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Промјене на срцу и крвним судовима су компликације које 
се неминовно јављају код одраслих ако шећерна болест није до- 
бро регулисана. Упознавање ca овим озбиљним проблемима може 
само да помогне, тако пацијент схвати опасност која му пријети 
и да одговорнијим односом и бољом регулацијом спријечи њихо- 
во испољавање. У домену ових промјена посебан проблем пред- 
ставља повишен крвни притисак који карактерише висок морби- 
дитет и морталитет и проблеми у лијечењу (Слика 85). Ha срећу, 
болести срца и већих крвних судова се у дјечјем узрасту и адолес- 
ценцији не испољавају.

Оштећење нервног система - Неуропатија

Високе вриједности глукозе у крви које се одржавају дуго 
времена као знак лоше регулације шећерне болести, доводе до 
оштећења и нервних ћелија. Оштећене нервне ћелије нијесу у мо- 
гућности да преко својих изданака квалитетно шаљу сигнале. Kao 
последица тога, настаје читав низ симптома карактеристичних за 
оштећење нервног система-неуропатија. Такви су трњење или бол 
у појединим дијеловима тијела, посебно у стопалима и листови- 
ма ногу, или неосјетљивост на убоде, ударе или друге повреде на 
стопалима.

Дијабетесне неуропатије се обично дијеле на двије групе. Јед- 
на je тзв. сензорна или периферна која напада нерве одговорне
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за осјетљивост у предјелу стопала, руку, зглобова и друга, тзв. ау- 
тономна која напада нерве одговорне за контролу унутрашњих 
органа као што су органи за варење или мокраћни путеви.

Симптоми периферне (сензорне) неуропатије су бројни, 
a најчешће су присутни трњење, губитак осјетљивости, пец- 
кање, осјећај као да се хода no вуни и болови. Далеко најчешће 
су захваћене ноге, a потом руке, мада се сметње могу јављати и 
у предјелу грудног коша и трбушног зида. Симптоми периферне 
неуропатије најчешће се јављају ноћу, на хладноћи, на влази, t o 
k o m  кишних и зимских дана. По јачини испољавања, симптоми 
могу да буду веома различити, од благих до веома јаких и није 
поштеђена ни једна узрасна група.

Дијабетесно стопало

Мада периферна неуропатија може да захвати скоро све 
нерве, ипак се код неких јавља далеко чешће него код других. По- 
себно важан облик испољавања ове неуропатије и проблеми који 
ca њом иду, представља тзв. дијабетесно стопало (Слика 86). Због 
присутне неуропатије у предјелу стопала, смањен je осјећај за бол, 
додир, топлоту и хладноћу, a ca лошом прокрвљеношћу стопа-

Слика 86. Дијабетесно стопало
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ла, успорено зарастање рана. Ово су веома често извори бројних 
проблема код обољелих од шећерне болести. Чак и мале повреде у 
предјелу стопала, могу да доведу до инфекције, a узајамно дејство 
свих ових чинилаца доводи до одумирања ткива.

Међуоднос фактора који доводе до некрозе ткива стопала, 
може се приказати схематски (Схема 5).

Неуропатија
I

Инфекција -» Н екрозаткива 
t

Исхемија

Схема 5. Ф актори  који  доводе до некрозе тки ва стопала

Kao што се види, у центру узрока je инфекција. Зато, у циљу 
спречавања нежељених последица, препоручује се редовно прање 
ногу у топлој води (воду увијек провјерити руком да не би дошло 
до опекотина), a послије прања ноге обрисати меким пешкиром. 
Потребна je њега ногу, ca посебном пажњом на појаву жуљева, 
његу ноктију, na све до редовних гимнастичких вјежби. Обућа 
треба да je удобна и довољно широка. Чарапе и ципеле треба да 
су од природних материјала како не би долазило до задржавања 
влаге услед знојења и сл. Ha срећу, ова појава je доста ријетка у 
дјечјем узрасту, али на њу се мора мислити и зато и млади болес- 
ници од шећерне болести треба од самог почетка да су упућени у 
све потенцијалне проблеме.

Лијечење неуропатске улцерације подразумијева:
-  уклањање калуса (жуљевитог ткива),
-  лијечење инфекције,
-  хигијенско-дијететске мјере,
-  добра контрола шећера у крви.
Уклањање калуса које окружује улцерацију мора бити спрове- 

дено од стране стручњака љекара.
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Прије лијечења инфекције, треба урадити брис ране и изоло- 
вати бактерије. Дају се антибиотици, према антибиограму, интра- 
венски. У случају појаве улцерације, потребно je дуже одмарање 
у кревету, ношење специјалних уложака, којима се штеди мјесто 
улцерације, ношење посебних чарапа и ципела.

Полна немоћ (импотенција) код мушкараца je честа ком- 
пликација код обољелих од шећерне болести. Мада се она обично 
јавља послије вишегодишње болести, и првенствено, код особа 
које слабо контролишу шећер, ипак може да се јави и код младих 
људи.

Некада се овај проблем јавља посебно код младих у склопу 
психолошких проблема, a у сваком случају треба затражити ље- 
карску помоћ. Данас се у лијечењу постижу релативно задовоља- 
вајући резултати, посебно примјеном вакум апарата (Слика 87).

Слика 87. Вакум  апарат за  увећањ е и ерекцију пениса

Аутономна неуропатија. Познато je да желудац, танка црије- 
ва, дебело цријево и мокраћна бешика празне свој садржај се- 
ријом ритмичних контракција мишића њихових зидова. Када 
нерви који контролишу ове мишиће буду захваћени процесом 
неуропатије, онда долази до успоравања контракција. Обоље- 
ли осјећају пуноћу, надутост, повраћање несварене хране, имају
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ријетка али количински обимна мокрења, као и успорено и оте- 
жано пражњење. Ово су карактеристичне сметње које говоре о 
тзв. аутономној неуропатији.

Липоидна некробиоза je добро препознатљива, карактери- 
стична промјена коже ca карактеристичном бојом и склоношћу 
каулцерацији.

Слика 88. Л ипоидна н екробиоза

Сматра се као компликација у склопу неуропатије, зато што 
je биопсијом коже, у околини промјене, присутан губитак нерв- 
них влакана. Неугодно je што се ове промјене јављају најчешће на 
предњој страни поткољеница и то у младих жена, што посебно 
може да прави естетске проблеме (Слика 87).
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Слика 89. Редовне љекарске контроле-добро здрављ е
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Дијагностиковањем шећерне болести, из основа се мијења на- 
чин живота обољелог, a најчешће и његове породице. Од тог 

првог става, од начина како се прихвати болест, умногоме зависи 
даљи ток болести, квалитет и дужина живота. Ha самом почетку, 
најчешће се намеће неколико ризика којима су пацијенти изложе- 
ни. Најопсанији су:

-  порицање болести ca запостављањем савјета и опомена ље- 
кара,

-  страх и забринутост за све оно што слиједи послије откри- 
вања болести,

-  осјећај кривице и самооптуживање родитеља, када су дјеца 
у питању.

Порицање болести, ca негативистичким односом и игнори- 
сањем савјета, од самог почетка неминовно доводи до слабе ре- 
гулације, брзих метаболичких поремећаја и компликација, na о 
било којој врсти шећерне болести и старости пацијента да се ради.

Страх и забринутост као и осјећај кривице, врло брзо ће не- 
стати када се започне ca обучавањем, када родитељи (ако су дјеца 
у питању) прихвате реалност и упознају се ca суштином болести. 
Када се одстране још присутна предубјеђења о шећерној болести, 
чија су поимања плод односа према овој болести из времена када 
се није спроводило адекватно лијечење.

Пошто обољели или родитељ повјери проблеме своме љекару 
и када се о њима посавјетује и отворено поразговара, сигурно je 
да су изгледи да се сви они превазиђу далеко бољи. У овом дијелу, 
даћемо мишљења о неким важнијим питањима везаним за сваки- 
дашњи живот пацијената.

Препознавање-идентификација

Код нас je, нажалост, још увијек, често присутна појава да се 
шећерна болест скрива од околине. О штетним странама и ри- 
зицима које носи ca собом такав став, не треба говорити. Имати
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шећерну болест није срамота и нема разлога да се она крије. Ис- 
тина се никада не може сакрити, за болест околина сазна кад тад 
Што се прије сазна то je боље no пацијента. Свако ко има дија- 
бетес, треба да схвати потребу ношења ознаке којом ће се знати 
да има шећерну болест. Може то да буде картица, наруквица или 
ланац на врату, ca препознатљивом поруком. Несвјесно стање у 
којем може да се нађе обољели услед хипогликемије, дијабетесне 
кетоацидозе и коме, могу често да буду погрешно схваћени као 
пијанство, дрогираност и слично, a последице тога могу да буду 
трагичне.

Данас се у већини земаља употребљавају идентификационе 
ознаке у облику медаљона, наруквица, идентификационих карти- 
ца. Особље хитне медицинске помоћи у тим земљама je чак обу- 
чено да обрати пажњу на такве ознаке (Слика 90).

С л и к а  90. П ајчеш ће ознаке које носе болесници ca ди јабетесом

Сматра се да су боље наруквице и медаљони него идентифи- 
кационе картице које се носе у новчанику јер се ове често загубе. 
Нема разлога да се обољели колебају, мислећи да ће их неко гле- 
дати ca подозрењем и презиром због тога што носе ознаке. Мно- 
ги данас носе такве ознаке због преосјетљивости и алергије да би 
им се пружила одговарајућа помоћ. To je данас масовна појава и 
обољели од шећерне болести треба да je прихвате без устезања.
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Школовање и избор занимања

Када су дјеца у питању, треба знати да дијете ca дијабетесом 
може да похађа предшколске установе (обданишта и забавишта) 
и треба да похађа редовну наставу у школи. Ha срећу, често се 
ради о веома обдареној дјеци ca пуно склоности и могућности. 
Учитељи и наставници треба да су упознати ca тим да дијете 
има шећерну болести, да знају шта треба да раде при пружању 
помоћи, посебно у стању хипогликемије. Необученост и несна- 
лажење учитеља, односно наставника у таквој ситуацији, често 
може да има фаталне последице. Посебно je важно да се дјеца ca 
дијабетесом не ослобађају од наставе физичког васпитања. Она 
треба да испуњавају програм активности, предвиђен наставом, с 
тим што треба да се придржавају упутстава датих о поступцима 
при физичкој активности, зависно каквог je она интензитета. Дје- 
ци треба дозволити путовање у организованим школским група- 
ма. Наравно, потребно je да се тада млади болесник придржава 
упутстава, која важе за путника дијабетичара.

Уопштено, може се рећи да нема данас професије која се за- 
брањује обољелима од шећерне болести. Постоје само професије 
које се мање препоручују. To су тзв. непогодне професије. Прије 
свега, не треба дијете ca дијабетсом оспособљавати за професије 
које прати неуредан начин живота, значи оне које су везане за 
ноћни рад, честа путовања. Није добро да болесници ca шећер- 
ном болешћу буду професионално везани за прехрамбене произ- 
воде који могу да буду за њих искушење (посластичари, месари и 
сл). Није препоручљиво да се баве пословима који подразумије- 
вају рад на висини (монтери, електричари, рад на скелама, тесари, 
зидари ). Дакле, не препоручују се занимања која излажу ризику 
самог обољелог, али и друге, као што су:

-  пилот,
-  возач аутобуса или теретног камиона,
-  грађевински радник,
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-  ватрогасац,
-  радник на високој пећи,
-  кувар,
-  посластичар.
Ове наведене професије можда би могле да буду најужи круг 

занимања за која, ако се већ школује, обољело дијете треба да се 
преусмјери-преквалификује.

Оцјена способности за рад, преквалификација, војни рок

Болесници ca шећерном болешћу су обично добри, марљи- 
ви радници, који желе да се доказују, тим прије што су у среди- 
ни често изложени неразумијевању. Нажалост, неријетко, код 
болесника ca шећерном болешћу потребно je процијенити радну 
способност. Обично се ради о болесницима који имају шећерну 
болест годинама, a раде на пословима који могу да угрозе њихо- 
во здравље. Код дуготрајних болесника, ријетко je у питању сама 
шећерна болест, већ су ту њене последице: обољења срца, крвних 
судова, бубрега и др. Последице су често такве да je потребно и 
младе људе превремено прогласити инвалидима, пензинерима 
или предложити преквалификацију. Млад инвалид или пензио- 
нер остаје незадовољна личност јер, често, ca малим примањима 
не може да издржава ни себе ни породицу. Зато je посебно важно 
да сваки млади човјек ca шећерном болешћу спроводи квалитетан 
режим лијечења и живота како не би дошао у ситуацију да његова 
будућност и егзистенција зависи од односа других. Веома je ко- 
рисна благовремена орјентација обољелих како би се усмјеравали 
занимањима у којима ће и у случају смањене радне способности 
моћи да испуњавају радне обавезе.

Преквалификација je најчешћи радни проблем младих, a до- 
квалификација je најчешћи проблем старијих дијабетичара. Код 
ових болесника излаз може да се нађе и кроз промјену радног 
мјеста у оквиру исте квалификације. Болесници ca шећерном бо- 
лешћу нијесу способни за војну службу, a ако оболе у току слу- 
жења војног рока, отпуштају се без обавеза војске према њима.
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Управљање возилом

У нашој земљи не постоје законске препреке за посједовање 
возачке дозволе обољелим од шећерне болести. Да би се избјегли 
могући удеси приликом вожње, a првествено због могућности хи- 
погликемија, обољелима од шећерне болести се препоручује:

-  прије поласка на пут треба се придржавати уобичајеног 
распореда оброка и не смањивати их,

-  у непосредној близини возача треба да се налази неки од 
напитака или слаткиша које ће узети ако би осјетио хипог- 
ликемију,

-  при сумњи на хипогликемију, одмах прекинути вожњу и 
измјерити шећер у крви апаратом или тест тракама,

-  избјегавати дуге маршуте и одмарати се послије свака 2-3 
сата вожње,

-  придржавати се свих упутстава датих за путовање. 

Савјети за путовање

Болесницима ca шећерном болешћу, поготово младим и дје- 
ци, неријетко, сасвим неоправдано се ускраћују путовања. Болес- 
ници од шећерне болести могу да путују слободно као и сви здра- 
ви, само треба да се придржавају следећих упутстава:

-  носити медицинску идентифиакциону картицу којауказује 
да болесник има шећерну болест,

-  чувати инсулинске бризгалице (или пенове) на сигурном 
мјесту, у путној торби,

-  понијети тест траке за контролу шећера и ацетона у мо- 
краћи и апарат за брзо одређивање шећера у крви,

-  понијети ca собом 2 паковања Глукагона и неколико коц- 
кица шећера. Планирати унапријед оброке, за вријеме пу- 
товања,

-  набавити адресе медицинских установа у мјестима у која се 
путује - посебно оних које се баве заштитом обољелих од 
дијабетса.
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Постоји намјенска торбица Хипопак, веома корисна при пу- 
товањима, у којој се налазе најпотребнији подаци и средства која 
треба користити у случају хипогликемија (Слика 91).

Слика 91. Х ипопак

Хипопак (у случају хипогликемије) садржи:
1. Име и презиме
2. Списак садржаја у паковању
3. Симптоми и знаци хипогликемије
4. Упуство како се поступа у случају хипогликемије
5. Угљени хидрати (ђус)
6. Угљени хидрати (бисквит)
7. Телефонски контакт ca породицом и љекаром

Хигијена уста

Болесници ca шећерном болешћу су склони честим обољењи- 
мауснедупље, посебно такозваним пародонтопатијама-обољењи- 
ма десни, при чему зуби постају огољени, климави, и брзо про- 
падају. Такође, видјели смо раније, да особе које имају шећерну 
болест склоније су појави зубног каријеса. Зато, од почетка боле-
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сти, ако до тада нијесу имали навике, дијабетичари треба да перу 
зубе 2-3 пута дневно. Редовним прањем зуба, масирају се десни 
што je врло повољан моменат за бољу циркулацију крви у десни- 
ма, a отклањају се бактерије и остаци хране. Редовне стоматолош- 
ке контроле се препоручују сваких 1-2 године.

Дијабетес и пародонтопатија

Код већине болесика ca дијабетесом, најранија компликација 
у усној дупљи je углавном обољење потпорног апарата зуба, то 
јест хронична инфекција ткива око зуба -  пародонтопатија. Ово 
обољење има прогресиван ток и убрзо no настанку доводи до 
расклаћења и последичног губитка зуба. Углавном je безболна у 
почетку и зато се касније примети, нажалост када je већ у узна- 
предовалом стадијуму.

To je уобичајено обољење које има преко 90% светске попу- 
лације и није специфично за особе оболеле од дијабетеса, али je 
упорније и брже се развија у односу на особе које немају дијабе- 
тес. Како доводи до губитка зуба, завређује велику пажњу јер ути- 
че на свакодневни живот будући да су квалитет исхране и жва- 
кање компромитовани.

Такође, ово обољење je јако упорно и успех терапије не може 
бити загарантован јер су развој и интензитет пародонтопатије 
врло индивидуални. To je још један разлог зашто je потребно уло- 
жити вријеме и пажњу у спровођење превентивних мјера ca који- 
ма пацијента треба да упозна стоматолог и, прије свега како би се 
промјене што раније препознале и тако повећале шансе за успјех 
терапије.

Међутим, како пародонтопатија представља хроничну упа- 
лу, она утиче и на регулацију нивоа глукозе у крви. Ова спрега 
je од посебног значаја за добро регулисање дијабетеса и стога je 
потребно информисати се код стоматолога о начинима препозна- 
вања и могућностима терапије овог обољења. Kao што je већ на- 
поменуто, одлично одржавање оралне хигијене je од велике важ- 
ности, као и добра регулација дијабетеса.
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Њега стопала

Добро одржавање и њега стопала имају значајан утицај на 
појаву промјена чије су последице оштећење, обољење или поре- 
мећај циркулације крви у кожи и меким ткивима стопала.

Стопала се његују свакодневним прањем, држањем у топлој, 
лако сапуњавој води (једанпут недјељно), уз редовно одстрањи- 
вање орожалих наслага на табанима и петама, жуљева, редовно 
подсијецање ноктију, истрљавање заноктица и масажу (мастан 
крема, уље, обична маст) коже која je још влажна од прања.

Удобна обућа (no могућности два napa која се носе наизмје- 
нично) и чарапе, утичу на лако и брзо ходање и расположење. 
Удобна обућа je мека и прилагођена временским приликама (не- 
пропустљива). Чарапе треба мијењати сваког дана (Слика 92).

Слика 92. Удобна обућа

Добро ње1ована стоиала, боњг Uognoce хладноћу.

Хипербарична комора

Болести код којих je хипербарична оксигенација (хиперба- 
рична комора-ХБО) терапија избора, или незаобилазна помоћна 
терапија:
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-  Декомпресиона болест
-  Гасна емболија
-  Гасна гангрена
-  Тровање угљеним моноксидом
-  Мождани инфркт након акутне фазе
-  Срчани инфаркт након акутне фазе
-  Опекотине
-  Болести артерија и вена
-  Атеросклероза, Рејноова и Биргерова болест
-  Тромбоемболије
-  Венски улкуси
-  Ангина пекторис
-  Васкулитиси код аутоимуних болести
-  Мигрена и друге вазомоторне главобоље
-  Васкуларна импотенција
-  Васкуларни стерилитет
-  Шећерна болест и компликације (оштећење крвних судова, 

гангрене и исхемије, оштећења вида, оштећења бубрега)
-  Акутна псоријаза
-  Спорозарастајуће ране
-  Артеријски и венски улкуси
-  Пострадијациона некроза коже, меких ткива, и радијацио- 

ни циститиси и ентеритиси
-  Желудачни и дуоденални улкус
-  Улцерозни и псеудомембранозни колитис
-  Вирусни, токсични и инфективни хепатитиси
-  Цироза јетре
-  Реуматоидни артритис
-  Бронхијална астма
-  Мултипла склероза
-  Синдром кранијалних нерава (n. trigeminus, n. facialis)
-  Полинеуропатије (алкохолне, токсичне, дијабетесне, васку- 

ларне)
-  Склеродермија
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-  Старачка деменција и Паркинсонов синдром
-  Остеомијелитис
-  Акутна глувоћа, Мениеров синдром и вртоглавице васку- 

ларног поријекла
-  Херпес симплекс и зостер
-  Акутна исхемија ретине и ретинални артеритиси 

Пушење, алкохол и дрога

Добро je познато да пушење дјелује веома штетно на здравље 
како здравих тако и оних ca дијабетесом. Додатни разлог да 
обољели од шећерне болести не смију да пуше je то што t o k o m  
трајања шећерне болести и посебно приликом слабе регуалције 
долази до оштећења крвних судова, a познато je да дуван штет- 
но дјеловање испољава посебно на крвне судове. Често се наноси 
штета обољелом, произвољним одређивањем броја цигарета (3,5 
или 7) које, наводно, смије да узима без последица. To je грешка. У 
едукацији се покушавају разни методи за одвикавање од пушења. 
Терапија замјене цигарета никотинским фластерима je најчешће 
коришћена у оних који су користили више од 15 цигарета дневно.

i Обољели од шећерне болесши не смију ga  пуше! i

Нажалост, употреба дроге расте код младих и у нашој земљи. 
Нормално je да таквом ризику буду изложени и млади, обољели 
од шећерне болести. Међутим, утицај различитих средстава која 
се употребљавају као дрога je веома изражен баш на метаболи- 
зам шећера. Неки од њих директно повећавају гликемију, неки 
пак смањују. Марихуана изазива хипогликемију, поготово ако се 
користи у већим дозама, a други ефекти марихуане, такође, веома 
негативно утичу на ток и прогнозу шећерне болести.

О пијати  као што су хероин, кокаин и морфин, доводе до еу- 
форије која ремети моћ расуђивања. Они такође доводе до скока 
гликемије. С ти м улативна  средства као што су амфетамин и ко- 
феин у већим количинама могу, такође, повећати ниво гликемије.

Поред тога што je утицај свих средстава, која се употребља-
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вају или као „лијекови за рекреацију“, или као стимулативна  
средства или опијати, на здравље веома штетан и опасан, обоље- 
ли од шећерне болести имају и један додатни разлог да никада не 
смију ни помислити на њих. Штетни састојци, који се налазе у 
њима, удаљавају пацијента од реалности и представљају још један 
додатни проблем који ће погоршати здравствен стање обољелог.

Штетни учинци алкохола на здравље младих, поготово ако се 
употребљава дуже и у већим количинама, добро су познати. Све 
те штетне последице алкохола на здраве код обољелих од шећерне 
болести имају још додатно оптерећење. Код обољелих од шећер- 
не болести алкохол има и два посебно важна штетна и опасна 
учинка. Први je могућност хипогликемије при употреби алкохо- 
ла. Алкохол блокира ензим који поспјешује разлагање гликогена, 
који представља депоновани облик глукозе, у јетри и мишићи- 
ма. Услед блокаде разлагања гликогена, не могу да се искористе 
потребне резерве глукозе, ћелије остају без погонског горива и 
знаци хипогликемије се брзо развијају. Треба знати да знаци могу 
да маскирају хипогликемију, што може да има веома тешке по- 
следице. Други штетан учинак алкохола за обољеле од дијабет- 
са je његова висока калоријска вриједност (1 грам алкохола даје 
7 калорија или 29 КЈ). Свако узимање алкохола значајно мијења 
програм дневне исхране, што неминовно води метаболичким по- 
ремећајима и слабој регулацији болести.

Дијабетичари мо1у конзумирати go 3 јединице алкохола :
• без нежељених еф еката, a у случају физичке активности , мо- \ 
: рају бити  свјесни повећаноГризика хипоГликемија.

Једна дневна доза алкохола износи 100 милилитара (мл) вина, 
35 мл ракије, вотке, вискија, хина, 300 мл „ l i g h t “ n n B a .

Дијетални и енергетски напици

У групу дијеталних, без шећера, газираних напитака спадају: 
Кока-кола Лајт, Кока-кола Зеро, Пепси макс, Пепси лајт итд. Може
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се дозволити једна до двије чаше ових напитака на дан. Нема до- 
каза да вјештачки заслађивачи и друге хемикалије којих има у 
овим газираним напицима изазивају рак. Неки од њих могу да 
садрже витамине и минерале. Калоријска вриједност ових напи- 
така je мала.

Енергетски напици могу да дају привремену енергију која траје 
неколико часова, a извор енергије су шећер и кофеин. Енерегет- 
ски напици без шећера садрже велику количину кофеина. Кофеин 
може да изазове низ штетних ефеката: нервоза, раздражљивост, 
повишен крвни притисак и несаница, да доведе до поремећаја ср- 
чаног ритма, што може да буде опасно код болесника ca срчаним 
проблемима.

Особе које имају дијабетес не треба ga  користе enepleiu- 
ске напитке. Kao извор enepluje њима се препоручује одмор, 
редовно спавање, редовна физичка ак ти вн ост  u здрав начин 
исхране.

Вјештачки заслађивачи: сигурна замјена за угл>ене хидрате?

Позната je чињеница да повећан унос шећера представља 
фактор ризика за појаву дијабетеса, посебно код генетски преди- 
спонираних особа, јер га прате пораст вриједности гликемије и 
гојазност. Обољели од шећерне болести не смију користити са- 
харозу (обичан бијели шећер) и глукозу (грожђани шећер). У ко- 
рекцији укуса намирница, обољели од дијабетеса могу да користе 
средства за заслађивање. Заслађивачи могу да буду нутритивни и 
ненутритивни.

Нутритивни заслађивачи су угљени хидрати, који су кало- 
рични као и бијели шећер, али знатно спорије подижу ниво гли- 
кемије, тако да се у умјереним количинама могу користити за 
заслађивање јела. Најчешће употребљавани нутритивни заслађи- 
вачи су фруктоза (воћни шећер), сорбитол, манитол и ксилол 
(врсте слатког алкохола). Одрасли могу да користе 30-40 грама
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фруктозе или сорбитола дневно. Дјеца, 0.5 грама на килограм те- 
жине. Веће количине ових заслађивача могу да изазову пролив 
(дијареју).

Ненутритивни заслађивачи су хемијски или природни 
састојци који имају благ укус, не садрже угљене хидрате и врло 
мале су калорисјке вриједности. Веома су погодни за заслађивање 
хране обољелим од шећерне болести. Ha нашем тржишту се на- 
лазе: Сахарин, Аспартман, Цикламат, Ацесулфам-калијум. Ha Та- 
бели 35 ћемо дати преглед колико у току дана може да се користи 
појединачно, сваки од ових заслађивача.

Табела 35. В аж нији  ненутритивни заслађивачи

Заслађивач Дозвољена дневна доза 
у  мг/кг TT

Аспартам 50
Сахарин 5
Ацесулфам К 15
Сукралоза 5
Стевиа

У последње вријеме највише се препоручује природни биљни 
заслађивач Стевиа. Овај природни заслађивач je 300 пута слађи 
од шећера и вештачких заслађивача. Користи се чак и као тера- 
пија за дијабетес, a стручњаци сматрају и да je ефикасан у снижа- 
вању крвног притиска.

С обзиром на то да још увијек нема званичних резултата у 
вези ca тим да ли je стевиа добра за здравље или може да шкоди, 
стручњаци кажу да би се за сада требало водити тиме да, уколико 
се узима у великим количинама, могла би негативно да утиче на 
здравље.

Минерали, витамини и антиоксиданси
(П рем а www.diabeta.net Д и јабетол ош к и  савез Србије)

Минерали

http://www.diabeta.net
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Хром. Повећава одговор ткива на инсулин, односно смањује 
инсулинску резистенцију. Налази се много у јечму. Дневне потре- 
бе за хромом се могу обезбиједити кроз три кашике јечмених па- 
хуљица, које могу да се узму ca нес-кафом и млијеком. Хрома има 
још у: лиснатом зеленом поврћу, свежем воћу, пилећим батацима 
и морској храни. Дневне потребе у хрому су 50-200 мг.

Цинк. Неопходан je за синтезу инсулина и стварање белан- 
чевина. Има га у већини намирница, a дневне потребе износе око 
12-15 мг.

Калцијум, фосфор и витамин Д неопходни су за правилан 
раст и развој костију и за спречавање остеопорозе. Дневна потре- 
ба за калцијумом je 1 г (800-1200 мг), a најбоље ra je  узимати ноћу. 
Најбољи извор калцијума су: млијеко, сир и ситна риба која се 
једе ca костима. Фосфор се налази у истим намирницама, као и у 
ораху, лешнику, бадему, a дневна потреба je 800-1200 мг. Витамин 
Д се ствара у нашем организму под утицајем сунчеве светлости 
или се уноси путем рибљег уља. Дневне потребе за витамином Д 
су 5-10 мг.

Магнезијум. Неопходан je за нервну контролу мишића, срца, 
као и за одржавање густине кости. Главни извори магнезијума су: 
житарице, пасуљ, грашак, језграсто воће, банане, кукуруз, џигери- 
ца и зелено лиснато поврће. Дневне потребе износе су 270-350 мг.

Калијум. Важно je узимати допунску храну богату калијумом, 
ако се користе лекови за избацивање течности из организма (ото- 
ци). Ту спадају: банане, сок од парадајза, махунарке и воће.

Гвожђе. Потребно je за изградњухемоглобинау црвеним крв- 
ним зрнцима. Особе које пате од анемије би требало да узимају 
више гвожђа путем џигерице, жуманца, меса, цвекле, коприве, 
житарица овсених пахуљица. Дневне потребе за гвожђем су 10-15 
мг, a код трудница и до 30 мг.

Да ли je корисно неки од минерала узимати у виду таблета?

Хром пиколинат, у дози од 500 микрограма, може помоћи „де- 
белим“ дијабетичарима.
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Цинк у хелираном облику, у дози од 15 до 50 мг, може помоћи 
„мршавим“ дијабетичрима, јер има антиоксидативно дејство.

Калцијум и магнезијум у органском облику и односу 2:1 неоп- 
ходни су свакој жени после прелазног периода, у дози 600-900 мг 
калцијума и 300-450 мг магнезијума.

Магнезијум у органском облику може помоћи неким „пу- 
нијим“ дијабетичарима у контроли шећерне болести.

Гвожђе у хелираном облику, у комбинацији ca витамином Ц, 
помаже успостваљању оптималне крвне слике.

Који су витамини важни за особе ca дијабетесом?

Зависи шта je Вашем организму потребно. Ако je циљ зашти- 
та од вирусних инфекција, саветује се 1 гр витамина Ц, Витамин 
A je нарочито важан за одржавање оштрине вида, здраве коже и 
слузокожа. Витамини Б групе су важни за нервни систем. Вита- 
мин Д се користи за јачање костију. Витамин Е je важан у спреча- 
вању атеросклерозе. Антиоксидативно дејство имају витамин Ц, 
Е и провитамин A.

Витамин A и Д: растворљиви су у мастима, na их има више у 
маргарину, млијеку, џигерици, рибљем уљу и морској риби. Вита- 
мина A има још у шаргарепи, кајсији и жутом воћу.

Витамини Б групе: углавном их има у житарицама, махунар- 
кама, банани, џигерици, орасима.

Витамина Ц има највише у свежем воћу и поврћу.
Витамин Е je заступљен у кикирикију, пшеничним клицама, 

маргарину и маслиновом уљу.
Неопходно je напоменути да витамини не могу спречити на- 

станак дијабетеса, али могу одиграти значајну улогу у спречавању 
развоја компликација болести. Оно што би се могло савјетовати 
обољелим од дијабетеса je да свакодневно узимају неке антиокси- 
дантне препарате ca бета-каротином, витамином Ц, витамином 
Е, селеном, коензимом Q10 и алфа-липоинском киселином. Пу- 
шачи, на сваку попушену цигарету треба да унесу у свој органи- 
зам додатних 100 мг витамина Ц,
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Сви препарати витамина и минерала треба на својој амбала- 
жи, или упутству, да садрже прецизне податке о садржају, коли- 
чинама, индикацијама, контраиндикацијама и нежељеним деј- 
ствима.

„Здрав дијабетичар“ ca тип 1 дијабетесом:
Мултивитаминско-минерални препарат 
Антиоксиданси: коензим Q10 од 20 мг, витамин Ц 1 гр, вита- 

мин Е 200-400 ј, алфа липоинска киселина 200 мг.

„Здрав гојазан дијабетичар“ ca дијабетесом тип 2:
Хелирани хром 500 мг 
Нопалин (екстракт кактуса Нопал)
Коензим Q10 од 20 мг, алфа липоинска киселина 200 мг

„Здрав дијабетичар“ ca тип 2 дијабетесом и високим шеће- 
ром у крви:

Хелирани цинк 50 мг 
Хелирани хром 500 мг 
Магнезијум

„Здрав дијабетичар“ ca повишеним крвним притиском:
Коензим Q10 од 20 мг 
Алфа липоинска киселина 200 мг 
Бели лук ca першуном 
Витамин Е 400 мг

„Здрав дијабетичар“ ca повишеним масноћама у крви:
Нопалин (екстракт кактуса Нопал)
Омега-3 масне киселине 
Соја лецитин

Ретинопатија:
a) Непролиферативна u/unu макулопатија:
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Бета каротин, или 
Лутеин
6) Пролиферативна:
Лутеин, или 
Ајкулина хрскавица

Полинеуропатија:
Комплекс витамина Б
Уље жутог ноћурка
Алфа липоинска киселина 600 мг

После можданог удара:
Витаминско-минерални препарат (гинкго билоба, алфа липо- 

инска киселина, коензим Q10, витамин Е, селен, бета-каротин) 
Нопалин

Ангина пекторис или стање после инфаркта:
Коензим Q10 од 20 мг 
Алфа липоинска киселина 
Витамин Е 400 мг 
Магнезијум 
Гангрена:
Спирулина, или Ацидопхуллус 
Витамин Ц 2 гр 
Витамин Е 400 мг 
Селен
Алфа липоинска киселина 600 мг 

Селен
У многим земљама све шири круг људи познаје благотворна 

дејства селена на људски организам. У новије вријеме, стицајем 
околности, само je у развијеним индустријским земљама скупље- 
но довољно експерименталних података који потврђују да и селен 
спадауантиоксидантеистогаиграважнуулогууочувањуздравља.
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T o k o m  метаболизма ћелија, као нуспродукти ослобађају се 
тзв. слободни радикали. Они оштећују ћелијске мембране, раз- 
арају дезоксирибонуклеинску киселину (ДНК) и, уопште, вели- 
ким делом су одговорни за генерално копњење организма које je 
ствојствено процесима старења. Улога слободних радикала je по- 
замашна и у настанку болести срца, плућа и рака. Истраживања 
су несумњиво доказала да je дејство антиоксиданата веома по- 
вољно, пошто неутралише слободне радикале. Најзначајнији ан- 
тиоксиданти су витамин Ц, витамин Е, бета-каротин u селен.

Селен спречава, или бар успорава, старење ткива. Неутрали- 
ше дејство више канцерогених материја и пружа заштиту против 
неких туморских процеса. Посебно повољно делује на жене у ме- 
нопаузи, јер проређује појављивање таласа топлоте („валунга“) и 
побољшава опште стање жене. Потреба мушкарца за селеном je 
још већа, пошто се селем концетрише у тестисима, a ca спермом 
се из тела губи значајна количина селена. Селен смањује стварање 
перути у коси. Важно je знати да je деловање селена синергистич- 
но (потпомажуће у истом правцу) ca витамином Е и, ако се узи- 
мају заједно, постиже двоструко јачи ефекат него ако се сваки даје 
засебно.

Селен je, поред тога, неопходан за функционисање панкреаса 
и одржавање еластичности разних ткива. Недостатак или мањак 
селена доводи до раног губитка имунитета.

Земљишта неких делова планете изразито су сиромашна се- 
леном. Тако je и на Новом Зеланду, где се одгајивачи говеда су- 
срећу ca великим проблемом слабости мишића и срчаног мишића 
животиња држаних на испаши (биљке су сиромашне селеном). 
Ca друге стране, потребе становништва за селеном обезбеђује 
пшеница увезена из Аустралије. У кинеској провинцији Кешан 
(Кесхан), због недостатка селена у тлу, учестало се јавља слабост 
срчаног мишића и, пошто се дуго није знао прави узрок тих поре- 
мећаја, ово обољење je добило назив Кешанска болест.

Природни извори селена су пшеничне клице, мекиње, црни 
лук, парадајз, туњевина и броколи (зелени карфиол). Недостатак
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или мањак селена доводи до раног губитка имуне отпорности. 
Дневна потреба je око 20-200 микрограма (мкг). Селен се налази у 
различитим паковањима. Најчешће, капсуле од 50 мкг. Ову горњу 
границу није пожељно прекорачити, јер je и предозирање једнако 
штетно no здравље.

Љето, сунчање

Прекомјерно и неконтролисано излагање сунцу tokom љета 
може довести до опекотина које онда представљају проблем као 
да се ради о опекотинама било које друге врсте. Умјерен бора- 
вак на сунцу, ca правилном активношћу tokom боравка на плажи 
(пливање, игра и др), може да користи, али се увијек мора мис- 
лити да интензивно излагање сунчевим зрацима може довести 
до опекотина. Познато je да дерматолози указују на чешћу поја- 
ву карцинома (рака) коже у каснијим годинама код особа које се 
дуже времена излажу сунчању.

Убоди инсеката tokom љета (комарци и др.), могу да донесу 
доста проблема, почев од алергијских реакција до инфекција. У 
таквим ситуацијама, треба на вријеме потражити љекарску помоћ 
и не чекати да узнапредују инфекција и јача алергијска реакција.

Кампови за дјецу, младе и старије

Данас су у широкој употреби специјални кампови за младе 
и за старије ca шећерном болешћу. Кампови су веома корисни и 
заиста могу пуно да помогну у побољшању здравља обољелих, 
кроз рекреацију, разоноду, a посебно je важно што се боравком у 
кампу употпуњује знање о дијабетесу и поспјешује мотивација за 
квалитетну самоконтролу кроз обучавање. Код нас у Црној Гори 
се на овом проблему релативно мало ради. „Плави круг“ у Бару je 
започео пионирске активности у том правцу, али то je још увијек 
недовољно за потребу ширег и масовнијег организоваља одвоје- 
них кампова за дјецу и одрасле саразрађним програмом дјелатно- 
сти. Без групног обучавања знатно су мањи изгледи за правилну 
контролу и лијечења шећерне болести.
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Нека основна начела за рад кампова за дјеце ca дијабетесом
(Према www.diabeta.net)

Традиционално, већ годинама у земљама Западне Европе 
Центри за дијабетес организирају едукацијско-рекреативне кам- 
пове за дјецу ca шећерном болешћу. У групама од 20-30 дјеце и 
младих уче како живјети с том болешћу.

Дјеца су смјештена у хотелском комплексу који им осигура- 
ва одвијање едукацијских активности, кориштење спортских те- 
рена, припремање хране у одвојеној кухињи. Осим тога, имају 
могућност да упознају вршњаке с истом болешћу, да измјењују 
искуства, науче више о својој болести, истодобно боравећи у си- 
гурном и угодном окружењу. Вјероватно je највећа корист рекре- 
ацијско-едукативних кампова у томе што дјеца имају прилику да 
буду негдје без родитеља, можда и први пут, те да почињу водити 
бригу сама о себи.

Препоруке
Препоруке које се спроводе у кампу при вођењу дјеце обоље- 

ле од дијабетеса треба да су усаглашене ca ставовима савремене 
дијабетологије. Умјесто класичне едукације у облику предавања и 
тестова, дјеца уче кроз радионице, квизове и компетитивне игре 
на својим и туђим погрешкама, као и добрим потезима. Уче да са- 
мостално живе и осигурају себи безбрижан и квалитетан живот.

У принципуискуство које се стиче tokom кампатреба дајеуса- 
глашено ca повећаном физичком активности, повећаном контро- 
лом узимања хране у односу како je то дијете упражњавало кући. 
Тако je tokom боравка у кампу контрола гликемије више усмјерена 
на избјегавање грешакау исхрани, ca екстремним гликемијамаус- 
лед тога, a не на оптимализацију укупне гликорегулације. Значи, 
основни циљ je да се дијете добро обучи у успостављању равно- 
теже између дозе инсулина физичке активности и хране. С посеб- 
ним усмјеравањем у обуци да се избјегну хипогликемије.

Свако дијете при доласку у камп треба да има свој здравстве- 
ни картон ca најважнијим подацима: основним анамнестичким 
подацима из историје болести, дозом и врстом инсулина, шеми

http://www.diabeta.net
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давања инсулина коју примјењује до тада, исхрани, евентуалним 
компликацијама, евентуалним психолошким проблемима, вакци- 
нацијама и др. Посебно je важно да има податке о кретању днев- 
них профила гликемија tokom последње седмице прије доласка у 
камп, ca дозама инсулина. и вриједностима HbAlc.

Tokom боравка у кампу свакодневно се бељеже сви подаци о 
стању дијабетеса, односно о стању метаболичке контроле. Сва- 
кодневно се прате вриједности гликемије и дозе инсулина и пре- 
гледно се убељежавају како би што лакше се добијао брзи увид у 
потребе евентуалних корекција. Такође, уносе се подаци о физич- 
ким и другим активностима tokom дана, прегледно како би се M o 

rao имати увид у њихов утицај на кретање гликемије и потребе за 
инсулином. To исто се односи и наунос хране, распоред планира- 
них вјежби, временским промјенама (киша, невријеме, олује и сл).

Tokom дана треба да се прати гликемија више пута и у разли- 
читим ситуацијама: прије оброка, послије оброка, прије спавања, 
прије, tokom и послије физичке активности, tokom ноћи, како би 
се превенирале хипогликемије послије увођења додатних доза 
инсулиана. Важно je знати да и 12-18 часова послије физичке ак- 
тивности може доћи до промјена гликемије које су њом изазване. 
Тако да je у тим ситуацијама потребно чешће ноћно праћење гли- 
кемије.

Медицински руководилац тима и друго медицинско особље 
треба да буду упознати ca програмирањем инсулинских пумпи, 
замјеном инсулина, корекцијом базалних и додатних доза инсу- 
лина, замјеном резервних дијелова, батерија пумпе.

Ako се tokom боравка у кампу код дјетета појаве потребе за 
већим промјенама доза инсулина, или пак врсте инсулина, у од- 
носу на вријеме прије доласка у камп, треба разговарати о томе 
ca родитељима и љекаром који брине о здарвљу дјетета у мјесту 
боравка.

Планирање исхране у кампу за свако дијете врши нутрицио- 
ниста. Оброци треба да се дају у исто вријеме сваког дана, a по- 
себна пажња треба да се усмјери према потребама дјетета у вези
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ca могућим ограничењима у исхрани (целијакија, алергије). Код 
дјеце која су склона хипогликемијама, могу се додатно планирати 
грицкалице између оброка, посебно код најмлађих који не могу 
да препознају хипогликемије. Сви оброци, наравно, укључујући 
и ужине, треба да су избалансирани, ca познавањем састава сва- 
ког оброка у односу на угљене хидрате (посебно), бјеланчевине 
и масти. Дјеца морају бити обучена како да балансирају храну и 
физичку активност tokom дана. Потребно je контролисати да ли 
дијете редовно и количински тачно узима предвиђени оброк.

Руководство медицинског тима у кампу успоставља и регуи- 
ше однос ca локалним домом здравља и медицинаским установа- 
ма, како би ове биле спремне на одговарајућу помоћ дјеци у слу- 
чају потребе.

Поступак у ванредним ситуацијама

У ванредним ситуацијама, акутним компликацијама дијабет- 
са медицински тим мора да има тачан, добро разрађен приступ у 
лијечењу, али и у превентивним мјерама како би се та стања из- 
бјегла.

ХипоГликемија

У кампу, медицинско особље мора увијек бити спремно да у 
случају хипогликемије употреби глукагон и/или интравенску ин- 
фузију глукозе.

Да би се избјегле хипогликемије, посебно код млађе дјеце, по- 
требна je: ноћна контрола гликемије и смањење дозе инсулина при 
јачим физичким активностима. Додатне оброке треба обезбије- 
дити дјеци ca гликемијом мањом од 5,5 ммол/л пред спавање. Код 
дјеце ca гликемијом мањом од 4,4 ммол/л додатне грицкалице и 
корекцију дозе инсулина. Такође, треба посебно обратити пажњу 
на узимање напитака, глукозе или хране у случајевима благе и 
средње тешке хипогликемије, како би се избјегло њихово претје- 
рано узимање и скокови гликемије. Треба обавезно контролисати 
гликемију послије 15-20 минута од интервенције.
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Кешоза

У случајевима да дијете tokom  боравка у кампу има дуже пови- 
шене вриједности гликемије које се не регулишу корекцијом дозе 
инсулина и ихране, или у случајевима интеркурентне болести, 
повишене температуре и сл, треба искључити стање кетозе. Треба 
одмах мјерити кетонска тијела (ацетон) у мокраћи. Ако je ацетон 
у мокраћи позитиван, уз повишене вриједности гликемије, треба 
одмах приступити корекцији кетозе. У кампу, од стране струч- 
ног тима могу да се предузме: надокнада течности оралним пу- 
тем, обазриво, ако je дијете дехидрирано (изгубило течност, нпр. 
повраћањем и проливом). Тада, дати малу дозу 1-4 јед. брзо дје- 
лујућег инсулина (треба знати да спородјелујући инсулини имају 
слаб учинак у кетози), зависно од узраста дјетета. Послије 3 сата 
преконтролисати гликемију и ацетон у мокраћи. Ако je гликемија 
и даље висока, a ацетон у мокраћи позитиван, треба поновити 
исту дозу брзо дјелујућег инсулина. Послије 3 сата поново пре- 
контролисати гликемију и ацетон у урину. Обично се тада глике- 
мија нормализује, a ацетон у урину губи. Ако се то не постигне, 
треба дијете упутити у одговарајућу здравствену установу.

Водич кампа

Камп мора да има штампан водич у којем се налазе правила 
понашања у кампу и посебно медицинска упутства поступака у 
стањима која захтијевају медицински третман. У изради водича 
учествује медицински тим кампа ca обавезним учешћем педија- 
тра ендокринолога.

У водичу je посебно разрађен образовни програм дјеце ca 
дијебетесом. Образовни програм треба да je прилагођен основ- 
ним потребама дјеце да у кампу овладају најважнијим вјештина- 
ма и поступцима у самоконтроли и терапији. Ha тај начин се тре- 
ба да пружи шанса сваком дјетету да самостално решава бројне 
проблеме из домена своје болести.

Сва евентуална истраживања у оквиру кампа, треба да се 
одвијају уз сагласност стручног тима кампа. Посебно, истражи-
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вања треба да буду што мање инвазивна, како се не би значајније 
реметио комфор дјеце tokom  боравка у кампу. Такође, родитељи 
треба да дају сагласност за евентуална истраживања, уз обавезу 
редовног добијања информација о току истраживања. Водич тре- 
ба да садржи и начелне смјернице друштвених активности, так- 
мичења, спортских и других активности

Нека основна начела за рад кампова за особе ca дијабетесом од 
40 до 80 година

Показало се да je најбоље да кампове за старије особе орга- 
низују републичка удружења дијабетесних болесника. Да би бо- 
равак у кампу што више користио обољелим од дијабетеса, по- 
требно je да се испуни неколико важних приступа у организовању 
кампа, првенствено од стране организатора.

Кампове треба организовати на ограничени временски пери- 
о д , најбоље на једну или двије недјеље. Избор мјеста за организо- 
вање кампа je веома важан. Треба водити рачуна о надморској ви- 
сини која најбоље одговара старијим болесницима, климатским 
условима, времену одржавања, хигијенским условима, техничким 
могућностима рада кампа итд.

Чланови тима који организују камп, треба да су физички 
спремни, способни за организационе дјелатности, људи вођени 
хуманим начелима и жељом да помогну обољелим.

Медицински тим чине љекар, медицинска сестра, дијетети- 
чар, психолог и особа ca дијабетесом која je активна у раду удру- 
жења и има искуства у раду кампова. По потреби се укључују и 
медицински стручњаци других профила Предходна едукација 
медицинског тима je неопходна. Љекари морају бити спремни 
за промјену терапије за дијабетес, срчане проблеме, хипертен- 
зије. Морају бити припремљени да уведу инсулинску терапију no 
први пут. Медицинске сестре морају бити обучене за употребу 
инсулинских бризгалица и пенкала, суочавања ca акутним ком- 
пликацијама дијабетеса (хипогликемије), спремне да одговоре 
на питања везана за исхрану (у одсуству дијететичара). Од кори-
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сти могу да буду и добро обучени болесници ca дијабетесом који 
имају дугогодишње искуство и који се успјешно носе ca својом 
болешћу. Они могу да буду значајан фактор за мотивацију и бољу 
сарадњу обољелих ca медицинским тимом. Едукативни материја- 
ли треба да су обезбијеђени сваком полазнику кампа.

Кампове треба организовати у пристојним хотелима. Особље 
хотела мора да буде пријатељски расположено и услужно према 
полазницима кампа. Особље треба да обезбиједи простор за об- 
разовање, мјеста за стално мјерење шећера у крви и крвног при- 
тиска. Камп мора да се налази у близини локалног дома здравља.

Ako Удружење није у могућности да боравак у кампу буде 
бесплатан (преко Фонда здравственог осигурања), накнада коју 
плаћају учесници мора бити скромна.

Сваки учесник кампа мора да има комплетну медицинаску 
документацију ca најновијим извјештајем љекара у којем су наве- 
дени лабораторијски налази, ЕКГ, и др. Оптимални број учесника 
je 25-30. У кампу важно мјесто припада техничкој особи, која ор- 
ганизује излете, шетње, купује потребне ствари, вози учеснике у 
дом здравља ако je потребно.

Учесници треба да се међусобно упознају одмах при дола- 
ску. Учесници се подстичу да изаберу своје истополне цимере. 
Ako учесник долази у камп први пут цимера треба да му одреди 
особље кампа.

Сваки учесник кампа добија дневник кампа који je методо- 
лошки конципиран и штампан преко организационог одбора 
Удружења. Дневник садржи најважније податке о болеснику при 
доласку у камп (старост, трајање дијабетеса, друга медицинска 
стања, терапију, компликације дијабетеса, алергијска стања и сл. 
У дневнику се прате дневне активности, налази тјелесне тежине, 
висине, БМИ, вриједности гликемије tokom дана, налаз последњег 
HbAlc и крвног притиска, промјене у терапији и слично. Такав 
дневник je наставно, едукативно средство и мора да га попуња 
сваки учесник.
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Подјела учесника кампа на Групе

Подјела учесника кампа на групе помаже социјализацији и 
едукацији учесника.

Прва подјела. Свака медицинска сестра и особа ca дијабете- 
сом су издвојени у групу од 7-10 учесника, за мјерење гликемије, 
крвног притиска и других параметара tokom  боравка у кампу.

Дру1а подјела. Учесници су подијељени у двије групе за пје- 
шачке туре: група за брзо и група за споро пјешачење.

Трећа подјела. Учесници су подијељени на групе за образо- 
вање. Подјеле су према метаболичким стањима обољелих: гојазни 
на дијети и оралним аптидијабетицима, болесници на комбино- 
ваној терапији, болесници на инсулинској терапији и сл.

Праћење. Прва посјета љекару, послије кампа je послије мјесец 
дана. Обавезно послије 3 мјесеца треба да се контролишу HbAlc, хо- 
лестерол, HDL, LDL, и триглицериди, гликемија и крвни притисак. 
И сви ти подаци треба да се унесу у дневнику који пацијент води.

Љековите воде и бањско лијечење

Треба знати да бање нијесу у пуном значењу лечилишта за 
дијабетес. Значи, да до данас нису пронађене лековите воде-бање, 
које могу да лијече шећерну болест. Међутим, у неким бањама по- 
стоје специјализована лечилишта установе (РХ-рехабилитацио- 
ни центри) које се баве лијечењем и рехабилитацијом оболелих 
од шећерне болести. И ту може да се постигне значајан помак у 
квалитетном праћењу и лијечењу дијабетеса.

Треба имати у виду да се добро регулисана шећерна болест 
може увијек добро одржавати, ако су за то задовољени потребни 
услови избјегавање стресних ситуација и сјекирација, претјеране 
напетости, неконтролисаног пораста тјелесне тежине-гојење. У 
циљу добре метаболичке контроле потребно je редовно узимање 
лијекова уз правилан начин исхране и довољно физичко ангажо- 
вање-рад комбинован ca рекреацијом. Занемаривање поменутих 
момената доводи до лоше регулисане шећерне болести и у нај- 
бољем РХ-центру.
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Коришћење лековите воде као пијаће има за сврху побољ- 
шање у варењу, ca једне стране, и стварање нових навика и јачање 
воље у вези ca „узимањем воде и оброка у одређено вријеме као 
лијек“, ca друге стране. Тако, индиректно оваква вода има сврхе 
као користан напитак у дијететској исхрани.

Бањско купање je корисно за дијабетичаре исто колико и за 
здраве. Оно je вид рехабилитације рекреације, у било ком мјесту 
и било ком природном амбијенту-води. Бањско лијечење могу да 
користе сви дијабетичари у свом сопственом аранжману. Позната 
бањска лечилишта ca оспособљеним установама за прихватање 
оболелих од шећерне болести су у Врњачкој Бањи и Буковичкој 
Бањи (дјеца).

Брак, потомство и сексуална функција

Заснивање брачне заједнице, оснивање породице je нормална 
жеља свих младих na и оних који имају шећерну болест. Обично, 
прво питање које лаику пада на памет јесте да ли ће дјеца обоље- 
лог од шећерне болести, имати дијабет. Прије него о томе кажемо 
неколико важнијих научних ставова, треба појаснити неке еле- 
менте везано за брак.

Ступање у брак ca особом која има хроничну болест каква je 
дијабетес, захтијева пуно разумијевање и стрпљивост од стране 
здравог супружника. To може да буде за некога непремостива 
препрека, a за другог да нема посебно значење. Без обзира што, 
када су емоције у питању, разум остаје no страни, сматрамо да се 
на ову чињеницу младима прије ступања у брак, треба да скрене 
пажња. Зато требаразмотрити следеће чињенице прије доношења 
одлуке:

-  компликације могу да се јаве послије неколико година. Ри- 
зик трудноће je присутан no плод, не мора али исход може 
да буде негативан,

-  трудноћа код особе која има дијабетес je тежа за одржавање 
и потребно je много више пажње него кад je у питању труд- 
ноћа код здарве особе,
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-  здрави супружник треба да зна да шећерна болест изискује 
лијечење и медицинску заштиту tokom  цијелог живота и да 
од ње нема излечења бар за сада,

-  постоје проблеми ca запошљавањем особе која има дијабетес,
-  здрави супружник треба да се упозна ca проблемима које 

узрокује шећерна болест и да се оспособи како би у браку 
пружао помоћ.

За срећан брак и разумијевање, ово je неопходно да се саопшти 
супружницима, како се касније проблеми не би умножавали.

О проблемима потомства говорили смо раније.
Мушка сексулана функција je један аспект о којем се нажа- 

лост ријетко говори прије ступања у брак. Млади често траже 
савјете од оних који о томе знају чак мање него и они. Један од 
проблема на који треба скренути пажњу je могућа импотенција 
код мушкараца који имају шећерну болест. Међутим, када je у пи- 
тању импотенција мушкараца, најчешће се покаже да су у питању 
психолошки разлози који немају везе ca шећерном болешћу. Код 
осјетљивих личности, слабљење полне способности може да иза- 
зове само сазнање да je код шећерне болести могућа импотенција. 
Код тих болесника нема органске подлоге за немоћ и неколико 
стручних разговора и уклањање правих психолошких препрека, 
убрзо даје резултате. Када je у питању сексуалност, треба обрати- 
ти пажњу на могућност хипогликемија код мушкараца ca дијабе- 
тесом за вријеме полног акта.

У заштити од нежељене трудноће, жене ca дијабетесом могу 
употребљавати иста контрацептивна средства као и здраве. 
Ипак, може се рећи да су се механичка средства против зачећа 
(кондом и дијафрагма) ca правом дуго задржали у употреби код 
жена ca дијабетесом. За спречавање нежељене трудноће, у првом 
реду се препоручује спирала. Она je поуздано контрацептивно 
средство, мада повећава могућност инфекције. Таблете против за- 
чећа се не препоручују женама ca шећерном болешћу, због повећа- 
них изгледа за стварање крвног угрушка у оштећеним крвним су- 
довима, због пораста крвног притиска и погоршања метаболизма
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масти. Метод израчунавања плодних дана према менстрауланом 
циклусу, не препоручујемо, јер je у цјелини мало поуздан, a уз то, 
жене ca шећерном болешћу често имају нередовне менструације. У 
сваком случају, нема универзално прихваћеног контрацептивног 
средства, na, када су у питању жене ca шећерном болести, савјет
о средству које се намјерава користити, треба тражити од љекара.

Сексуална активност u импотенција

Сексуална активност дијабетичара (и здравих особа) врло je 
растегљив појам, пошто дубоко задире у најинтимнију сферу људ- 
ске личности. Њене границе су од појма донжуанства (који има 
корен у оптерећености из детињства и најчешће везана за пси- 
хички и карактерно измењену личност), до редовних или скром- 
них могућности изражавања у овој сфери. Kao и свака психич- 
ки и физички здрава особа, и дијабетичар треба да je задовољан 
својим сопственим могућностима, које треба даље да усклађује 
ca партнером. Најважније у свему je строго одржавање хигијене 
гениталија, редовне контроле код гинеколога или уролога (због 
повећаног ризика од појаве инфекција и запаљењских процеса), 
као и правилан избор партнера и заштите од нежељене трудноће.

Импотенција u проблеми у сексуалним односима

У сексуалној сфери дијабетичара може да дође до промјена, 
које могу да се изразе као повремени или стални пад потенције 
код мушкараца (способност за сношај). Импотенција je један од 
релативно честих знакова за најаву шећерне болести, нарочито у 
средњем добу. Код дијабетичарки je проблем овакве врсте знат- 
но ублаженији због грађе полних органа, na je фригидност че- 
сто већи проблем за партнера уколико je жена билошки потпуно 
остварена личност. Хипогликемија, односно пад шећера у крви у 
току сексуалног односа доводи до губитка жеље за даљим настав- 
ком односа, тренутне импотенције код мушкараца, као и немо- 
гућности доживљавања оргазма код дијабетичара оба пола.

Савјет: Грицните нешто прије секса!
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Дијабетес и акутне болести

Обољели од шећерне болести, као и здрави, понекад могу 
да имају неку од болести која нема никакве везе ca њиховом ос- 
новном болешћу. Најчешће се ради о уобичајеним болестима 
које нијесу опасне, прехлада или стомачне сметње, али оне пред- 
стављају проблем у третирању дијабетеса, тако да у тим стањима 
може доћи до погоршања метаболичке контроле дијабетеса. И 
мада, у тим стањима, може да постоји смањен апетит и унос хра- 
не, ипак су потребе за инсулином веће него обично, јер je инсулин 
мање ефикасан tokom  упалних процеса.

У овим стањима се препоручује чешћа контрола гликемије 
као и шећера и нарочито, ацетона у мокраћи, a не ријетко потреб- 
не су додатне дозе инсулина. Ако се ацетон у мокраћи задржава и 
поред укључивања додатне дозе брзодјелујућег инсулина, онда je 
потребно потражити љекарску помоћ.

Tokom болести, треба се придржавати неколико савјета:
-  узимати храну и течност која се добро подноси tokom  бо- 

лести,
-  поред уобичајене количине, у зети  неколико додатних ч аш а 

течн ости  tokom дан а (вода, чај, ђус),
-  ако обољели не може да узима течност, због повраћања и 

мучнине, треба затражити љекарску помоћ,
-  у периоду опоравка од болести, треба употребљавати лако 

сварљиве угљене хидрате у виду соса и ђуса од јабука, сока 
од грожђа, уобичајених безалкохолних пића, прженог хле- 
ба, куваних цереалија.

Друге болести које се чешће јавл>ају код особа које имају 
дијабетес

Код особа које имају дијабетес, постоји повећани ризик за 
обољења штитасте жлијезде, целијакије (преосјетљивости на глу- 
тене), витилиго (болест ca депигментацијом коже), болести над- 
бубрежних жлијезда и реуматоидни артритис (реуматоидну упа-
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лу зглобова). Наведене болести припадају групи тзв. аутоимуних 
болести. To су болести код којих се стварају антитијела на соп- 
ствене органе и одвија процес тзв. аутодеструкције. Важно je да ca 
овом чињеницом буду упознати и обољели и медицински радни- 
ци који брину о њиховом здрављу. Приликом редових контрола, 
потребно je повремено пратити параметре (показатеље) њиховог 
раног препознавања.

Још неколико савјета

Принципи правилне исхране

Принципе правилне и здраве исхране треба што пре научити 
и усвојити, a онда их примењивати за цео живот.

Неколико „златних“ правила:
-  научите шта je правилна исхрана и примењујте je,
-  будите физички активни,
-  редовно узимајте терапију и не прескачите оброке,
-  редовно контролишите ниво шећера у крви и/или мокраћи 

и бележите све промене,
-  константно се образујте и усавршавајте познавање своје бо- 

лести,
-  сваки дан користите одговарајуће минерале, витамине и ан- 

тиоксидансе као додатак исхрани (један витамин Ц дневно, 
витамин Б, засићене масне киселине -  биљнауља, рибље уље 
/ омега 3, препарате за побољшање циркулације крви и сл.).

Поштовањем ових „ситница“ које живот значе обрадоваћете 
и себе и свог лекара!

Ви u Ваш љекар

Особа ca дијабетесом je сам свој љекар.
Циљ сваке терапије je постизање здравог и нормалног жи- 

вота, као и одржавање шећера у крви у границама нормале 
(5.1-6.1ммол/Л или 80-120 мг/Л).

Лијечење оболелих од шећерне болести подразумијева:
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-  оспособљавање особе ca дијабетесом за нормалан живот у 
породици и друштву,

-  укљањање симптома болести избјегавајући хипогликемију 
и хипергликемију,

-  успостављање добре метаболичке контроле,
-  отклањање или ублажавање компликација дијабетеса.

Љекар може научити пацијента како да постане добар дијабе-
тичар -  математичар. Међутим, резултат ће зависити искључиво 
од пацијента. Колико се пацијент буде озбиљно упустио у рјеша- 
вање свог здравственог проблема -  своје гојазности, своје лоше 
контролисане шећерне болести и физичке активности, толики ће 
бити и резултат лијечења. Каква му je шећерна болест, сазнаће па- 
цијент сам. To му не може саопштити љекар. Најбољи лијекови 
на свијету не могу помоћи пацијенту да држи под контролом свој 
шећер, ако се не придржава савјета о правилној исхрани и не узи- 
ма терапију како je прописана. Основна поставка сваког лијечења 
обољелих од шећерне болести je индивидуалан приступ, о којем 
увијек треба водити рачуна. Сваки човјек и његова болест су при- 
ча за себе.

Обавезе upu контролном прешеду

Ha редовне контроле код свога љекара -  ендокри- 
нолога, ca собом понијети следеће:

-  књижицу или свеску у којој су направљене табеле 
за бележење дневних података о висини шећера, 
хипогликемијама, ацетону, стресовима, одсту- 
пањима од дијете и слично,

-  профил гликемије,
-  биохемијске резултате прегледа крви и урина 

(уколико имате могућности да то урадите у ло- 
калном дому здравља).
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• Терапијска достигнућа
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Tokom двадесетог вијека остварен je велики напредак у лије- 
чењу, посебно инсулин-зависне шећерне болести. Прона- 

лазак инсулина, не само да je омогућио обољелима да преживе, 
већ je суштински измијенио дужину и квалитет њиховог живота. 
Ипак, далеко смо, од тога да би могли бити задовољни ca оним 
гдје се сада налазимо у лијечењу шећерне болести. Дијабетес и 
даље остаје проблем, он и даље носи ca собом ризике акутних и 
хроничних компликација, ризике који угрожавају живот обоље- 
лог и који траже максимално ангажовање како обољелог тако и 
његове породице и здравственихрадника на постизању што боље 
регулације и контроле болести.

Примјена инсулина на начин како се то сада ради, јесте вели- 
ки и епохалан напредак, али није природан пут лијечења. Наиме 
даје се нешто (инсулин) што недостаје организму, нешто што се у 
том организму у нормалним околностима ствара и што би треба- 
ло да се и одржава. Зато, надокнада инсулина не може бити идеал 
лијечења.

Идеал којем треба теж и ти  je  ga до шећерне болести не • 
: дође, a ако се ипакјави, ga начин лијечења омоГући комфоран : 
\ ж ивот без компликација које прате ову болест.

Превенција дијабетеса

Иделна терапија инсулин зависног дијабетеса требало би да 
буде заснована на проналаску начина да се спријечи пропадање 
бета ћелија панкреаса, односно да се спријечи аутоимуни процес 
који до тога пропадања доводи. Међутим, ту настаје проблем. Да 
би се нека болест могла превенирати, треба знати како она на- 
стаје, како се развија, и посебно, шта je узрок обољења. Ми смо 
видјели да се данас доста тога зна у погледу генетике дијабете- 
са, na и у погледу фактора који покрећу процес деструкције бета 
ћелија, код генетски предиспонираних особа. Видјели смо да се
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може дијагностиковати појава антитијела на ћелије острваца пан- 
креаса која указују на то да je деструкција ћелија почела и да треба 
очекивати и клиничко испољавање болести.

До сада су завршене бројне студије ca примјеном материја 
које могу да спријече процес деструкције бета ћелија код особа 
које имају висок титар антитијела на ћелије Лангерхансових остр- 
ваца. Употребљавани су циклоспорин и кортикостероиди, у нади 
да ће ови антиимуни лијекови зауставити процес и да неће бити 
потребно давање инсулина путем инјекција. Међутим, лијекови 
који доводе до заустављања процеса деструкције бета ћелија, no- 
казало се да дјелују токсично на неке органе, нарочито бубреге, 
na je њихова употреба немогућа. У међувремену, као што то бива 
увијек у науци, проналазе се нови лијекови који су мање опасни 
од ових и који показују позитиван учинак на успоравање проце- 
са деструкције бета ћелија. Тако je недавно саопштено да код но~ 
водијагностикованих болесника ca инсулин зависним дијабете-

сом примјена поткожнмх 
инјекција БСЖ вакцине 
(вакцине против туберку- 
лозе) доводи до ремисије 
код 65% пацијената. Ис- 
траживачи у дијабетесу се 
надају да скоро један вијек 
стара вакцина за превен- 
цију туберкулозе може 
преокренути процес на- 
станка тип 1 дијабетеса. У

Слика 94.
Природна исхрана: 
превенција дијабетеса?
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мањем претходном пробном периоду, тим др Фаустман je прона- 
шао да су двије БСЖ вакцине дате у размаку од 4 недјеље привре- 
мено уништавале Т-ћелије, које проузрокују тип 1 дијабетеса. 
Код пацијената je такође пронађен мали, привремени повратак 
лучења инсулина.

Такође, један од покушаја je давање инсулина у високим до- 
зама на самом почетку болести или код високоризичних особа 
које још немају испољен дијабетес. Ha тај начин се постиже „од- 
марање“ бета ћелија што одлаже испољавање дијабетеса.

Финци су у оквиру превенције уврстили забрану давања 
крављег млијека бебама до шестог мјесеца живота, због његових 
алергијских својстава која могу да провоцирају појаву инсулин 
зависног дијабетеса (Слика 94).

Група новозеландских љекара даје један лијек (никотинамид) 
који се, у извјесним ситуацијама, показао веома корисним у пре- 
венцији појаве инсулин зависног дијабетеса.

Осим тога дају се мале дозе инсулина поткожно и орално. По- 
менути начин превенције je још у експерименталној фази, a оче- 
кивано je да ће се дати препорука за његову примјену у цијелом 
свијету. To се односи на узраст све до 30 година. Међутим, новија 
саопштења негирају ову улогу никотинамида.

Наравно да за ширу употребу ових терапијских мјера треба 
сачекати допунска испитивања, тако да данас ове мјере превен- 
ције којима се зауставља процес деструкције бета ћелија остају 
као једна од реалних нада у будућности.

Мјере превенције

Примарна превенција подразумијева мјере на превенцији : 
ј појаве дијабетеса.

Секундарна превенција подразумијева мјере нараном о т -  ј 
: кривању дијабетеса.

Терцијална превенција подразумијева превенцију компли- ј
i кација koq обољелих о^дијабетеса.
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Примарна превенција дијабетеса тип 1 може се остварити 
преко „високо ризичног“ или „популационо базираног“ присту-

Приступ „високог ризика“ подразумијева откривање (иден- 
тификацију) ризичних група и појединаца (рођаци првог и другог 
степена), a затим превенцију испољавања болести утицајем на ге- 
нетску предиспозицију и ризико факторе спољне средине који, у 
садејству ca генетским, доводе до појаве дијабетеса типа 1. Главни 
проблем овог превентивног приступа je то што се само 12-15% 
болести јавља у породици, a чак 85% спорадично.

„Популационо базиран приступ“ подразумијева промјену на- 
чина живота, навика и елиминацију спољних штетних фактора 
за настанак дијабетеса. Истраживањима je доказано да дојење у 
великој мјери смањује ризик од настанка шећерне болести. Испи- 
тивана je улога и бројних других састојака хране у настанку дија- 
бетеса, али je код веома малог броја доказана веза ca настанком 
дијабетеса тип 1.

Ризик од настанка дијабетеса типа 2, може се у великој мјери 
смањити увођењем дијетног режима исхране и повећаном физич- 
ком активности. Бројне истраживачке студије (посебно двије, у 
Финској и Шведској) су показале да се најбољи резултати добијају 
комбинацијом примјене дијете прилагођене сваком појединцу и 
повећане контроле физичке активности. За превенцију овог типа 
болести je веома значајан и магнезијум.

Превенција компликација

Превенција појаве компликација представља широко поље 
активности које ће се предузимати у будућности. Примјер за то 
je масовна превенција ретинопатија која се спроводи у Шведској 
која je показала да добра метаболичка контрола болести пред- 
ставља изванредну превентивну мјеру у појави компликација 
шећерне болести на крвним судовима.

Код већ насталих компликација шећерне болести, добром 
метаболичком контролом, уз примјену извјесних мјера, може се
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спријечити њихово клиничко испољавање. Најбољи примјер за 
то je употреба капшоприла код појаве микроалбуминурије, као 
знака почетне дијабетесне нефропатије. Његовом примјеном се 
постиже спречавање клиничке манифестације нефропатије.

Код далеко одмаклих компликација (ретинопатија и нефро- 
патија), могуће je очекивати побољшање квалитета лијечења. Ту 
се првенствено мисли на ласерску фотокоагулацију и трансплан- 
тацију бубрега.

Ови видови побољшања квалитета лијечења су само један 
покушај да се код већ насталих компликација унаприједе мјере 
и добију што бољи резултати. Међутим, основни циљ ипак треба 
да буде да до компликација не дође. A то се може постићи добром 
регулацијом шећерне болести, квалитетном самоконтролом и до- 
брим обучавањем. Свакако да ће се у будућности предузимати 
испитивања у откривању фактора ризика околине на испољавање 
дијабетеса. Такође ће се предузимати превентивне мјере код ри- 
зичних група како би се спријечило испољавање шећерне боле- 
сти.

Од бројнихмјера које се данас препоручујуу доменутерцијал- 
не превенције (спречавање појаве компликација код обољелих од 
дијабетеса), веома je користан ПроГрам активности који препору- 
чује НовоНордиск. Овај програм полази од неоспорне чињенице 
да контрола тјелесне тежине и умјерена физичка активност могу 
да спријече појаву дијабетеса типа 2 (примарна превенција), a код 
обољелих од дијабетеса тип 1 и 2 могу умањити ризик за појаву 
компликација (терцијална превенција). Стога се овим програмом 
умјерена физичка активност препоручује особама ca повећаним 
ризиком од оболијевања, али и већ обољелима:

Обавезно:
-  Прије започињања физичких активности, обавезно би тре- 

бало да консултујете свога љекара како бисте испланирали врсту 
физичке активности и максимално оптерећење којем се можете 
безбједно изложити;
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-  Обујте удобну обућу и мекане памучне чарапе!
-  Обавезно урадите покрете истезања или спорог ходања t o 

k o m  5 минута прије и послије сваког вјежбања у циљу спречавања 
повреде мишића;

-  Почните полако, не пренагљујте, a темпо појачавајте посте- 
пено;

-  Пијте доста воде t o k o m  и  након вјежбања;
-  Понесите угљенохидратни оброк;
-  У случају да примијетите знаке ниског шећера у крви (хипо- 

гликемије)дрхтавица, замагљен вид, конфузија, хладан зној и сла- 
бост, прекините физичку активност, узмите 3-4 таблете глукозе 
или ужину коју сте понијели ca собом. Сачекајте 15-ак минута да 
таблете или оброк почну да дјелују;

-  У случају да осјетите мучнину или бол и трњење у грудима, 
рукама и ногама, обавезно прекините физичку активност;

-  Уколико вам се понављају хипогликемијске епизоде, обра- 
тите се свом љекару како би вам се прилагодила доза инсулина 
или оброци.

Прије и након физичке активности обавезно контролишите 
ниво шећера у крви:

-  Уколико вам je ниво шећера у крви прије вјежбе нижи од 5,5 
ммол/л, обавезно узмите оброк који садржи 15-30 грамаугљених 
хидрата.

-  Уколико вам je ниво шећера у крви прије вјежби између 7,2 
и 10 ммол/л, можете узети оброк који садржи 15 грама угљених 
хидрата за умјерену, или 30 грама угљених хидрата за интезивну 
физичку активност;

-  Уколико вам je ниво шећера у крви прије вјежби између 10 и
13,3 ммол/л, није потребно узимати оброк прије умјерене физич- 
ке активности;

-  Ako вам je ниво шећера у крви прије вјежби виши од 13,8 
ммол/л и имате дијабетес тип 2, одложите физичку активност док 
вам се ниво шећера у крви не нормализује;
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-  A k o  вам je ниво шећера у крви прије вјежби виши од 11,1 
ммол/л и имате дијабетес тип 1, одложите физичку активност док 
вам се ниво шећера у крви не нормализује.

Изнесени програм je веома користан јер се њим прецизно де- 
финишу вриједности шећера у крви када се смије, a када не смије 
проводити физичка активност. Пацијенти често гријеше, прибје- 
гавајући физичкој активности и када су вриједности шећера у 
крви изразито повишене, у нади да ће га повећаном физичком 
активности „оборити". A дешава се супротно.

Kao што се види, данас се заиста много ради на изналажењу 
нових путева у превенцији шећерне болести.

Сасвим су реалне шансе да се на томе постигну значајна 
остварења. Обољели од шећерне болести, пред којима стоји дуг 
животни пут и дружење ca шећерном болести, имају право на ре- 
алну наду, наду која већ сјутра може да буде стварност. Али није 
све једно у каквом стању ће дочекати нова открића: да ли ће бити 
ca комнликацијама или без њих. To заиста у највећој мјери зависи 
од њих самих.

Напредак у самоконтроли гликемије

Групно континуирано праћење гликемије

У последњих неколико година, кућ- 
но контролисање гликемије путем апа- 
рата постало je приступачније, брже и 
лакше и отворило je широке могућности 
анализе резултата. Компјутерским про- 
грамима могу да се добију картографски 
подаци о групном кретању гликемије 
код више пацијената, чиме се олакшава
планирање потребних мјера за веће гру- Слика 95. Софтвер DCM
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ne. Ha Слици 95 приказан je такав софтвер (DCM) који даје више 
веома важних информација. Њиме су тако обухваћени стандард- 
ни профили кретања гликемије tokom  24 сата, прије и послије 
јела, ca графиконом кретања гликемије tokom  више дана, у односу 
на дијету, физичку активност и терапију.

Индивидуална континуирана контрола гликемије

Инвазивна метода чешћег одређивања гликемије од недавно 
се врши помоћу апарата величине пејџера који очитава вриједно- 
сти гликемије сваких пет минута, a последње генерације чак кон- 
тинуирано (Слике 96 и 97).

Слика 96. Апарат за континуирано праћење гликемије

Kao сензор, користи се глукоза-оксидаза смјештена у врху 
мале игле која се ставља поткожно и мијења се свака 3 дана. Овај

Слика 97. Н ова генерација
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апарат нашао je широку примјену у компјутерским програмима 
анализе резултата (апарат за групни континуирани мониторинг 
глукозе).

Развој апарата који омогућавају често мјерење гликемије, 
представља огроман напредак у контроли шећерне болести и 
превенцији хипогликемије, најчешће компликације која прати 
ову болест. Примјена два модела апарата ca овом намјеном пред- 
ставља значајан технолошки напредак.

Неинвазивно праћење гликемије - Глукосат (Gluco Watch 
Cygnus Inc.). Овом методом се одређује ниво глукозе у крви, a да 
се при томе избјегне болни убод игле за добијање узорка крви за 
анализу. Поменуто je дуго времена изгледало као неостварљив 
сан. Најновији апарат Глукосат омогућава аутоматско, неинва- 
зивно мјерење гликемије 3-6 пута у току једног сата, ca калибра- 
цијом апарата која се врши сваких 12 сати (Слика 98).

Слика 98. Глукосат. Мјерење гликемије без убода

Испитивања поузданости резултата, показала су високу по- 
дударност налаза добијених мјерењем помоћу овог апарата и глу- 
кометара за кућну употребу. Користи се техника јоптофорезе, за- 
снована на чињеници да струја мале снаге пролази кожом између 
аноде и катоде. Ha апарату се налазе сензори који у виду аларма 
реагују на ниске вриједности гликемије, чиме се превенирају хи- 
погликемије. У последње вријеме, неколико реномираних инсти- 
туција ради на усавршавању овог апарата који ће представљати
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велику помоћ и олакшицу у самоконтроли-праћењу и регулацији 
шећерне болести.

Године 2006. патентиран je имплантабилни микрочип за 
праћење глукозе у крви. Имплантиран поткожно може да реги- 
струје ниво глукозе у крви и да путем безжичног скенера прене- 
се информацију која се лако може пратити од стране пацијента. 
Овај мали уређај може да представља значајан напредак у мо- 
ниторингу-праћењу кретања глукозе у крви, тим прије што се 
сматра да су подаци који се добијају овим путем најпрецизнији 
и најпоузданији. До сада je једини негативан аспект повезан ca 
имплантабилним чипом тај што неки пацијенти не воле да се у 
њиховом организму налази страно тијело.

Најновији сензор за мјерење нивоа глукозе

У овом моменту, значајан напредак у олакшаној самоконтро- 
ли гликемије, при чему се болесници ослобађају свакодневног, ви- 
шекратног „боцкања“ представља Free Style Libre - сензор за мје- 
рење нивоа глукозе фирме Abbot. Либре апарат чине читач и два 
сензора ca апликатором и алкохолном марамицом (Слика 98a).

С л и к а  9 8  a .  П а ј н о в и ј и  с е н з о р  
з а  м ј е р е њ е  н и в о а  
г л у к о з е
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Сензор je тежак 5 грама, величине je металног новчића и очитава 
вриједности гликемије од 2,2 до 27,8 ммол/л, и траје 14 дана. Сен- 
зор je водоотпоран и може се ca њим купати до 30 минута. Сензор 
се може поставити само на руку у предјелу надлактице, на чистој 
кожи без ожиљака и мадежа. Поставља се безболно на горњи дио 
руке и носи се 14 дана. Читач je величине пејџера, користи се за 
очитавање резултата и чува 90 дана резултате гликемије, и све по- 
датке који се у њега унесу везано за храну и инсулин (Слика 98a).

Кућно праћење гликозилираног хемоглобина (HbAlc) и фрук- 
тозамина

Видјели смо колики значај се придаје редовном (тромје- 
сечном) одређивању гликозилираног хемоглобина у контро- 
ли шећерне болести. Нови апарати омогућавају пацијентима да 
прилично једноставно контролишу гликозилирани хемоглобин 
у кућним условима, што je свакако редовније и комфорније него 
ако пацијент то чини у здравственој установи. Подаци се уносе 
у дневник самоконтроле и достављају на увид љекару приликом 
редовних контрола.

Слика 99.
Процјена квалитета 
контроле шећерне 
болести на основу 
налаза H bA lc и 
фруктозамина
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Одређивање фруктозамина представља веома ваљан показа- 
тељ степена контроле гликемије tokom  2-3 недјеље које претхо- 
де узимању налаза. Фруктозамин се може одређивати у кућним 
условима из капи крви добијене из јагодице прста, чиме се до- 
бија брз увид у квалитет метаболичке контроле шећерне болести 
(Слика 99).

* * *

Остварени напредак у самоконтроли дијабета, односно пока- 
затеља квалитета метаболичке контроле je веома значајан. И без 
обзира, колико будућа остварења у домену превенције и терапије 
дијабетеса тип 1 и тип 2 буду значајна, самоконтрола ће имати 
важно мјесто, не само везано за метаболизам угљених хидрата, 
масти и бјеланчевина, већ и општег здравственог стања. Зато ће и 
у будућности ово поље заокупљати пажњу научника.

Терапијска достигнућа

Нови типови инсулина

Видјели смо да су достигнућа молекуларне биологије и генет- 
ског инжењеринга донијела праву револуцију у инсулинској те- 
рапији. Синтеза инсулина помоћу рекомбинантне ДНК техноло- 
гије, створила je могућност економичног и релативно јефтиног и 
једноставног добијања хуманих инсулина у довољним, количина- 
ма, тако да je данас употреба инсулина анималног поријекла само 
прошлост. Уз то, инсулински аналози кратког дејства, чија je упо- 
треба почела деведестих година, и дугог дејства, чија je употреба 
почела 2000. године, данас несумњиво представљају „златни стан- 
дард инсулинске терапије“. Очекивати je да ће ускоро на тржишту 
бити присутни инсулински аналози средњег десјтва, чиме ће се 
комплетирати овај вид, данас, незамјењиве инсулинске терапије.

Развојем технологије пенских бризгалица - НовоПен које су 
од 1985. године до сада доживјеле бројна значајна побољшања, 
примјена инсулина постала je врло једноставна, брза, практично
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безболна, a дозирање прецизно. Пенске бризгалице су значајно 
олакшале врло широку примјену интезивиране конвенционалне 
инсулинске терапије у свакодневној клиничкој пракси.

Инсулинске пумпе

Раније смо говорили о примјени и значају инсулинских пум- 
пи и указали да оне раде на принципу природног функционисања 
бета ћелија. Реално je очекивати да се извјесни недостаци инсу- 
линских пумпи отклоне и да оне буду у још широј употреби.

„Паметни инсулин“

Инсулински фластер за дијабетичаре безболно контролише 
ниво шећера.

Нови „паметни“ инсулински фластер може унијети револу- 
цију у процесу одржавања нормалног нивоа шећера у крви код 
дијабетичара. Он не само да може самостално контролисати и ре- 
аговати, већ може и терапију у потпуности прилагодити пацијен-

Истраживачи ca два универзитета у Северној Каролини ос- 
мислили су танки „фластер“ ca преко 100 сићушних иглица Ове 
иглице су напуњене инсулином и ензимима осетљивим на глуко- 
зу и могу самостално да их убризгају када ниво шећера порасте.

Једна инјекција „паметно1“ инсулина довољна?

Развијено je неколико типова овог инсулина, но сви дјелују 
на исти начин активирају се тек кад порасте ниво шећера у крви

Научници се надају да би „паметни“ инсулин могао донијети 
велику промјену у животе обољелих од дијабетеса типа 1.

Умјесто понављаних мјерења нивоа шећера и неколико инјек- 
ција tokom  дана, само једна инјекција „паметног“ инсулина могла 
би ријешити њихове здравствене проблеме. Истраживања прове- 
дена на мишевима потврдила су дјеловање, a ускоро креће испи- 
тивање на људима. „Паметни“ инсулин произведен je у лаборато- 
рију Института за технологију у Масачутесу.
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Развијено je неколико различитих типова „паметног“ инсули- 
на, но сви дјелују на исти начин. Активира их повишени ниво- 
шећера у крви, a престају дјеловати кад се она снизи.

Покаже ли се корисним и практичним код људи, то би могло 
ријешити највећи проблем обољелих од дијабетеса типа 1 -  како 
постићи нормалну концентрацију глукозе у крви и како je кон- 
тролисати.

Осим високог нивоа шећера, која дугорочно штетно дјелује 
на организам, пацијенти често због превише инсулина падају у 
хипогликемију, имају прениски шећер. Иако научници ово ис- 
траживање најављују као револуцију у лијечењу дијабетеса, бри- 
тански дијабетолог др. Ричард Елиот истиче како слиједе дугого- 
дишња истраживања и клиничка испитивања. Тек након њих знат 
ће се може ли се овај лијек сигурно и дјелотворно користити у 
лијечењу дијабетеса код људи.

Вјештачки панкреас

Ha Кембриџу се финансирају два истражвачка пројекта чији je 
циљ да се усаврши вјештачки панкреас, уређај за лијечење обоље- 
лих ca Типом 1 дијабетеса. Вјештачки панкреас je систем који по- 
моћу поткожно имплантираног монитора за глукозу (CGM) мјери 
ниво гликемије из минута у минут. Из монитора се континуирано 
(безжично-ваздушно) шаљу информације до инсулинске пумпе 
објешене о каишу панталона која прорачунава и ослобађа одгова- 
рајућу количину инсулина у тијело (Слика 100). Овај систем, који 
се носи као инсулинска пумпа, јер прати и прилагођава потре- 
бе тијела за инсулином no принципу како то ради панкреас код 
здравих људи без дијабетеса назван je „вјештачки панкреас“.

Пројекат на Универзитету у Кембриџу предвиђен je на пет 
година ca планом израде прототипа прве генерације вјештачког 
панкреаса уз предходну процјену његових способности за квали- 
тетну регулацију гликемије и смањења ризика ноћних хипоглике- 
мија. Такође, пројектом се прати успјешност регулације гликемије
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Слика 100. „Вјештачки панкреас“

код трудница. Сматра се да би ово истраживање могло дрматич- 
но да смањи случајеве превременог порођаја и смртности tokom  
трудноће трудница ca дијабетесом тип 1.

Последњи резултати саопштени 2001. и 2014. године код одрас- 
лих пацијената и трудница ca типом 1 дијабетеса су охрабрујући.

Алтернативни путеви за давање инсулина

Последњих година пуно се ради на покушајима уноса инсули- 
на преко слузокоже носа, плућа и дебелог цријева. Нажалост, по- 
казало се да су биолошка активност и постигнути ниво инсулина 
на овај начин још ниски за терапијску примјену.

Слузокожа носа која je јако богата мрежом ситних крвних су- 
дова, служи за давање неких лијекова и на том искуству се поку- 
шава и ca инсулином. До сада се успјело да инсулин примијењен 
на тај начин, испољи максимално дејство 30-120 минута послије 
примјене и да укупно дејство траје 2-5 часова. Потребно je давати 
велике количине инсулина да би се постигао терапијски ефекат и 
за сада се још не може приступити таквом виду примјене инсули- 
на. Интраназална примјена инсулина се обично изводи у комби- 
нацији ca неким промоторима транспорта (нпр. жучне киселине).

Инхалација инсулина преко плућа одавно заокупља пажњу 
многих истраживача и неколико великих произвођача фармаце-
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утских кућа у свијету (НовоНордиск, Фајзер, Лили). Инсулин се 
у течном стању или као прах распршује до плућне слузокоже гдје 
се апсорбује. Најновија истраживања указују да се инсулин при- 
мијењен на овај начин брзо апсорбује и да je фармаколошки вео- 
ма сличан учинак као и примјеном Хумалога и Новолога. Такође, 
инсулин дат на овај начин се веома добро подноси. Сада се ис- 
траживања усмјеравају на испитивање могућих ефеката примјене 
инсулина (на овај начин) код астматичних болесника, пушача и 
особа ca хроничним плућним болестима.

Покушаји давања инсулина у таблетама су релативно дуго 
времена предмет испитивања. Проблем je у томе што инсулин 
подлијеже цријевним соковима који га разграђују и чине неактив- 
ним. Покушаји облагања ca извјесним материјама које штите ин- 
сулин од цријевних сокова, не дају очекиване резутате. Потребна 
je 50-100 пута већа доза инсулина у виду таблета да би се испољио 
терапијски ефекат.

Исти покушаји се данас врше за давање инсулина путем слу- 
зокоже дебелог цријева. Приближно су исте сметње и исти успјех 
преласка инсулина у активном облику кроз цријевну слузокожу. 
Мада се, за сада, на овај начин не постижу задовољавајући ре- 
зултати, ипак остаје и даље нада да се на овом плану нађу и боља 
рјешења.

М атичнећелијеулијечењутипа 1 дијабетеса

Научници већ десетак година полажу велике наде у терапију 
дијабетеса помоћу матичних ћелија које се могу добити из крви, 
пупчаника, коштане сржи или млијечних зуба. Нову терапију по- 
моћу матичних ћелија осмислио je америчко-бразилски тим на- 
учника под вођством др Јулија Волтарелија, ca Универзитета Сао 
Паоло. Код 15 пацијената, узраста 14-31 године, ca новооткриве- 
ним типом 1 дијабетеса, из њихове крви су изоловане матичне 
ћелије, a потом су добили лијекове који би зауставили њихов иму- 
нолошки систем у даљем уништавању бета ћелија панкреаса. По- 
том су пацијентима трансплантиране њихове властите матичне
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ћелије с циљем да помогну у поновној „изградњи“ њиховог иму- 
нолошког система. Постигнути су охрабрујући резултати. Један 
од пацијената je већ 35 мјесеци без инсулинске терапије, a 13 па- 
цијната je било без инсулинске терапије у распону од неколико до 
21 мјесеца. Један пацијент je одустао од лијечења због здравстве- 
них проблема.

Тренутно je у фази клиничког испитивања на животињама, 
употреба матичних ћелија за лијечење шећерне болести. Лабо- 
раторијским пацовима, умјесто уништених бета ћелија за про- 
изводњу инсулина, јапански научници су уградили људске (ксе- 
нограф) матичне ћелије. Према првим резултатима способност 
животиња да производе сопствени инсулин се повратила.

Истраживачи Универзитета Калифорније, креирали су ће- 
лије које продукују инсулин из матичних ћелија проистеклих из 
масног ткива замораца. Трансплантација ових ћелија у реналну 
капсулу дијабетичних пацова, имала je за резултат терапију дија- 
бетеса ca смањењем нивоа шећера у крви, већом толеранцијом на 
глукозу и повлачењем катаракте. Ове методе могу у будућности 
бити решење за терапију дијабетеса тип 1.

Терапија дијабетеса типа 1 матичним ћелијама, предмет je ис- 
траживања бројних центара у свијету. Изгледи и наде да овај вид 
лијечења доживи пуну афирмацију, су сасвим реални.

Терапија матичним ћелијама све више добија на интересо- 
вању не само светске, већ и наше јавности. Прича о њиховој мо- 
гућности да лијече и оно што je иначе неизлечиво буди наду и код 
безнадежно оболелих, као и способност да у посебним услови- 
ма стварају крвне, али и друге тјелесне, односно соматске ћелије, 
важне за регенерацију обољелих ткива. (код нас познати генети- 
чар проф. др Миодраг Стојковић).

Међутим, да би примјена матичних ћелија била апсолутно 
успјешна, потребно je ријешити начин примјене, одредити адек- 
ватан број ћелија за обнављање ткива (нпр. срчаног мишића), и, 
на крају, прецизирати извор матичних ћелија (од сопствених или 
из умбиликалне крви, односно крви која се налази у пупчанику и
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постељици). Процедура прикупљања умбиликалне крви за поро- 
диљу и новорођенче потпуно je безопасна, док je, ca друге стране, 
сакупљање матичних ћелија из коштане сржи опасно и потен- 
цијално ризично.

Трансплантација панкреаса и ћелија острваца панкреаса

Прва трансплантација панкреаса извршена je 1966. године и 
тада су постојале велике наде да ће то бити један од могућих на- 
чина лијечења инсулин зависног дијабетеса. Међутим, имуносу- 
пресивна терапија која се примјењује да се не одбаци панкреас 
даваоца до те мјере ствара проблеме да они нијсу ништа мањи 
од саме шећерне болести. Постоји нада да се побољшањем транс- 
плантационе технике смањи ризик ове терапије тако да ће транс- 
плантација имати своје мјесто у лијечењу дијабетеса.

Пресађивање изолованих острваца панкреаса, добијених 
из људског плода или одраслих, je много једноставнији, сигурнији 
и јефтинији начин од трансплантације цијелог органа. Овим на- 
чином се данас смањује дневна доза инсулина за 80%, што пред- 
ставља велики помак. Проблеми и овдје остају везани за одба- 
цивање страног ткива, али нове технике добијања и умјештања 
ћелија острваца дају реалне наде на значајно побољшање. Ова ме- 
тода се примјењује и код нас, ca резултатима који дајуреалне наде 
(Проф. др П. Ђорђевић).

Алотрансплантација острваца панкреаса започета 1980. годи- 
не, када су саопштени први успјешни резултати, врши се у више 
центара. Посебно охрабрујуће резултате постигла je тзв. Едмон- 
тонова група. У серији трансплантираних 2000. године, потпуни 
тераписјки успјех послије 2 године имало je 65%, a послије 5 го- 
дина 8% пацијената. Примјењује се тзв. интрахепатична техника 
трансплантације острваца панкреаса. Очишћена острвца панк- 
реаса се преко поткожног катетера уноси у једну од грана Вене 
Порте, a овом уткиво јетре (Слика 101). Нажалост, видјели смо да 
имуни систем примаоца брзо напада и уништава страна острвца
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и код примаоца се мора увести имуносупресивна терапија. To je 
токсична терапија ca бројним негативним споредним ефектима, 
међу којима je повећан ризик од малигнитета.

ПАНКРЕАС
/ \
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Слика 101. Интрахепатична трансплантације острваца панкреаса

У последње вријеме, стављањем изолованихострвацаупосеб- 
не капсуле из којих се инсулин полако излучује, одбацивање остр- 
ваца као страног ткива je сведено на знатно мању мјеру. Прим- 
јеном ове методе, пресађене ћелије луче инсулин скоро двије го- 
дине.

Актуелно научно мишљење je да пресађивање острваца панк- 
реаса, као вид терапије, мора испуњавати следеће карактеристике:

-  извор острваца за трансплантацију мора бити довољан и 
не смије зависити од донатора,

-  острвца морају да преживе и функционишу у обољелом 
примаоцу без употребе токсичне имуносупресивне тера- 
пије,
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-  острвца која се трансплантирају не смију бити извор и 
пријетња патолошких стања и инфекција,

-  поступак трансплантације треба да je ca минималним ри- 
зиком и сложеношћу.

Да би се испунили ови услови, испитивања неких угледних 
истраживачких тимова су усмјерена тзв. ксенотрансплантцији 
(коришћење органа за трансплантацију који нијесу људског по- 
ријекла), чиме би се ријешио први проблем да извор не зависи од 
донатора. У том циљу се за пресађивање користе острвца свиња, 
пошто се зна да je инсулин свиња no хемијској структури најбли- 
жи инсулину човјека.

Да би спријечили напад имуног система примаоца, без упо- 
требе токсичних имуносупресивних лијекова, истраживачи ко- 
ристе технологије које штите острвца од имуног система обоље- 
лог. У том циљу се користе полупропустљиве капсуле у којима 
су острвца свињског панкреаса. Капсула има отворе који су до- 
вољно велики да пропусте глукозу, кисеоник и друге метаболите, 
и да омогуће инсулину да буде отпуштен кроз њих у довољним 
количинама за одржавање нормалног нивоа шећера у крви. Веће 
компоненете имуног система примаоца (укључујући антитијела и 
лимфоците) нијесу у стању да прођу кроз отворе микрокапсуле и 
да нападну острвца. Ha овај начин, пресађена острвца су у стању 
да дјелују као микрофабрике инсулина које функционишу без 
напада имуног система. Охрабрујуће резултате истраживања на 
овом пољу недавно су објављена од стране Р. Елиота из Оакланда, 
на Медицинском факултету у Новом Зеланду и Е. Сунца, ca Уни- 
верзитета у Торонту.

Орални антидијабетици

Последњих неколико година, појавиле су се четири нове врсте 
оралних антидијабетика који су значајно промијенили наш при- 
ступ у лијечењу особа ca типом 2 шећерне болести.
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Особе ca типом 2 шећерне болести, испољавају класични 
тријас патофизиолошких поремећаја:

-  повећано отпуштање глукозе из јетре,
-  поремећену инсулинску секрецију и
- периферну и хепатичну (јетрину) резистенцију на инсулин.
Мада су етиолошки чиниоци у настанку типа 2 шећерне боле-

сти, у неким елементима, још неразјашњени и контроверзни број- 
ни расположиви подаци сугеришу да je инсулинска резистенција 
иницијални поремећај и да je прати развој хипергликемије и ма- 
нифестни дијабетес. Такође, добро je познато да je инсулинска ре- 
зистенција удружена ca повећаним вриједностима инсулина (хи- 
перинсулинемија) и прекомјерним лучењем инсулина у одговору 
на стимулацију глукозе. Повишеном инсулинаском секрецијом, 
овладава се инсулинска резистенција, одржава се нормална и по- 
ремећена толеранција глукозе, али без повишених вриједности 
гликемије и манифестне шећерне болести. Код особа које нијесу 
у могућности да одржавају повишену секрецију инсулина, слије- 
ди оштећење функције бета ћелија и коначно испољавање тип 2 
шећерне болести.

a. Средства која повећавају секрецију инсулина

Видјели смо да препарати сулфонилуреје дјелују првенствено 
тако да повећавају секрецију сопственог инсулина и њихова упо- 
треба je обично праћена добијањем у тежини и хипогликемијама. 
Међутим, однедавно су у употреби и друга средства која повећа- 
вају секрецију инсулина, a која не припадају препаратима сулфо- 
нилуреје. Указаћемо на неке од њих, који, no нашем мишљењу, 
треба да заузму значајно мјесто у терапији типа 2 шећерне боле- 
сти.

Инкретини и DPP инхибитори

GLP-1 и GLP су инкретински хормони гастроинтестиналног 
тракта који вишеструко побољшавају фуинкционисање ендо- 
криног панкреаса. GLP-1 који се ослобађа из L ћелија у илеуму и
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колону, стимулишу секрецију инсулина из бета ћелија на глукоз- 
но-завистан начин: кад je гликемија висока, инсулин се лучи, кад 
пада, инсулин се не лучи (Схема 3).

Схема 3. Инкретини (GLP-1) и DPP-4 инхибитори

Релативно нов концепт у терапији дијабетеса тип 2 заснован 
je на дјеловању инкретина, односно инкретинских хормона који 
стимулишу ендокрину секрецију панкреаса и такозваних DPP ин- 
хибитора-агенаса који инхибирају ензим DPP 4 који je одговоран 
за разлагање инкретинских хормона и тако појачавају дјеловање 
инкретина. Нов терапијски концепт, заокружен je 1996. године, 
открићем ензима дипептидипептидазе-4 (DPP-4), који спречава 
разградњу инкретинских гастроинтестиналних хормона GLP-1 
и GLP и продужава полуживот тих ендогених инкретина чиме 
се постиже продужена стимулалација бета ћелија. Ово откриће 
отворило je могућности за развој нове генерације лијекова, тако- 
званих DPP-4 инхибитора. Актуелни су Линаглиптин (Tradjenta), 
Ситаглиптин (Januvia), Саксаглиптин (Onglyza).
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Јанувиа
Први иновативни антидијабетик „Ситаглиптин“, који се 

примјењује у лечењу дијабетеса типа 2 у Сједињеним Америчким 
Државама, регистрован je и у Србији.

Лек „Ситаглиптин“, који одлаже прелазак на инсулин код дија- 
бетеса типа 2, примјењује се једном дневно и спречава смањење 
лучења природног хормона који сигнализира панкреасу да осло- 
боди инсулин. Ситаглиптин има монотерапијско дејство и може 
да се комбинује приликом лијечења ca свим медикаментима који 
се налазе натржишту. Предност овог лијекаје што немаутицајана 
тјелесну масу, a смањује и учесталост хипогликемијских епизода.

Агонисти глукагону сличног пептида (GLP-1). Глукагону 
слични пептид (GLP-1), који се, као што смо видјели, ствара у Л 
ћелијама танког цријева, стимулише инсулинску секрецију. Exten- 
din-4 je хомолог хуманом GLP-1, веже се за рецепторе GLP-1 на 
бета ћелијама и стимулише инсулинску секрецију. Примјена овог 
лијека показала je низ веома корисних ефеката: значајно смањење 
гликемије, посебно за вријеме и послије узимања оброка, смањи- 
вање вриједности триглицерида, смањено дјеловање глукагона и 
спорије пражњење желуца. Лијек није још у широкој употреби.

Liraglutide - Victoza, Saxenda

Лираглутиде je агонист рецептора дугодјелујућег глукагону 
сличног пептида који се веже за исте рецепторе као глукагону 
слични пептид-1 (GLP-1) који стимулише секрецију инсулина 
под именом Виктоза, у виду ипјекција, развијен je од стране Ново 
Нордиска за лијечење Типа 2 дијабетеса почев од 2015. године. У 
САД je у употреби под имњеном Saxenda у лијечењу гојазности 
код одраслих који имају најмање једну од пратећих морбидних 
стања уз гојазност.

Лираглутиде je дериват хуманог инкретина (метаболички 
хормон) глукагону сличног пептида -1 (GLP-l)Kojn се у виду једне 
дневне ипјекције користи за лијечење типа 2 дијабетеса и гојаз- 
ности. У присуству повишене глукозе у крви Лираглутиде доводи
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до ослобађања инсулина из бета ћелија панкреаса. Тако излучени 
инсулин смањује гликемију до нормалног нивоа. Такође, смањује 
секрецију глукагона.

Репаглинид - НовоНорм

To je лијек који се употребљава у лијечењу шећерне болести, 
било у комбинацији ca другим антидијабетицима било сам. Овај 
лијек дјелује тако да подстиче секрецију инсулина у количини 
која je потребна према вриједностима гликемије. Он изазива брз 
пораст инсулинске секреције, али одмах послије тога и њен пад, 
na се узима 30 минута или мање прије оброка. Не препоручује се 
његова употреба једино ca лијековима из групе сулфонилуреје.

Nateglinid (Starlix, Novartis)

Овај лијек изазива брзу, краткотрајну секрецију инсулина и 
веома je погодан за спречавање скока гликемије послије обро- 
ка. Најновија испитивања указују да je, ако се узима непосредно 
прије оброка, веома сигуран и ефикасан лијек у лијечењу шећерне 
болести тип 2. Код нас још није регистрован.

б. Орални лијекови који не повећавају секрецију инсулина

У групу релативно нових лијекова који не дјелују на принципу 
да стимулишу панкреас на повећану секрецију инсулина, спадају 
инхибитори алфа глукозидазе (акарбоза и миглитол), бигванид- 
ски препарати (metformin), глитазони (rosiglitasone i pioglitazon).

Инхибитори алфа глукозидазе-акарбоза (Glucobay-Bayer 
и Miglitol-Glycet, Upjohn Pharmacia). Ови лијекови успоравају и 
разградњу угљених хидрата до моносахарида и апсорпцију ових 
из дигестивног тракта. Класични одговор на њихову употребу je 
смањење раста гликемије послије оброка, које je карактеристично 
код особа ca типом 2 шећерне болести. Ови лијекови познати као 
блокатори разградње скроба, показују и значајно смањење инсу- 
лина послије оброка, гликозилираног хемоглобина и триглицери- 
да. Такође, не прате их хипогликемија и добијање у тежини.
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Бигваниди. У европским земљама су у употреби од 1950. 
године и сматрају се првенствено антихипергликемичним, a не 
хипогликемичним средствима, зато што немају директног ути- 
цаја на ендогену инсулинску секрецију. Метформин (Aglicem, 
Gluformin, Tefor) повећава потрошњу глукозе у ћелијама, повећа- 
ва дејство инсулина на периферна ткива и смањује ослобађање 
глукозе из јетре. Такође, смањује апсорпцију глукозе у цријевима. 
Спречавање добијања у тежини, или у неким случајевима губи- 
так тежине, код гојазних, прате употребу овог лијека. Може да се 
употребљава сам, или у комбинацији ca препаратима сулфонилу- 
реје. У америчкој литератури наводе овај лијек као ново средство, 
пошто су дуго времена код њих бигванидски препарати били за- 
брањени.

Пиоглитазон и Розиглитазон су нови лијекови који дјелују 
тако што смањују инсулинску резистенцију. Међутим, показало 
се да имају токсично дејство на јетру и сада се ради на отклањању 
тих штетних учинака. Ако се то постигне, ови лијекови би својим 
механизмом дејства могли да имају важну улогу у лијечењу шећер- 
не болести типа 2.

Аналози амилина. Амилин je хормон који луче бета ћелије 
панкреаса и који се лучи ca инсулином. Прамлинтид je релативно 
нов хумани аналог амилина који се показао да дјелује на неколи- 
ко различитих механизама, укључујући успоравање апсорпције 
угљених хидрата у цријевима и смањивање пораста гликемије по- 
слије оброка. Још није у широкој употреби.

Неки лијекови ca позитивним учинком на дијабетес

Познато je да ризик од настанка компликација дијабетеса за- 
виси од регулације кретања глукозе у крви. Међутим, познато je 
такође, да због утицаја одређених генетских карактеристика, и 
поред добре регулације болести код неких људи се компликације 
јављају раније, a код неких касније.
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У дијабетесу нарочито су погођене ћелије у које глукоза улази 
слободно и без присуства инсулина. To су ћелије гломерула бу- 
брега, нервне ћелије, ћелије очног сочива. Зато су и компликације 
најчешће на овим органима. Због оштећења ћелија организам се 
налази у стању повећаног оксидативног стреса и стварања реак- 
тивних молекула слободних радикала.

Због свих ових опасности треба у основну терапију обољелих 
од дијабетеса уврстити антиоксидансе који поправљају оштећења 
ћелија нанесена глукозом и чувају здравље на дуже стазе.

Ц витамин

Познате су бројне улоге витамина Ц, Навшћемо само неке од 
њих: превенција вирусних инфекција, скраћивање трајања пери- 
ода инфекције, високе дозе овог витамина смањују ризик од на- 
стајања карцинома и кардиоваскукларних болести.

Алфа-липоинска киселина

Алфа-липоинска киселина je растворљива и у води и у ма- 
стима и има способност да обнавља антиоксидансе у организму 
(витамин Ц, витамин Е, глутатион). Алфа-липоинска киселина je 
неизоставан састојак у процесу ослобађања енергије у организ- 
му. Захваљујући антиоксидативном дејству штити од настанка 
оштећења ћелија и ткива. Лако улази у ћелије и транспортује се 
кроз ћелијске мембране. Такође, везује и слободне јоне na се Ko
pne™  код тровања живом, оловом.

Користи се код дијабетеса, периферне полинеуропатије (обо- 
љење периферних нерава које се карактерише трњењем, грчеви- 
ма, пецкањем), ретинопатије (оштећење очне структуре -  рети- 
не), кардиомиопатије (оштећење срчаног мишића), церебралне 
исхемије (смањена концентрација кисеоника у мозгу), обољења 
срца и крвних судова (повећан ниво масти у крви, атеросклеро- 
за), тровања металима. Пошто се добро усваја и пролази мождану 
баријеру, користи се и код сенилности, после можданог удара, код 
Алцхајмерове болести.
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Коензим Q 10

Коензим Q10 je витамину слична супстанца која се још на- 
зива и убихинон. Растворљив je у мастима и природно се јавља у 
организму. Људски организам има способност синтезе коензима 
Q10, али се она смањује после 30. године. Kao последица смањене 
продукције овог коензима долази до смањења енергетских проце- 
са у организму, што се најпре примети у раду срца. Коензим Q10, 
поред заштитног ефекта на срце и крвне судове, повећава ниво 
енергије и заштиту периферног и централног нервног система.

Све наше ћелије садрже Q10, који je есенцијалан за биохе- 
мијске и биолошке процесе и одржавање здравља. Његов недоста- 
так води поремећају енергетске равнотеже и различитим функ- 
ционалним поремећајима. Ови поремећаји се јављају већ при 
снижењу концентрације коензима Q10 за 25%. Мањак коензима 
Q10 води слабљењу срчаног мишића, хипертензији и многим дру- 
гим болестима. Коензим Q10 je познат и као убихинон. Постоји 
десет врста коензима Q, али je само Q10 присутан у људском телу. 
До тридесете године старости организам га производи у довољ- 
ној количини. Пошто се продукција коензима Q10 смањује ca ста- 
рењем (директно пропорционално), неопходно да се уноси путем 
хране или додатака исхрани.

Благотворно дејство коензима Q10 се најчешће постепено 
јавља, тако да je понекад потребно да протекне и неколико седми- 
ца коришћења како би се оно осјетило.

Дијабел

Дијабел чији су активни састојци Алфалипопротеинска ки- 
селина, Дихидрокверцетин, Коензим Q10 и Ц витамин посједује 
следећа најважнија дејства:

-  Врло ефикасан антиоксидант,
-  Побољшава имунитет,
-  Штити периферну циркулацију,
-  Помаже лечењу неуропатије код дијабетичара,
-  Чува здравље очију,
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-  Спречава оштећења крвних судова и органа,
-  Чисти капиларе, крвне судове и штити срце,
-  Доприноси нормализацији крвног притиска,
-  Повећава отпорност организма и успорава процесе старења,
-  Враћа енергију након физичког замора.
Дијабел садржи јединствену комбинацију активних састојака 

који доприносе бољем функционисању кардиоваскуларног систе- 
ма и читавог организма. Овја корисни лијек je безбједан и послије 
дуже употребе, na се препоручује људима који имају било какве 
кардиоваскуларне проблеме Препоручује се 1-3 капсуле дневно, 
зависно од стања крвних судова.

Сажети збирни приказ врсте антидијабетика - лијекова 
који се користе у лијечењу дијабетеса

Антидијабетик, хипогликемик или антихипергликемик je на- 
зив за лијек из велике групе лијекова који снижавају концентра- 
цију глукозе у крви. Како се већина лијекова (осим инсулина) из 
те групе узима на уста називају се орални хипогликемици.

Садржај
1 Инсулин
2 Стимулатори секреције инсулина (инсулински секретшози)

2.1 Деривати сулфонилуреје
2.2 Метитиниди

3 Сензитизери
3.1 Бшваниди
3.2 Тиазолидинедиони

4 Инхибитори алфа-Глукозидазе
5 Пептидни аналози

5.1 Стимулатори инкретина
5.2 Инхибитори дипептидил пептидазе 4 (DPP-4 

инхибитори)
5.3 Аналози амилина
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1. Инсулин

Хормон гуштераче који се у тијело обично уноси поткожно.

2. Стимулатори секреције инсулина (инсулински секретагози)

2.1. Деривати сулфонилуреје

Деривати сулфонилуреје су први орални хипогликемици у 
широј употреби. Дјелују везујући се на АТПзависне калијумове 
канале бета-ћелија у гуштерачи. Посљедично долази до отварање 
калцијевих канала и уласка калцијума у ћелију, што прати појача- 
но отпуштање инсулина из ћелија (појачано спајање гранула које 
садрже проинсулин ca ћелијском мемебраном). Деривати се дије- 
ле у три генерације:

прва генерација, нпр: 
толбутамид, 
толазамид 
клорпропамид 

друга генерација, нпр: 
глибенкламид, 
глимепирид 
гликлазид 
гликвидон 

трећа генерација: 
глимепирид

2. 2. Меглитиниди
Меглитиниди помажу гуштерачи у ослобађању инсулина. 

Вежући се на калијумове канале, отварају калцијумове канале, a 
уласком калцијума у бета-ћелију појачава се излучивање инзули- 
на. Даје се непосредно прије оброка или заједно ca оброком: 

репаглинид 
натеглинид
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3. Сензитизери

3.1. Бигваниди

Бигваниди у јетри смањују стварање глукозе (глуконеогене- 
за), коче ослобађање глукозе из гликогена (гликогенолиза) и по- 
већавају потрошњу глукозе у мишићима, повећавајући осјетљи- 
вост на инсулин. Нрп: метформин.

3.2. Тиазолидинедиони

Тиазолидинедиони називани и глитазони, смањују инсулин- 
ску резистенцију и модифицирају диференцијацију адипоцита, 
везањем за нуклеарни рецептор који регулише транскрипцију 
гена, нпр: пиоглитазон, росиглитазон.

4. Инхибитори алфа-глукозидазе

Инхибитори алфа-глукозидазе смањују апосрпцију глукозе у 
дигестивном трекату, нпр: акарбоза.

5. Пептидни аналози

5.1. Стимулатори инкретина

5.2. Инхибитори дипептидил пептидазе 4 (DPP-4 инхибитори)

Ситшлиптин, видшлиптин су примјери антидијабетика из 
скупине инхибитора дипептидил пептидазе 4, ензима (дипепти- 
дил пептидаза 4) који инактивира инкретине, a мањак инкретина 
значи мање излучивање инсулина и повећано отпуштање глука- 
гона. Инхибицијом инактивирања инкретина повећава се коли- 
чина инкретина, излучивање инсулина и смањује отпуштање глу- 
козе, што доприноси смањењу нивоа глукозе у крви.

5.3. Аналози амилина

Kao што смо више пута истакли, главни циљ терапије дија- 
бетеса јесте одржавање концетрације глукозе унутар оптималних 
вриједности и спречавање развоја хроничних компликација те 
болести. Редукција тјелесне тежине, физичка активност и промје-
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не у исхрани и начину живота смањују инсулинску резистенцију 
и коригују гликемију код неких пацијената. Међутим, код већине 
je потребна фармаколошка интервенција оралним хипогликеми- 
цима. У релативно кратком временском периоду произведен je 
велики број лијекова који испољавајухипогликемизантни ефекат, 
на различите начине и ca различитим учинком. У времену које je 
пред нама, сигурно je да ће се умножавати број нових лијекова, 
успјешнијих од оних који се сада налазе на тржишту. Могућности 
су, заиста, несагледиве.

***

У кратком прегледу достигнућа и реалних нада у будућности 
ограничили смо се на домен превенције, самоконтроле u тера- 
пијских моГућности типа 1 и типа 2 дијабетеса.

Закључак који се намеће je недвосмислен. Достигнућа су ве- 
лика, a изгледи за новим напретком у будућности су још већи.

Слика 102. Видици и мисли





СВЕ О ШЕЋЕРНОЈ БОЛЕСТИ

Проф. др сци Божидар М. Бојовић 10

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
ОБОЉЕЛИХ ОД ДИЈАБЕТЕСА

• Предлог програма здравствене
заштите становништва од шећерне болести

• Програм здравствене заштите 
одраслог становништва

• Организација здравствене заштите 
дјеце и омладине обољеле од 
шећерне болести

• Лијечење дијабетеса у
Стено дијабетес центру - Копенхаген, Данска
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Низом усвојених мјера предвиђених Националним програ- 
мом, квалитет здравствене заштите обољелих у Србији 

je подигнут на већи ниво. Полазећи од огромног медицинског, 
економског и социјалног значаја, a на основу Сент Винсентове 
декларације, чији je основни циљ побољшање квалитета дија- 
бетолошке заштите, Свјетска здравствена организација (WHO) 
je, још 1989. године донијела Програм ca обавезом свих земаља 
чланица да у периоду 1990-1995. године израде националне про- 
граме здравствене заштите обољелих од дијабетеса. Касније су 
доношене смјернице за развој националних програма (Diabetes 
Programe) које се проводе у сарадњи ca Међународном дијабето- 
лошком федерацијом (IDF) и у складу ca Бечком декларацијом 
Европске уније (EU).

Група водећих ендокринолога дијабетолога Србије и Црне 
Горе, израдила je такве програме посебно за Србију, Црну Гору
и, заједнички за Југославију. Влада Србије je усвојила Национал- 
ни програм на сједници од 23.02.1994. године. Национални про- 
грам за дијабетес у Црној Гори, који je два пута tokom  1995-96 
достављан Министарству здравља Црне Горе није прихваћен. На- 
помињемо да je Хрватска која има најразвијенију здравствену за- 
штиту обољелих од дијабетеса од свих држава бивше Југославије, 
2007. године усвојила Нацонални програм скоро идентичан оном 
који je достављан Министарству здравља Црне Горе.

Садашњу ситуацију у здравственој заштити становништва 
Црне Горе обољелог од дијабетеса карактерише:

-  недостатак националног програма за дијабетес према пре- 
порукама WHO,

- недостатак организоване здравствене заштите и диспанзер- 
ског рада. Црна Гора je једина земља у региону која нема ниједног 
диспанзера за дијабетес одраслих. Ситуација je боља када je у пи- 
тању здравствена заштита дјеце обољеле од дијабетеса. Још давне 
1979. године, уведен je регистар дјеце обољеле од дијабетеса и од
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тада се спроводи организована, јединствена здравствена зашти- 
та у оквиру Одјељења за ендокринологију и болести метаболизма 
Дјечје клинике у Подгорици. Међутим, постигнути ниво изискује 
и нове квалитетне помаке, како у организованом повезивању 
свих здравствених установа за здравствену заштиту дјеце и омла- 
дине тако и у увођењу нових приступа у дијагностици и лијечењу 
компликованих облика дијабетеса:

-  број обољелих и број компликација се драматично повећавају,
-  трошкови лијечења, посебно, хроничних компликација 

енормно расту.
Очито, у постојећим условима здравствене службе у Црној 

Гори, не постоји организован програм мјера и задатака у здрав- 
ственој заштити дијабетичних болесника који подразумијева:

-  рано откривање дијабетеса,
-  примјену одговарајућих дијагностичких поступака,
-  адекватно збрињавање новооткривених болесника, праће- 

ње и лијечење основне болести и компликација,
-  оцјену радне способности и преквалификацију обољелих 

од дијабетеса,
-  систематско праћење и лијечење особа које припадају висо- 

ко ризичним групама за настанак дијабетеса,
-  рад поливалентне патронаже у породици и заједници,
-  здравствено васпитни рад,
-  едукацију љекара и осталих здравствених радника,
-  епидемиолошка истраживања,
- вођење јединствене медицинске документације и евиденције и
-  координацију рада свих учесника у спровођењу програма.

Организована кампања у многим земљама свијета којом je из-
несен читав низ доказа о последицама неиспуњавања препорука 
WHO из 1989. године и касније, и неопходној потреби органи- 
зованог стратешког приступа на ширем нивоу, у борби против 
дијабетеса, резултирала je доношењем Резолуције о дијабетесу на 
Генералној скупштини организације Уједињених нација у новем- 
бру 2006. године. Резолуција има за циљ да се:
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-  повећа општа свијест о дијабетесу на глобалном нивоу,
-  јасније сагледајухумане, социјалне и економске посљедице 

ове болести,
-  дијабетес постане приоритет у здравственој политици 

појединих земаља,
-  примијене исплативе стратегије у јавном здрављу у циљу 

превенције дијабетеса,
-  препознају групе ca специфичним проблемима и
- интезивирају истраживања свих тераписјких могућности.

Све државе свијета позване су да формирају националну по-
литику превенције, лијечења и бриге за обољеле од дијабетеса у 
складу ca степеном развијености националног система здравстве- 
не заштите.

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
СТАНОВНИШТВА ОД ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ

Национални програм за здравствену заштиту становништва 
од дијабетеса треба да обухвати:

-  рану дијагностику и примјену терапије ради смањења мор- 
бидитета и морталитета,

-  превенцију, рану дијагностику и лијечење акутних компли- 
кација,

-  примарну (спречавање појава) и секундарну (спречавање 
даљег развоја) превенцију хроничних васкуларних микро и ма- 
кро васкуларних компликација (посебно, смањење броја нових 
случајева слепила за једну трећину и више, смањење броја терми- 
налних бубрежних инсуфицијенција и трансплантација бубрега 
за једну трећину или више, смањење ампутација због дијабетесне 
гангрене за 50%),

-  формирање јединственог регистра за шећерну болест који 
омогућава систематско праћење обољења и умирања станов- 
ништва од ове болести, епидемиолошка изучавања, превентивен- 
ције, научно-истраживачки рад и слично,
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-  иновирање националног програма најновијим подацима из 
дијабетолошке науке и праксе у погледу дијагнозе, лијечења, реха- 
билитације обољелих од шећерне болести,

-  едукацију љекара и осталих медицинских радника и болес- 
ника као мјеру која без икаквих допунских улагања може значајно 
да подигне квалитет дијабетолошке заштите,

-  оцјену радне способности и преквалификацију дијабетич- 
них болесника и продужено лијечење у одговарајућим установама,

-  обезбјеђивање средстава за спровођење националног про- 
грама у чему учествују, поред државе, и спонзори, донатори, 
грађани, предузећа, хуманитарне, вјерске, спортске организације, 
заједнице и удружења.

A. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ОДРАСЛОГ 
СТАНОВНИШТВА ОД ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ

Дијабетолошка здравствена заштита одраслих предвиђена 
Националним програмом, треба да се обезбјеђује на три нивоа:

-  општински (примарни),
-  регионални (секундарни)и
- републички (терцијални).

Општински ниво

Ha општинском нивоу, изабрани љекари врше послове и за- 
датке везане за дијабетес, прописане Законом о здравственој за- 
штити. Дјелатност се обавља у оквиру домова здравља. Послови 
и задаци који се предвиђају на овом нивоу, a остварују се преко 
изабраног љекара, су:

-  пријава новооткривених дијабетичара,
-  одјава умрлих дијабетичара,
-  рад на раном откривању дијабетеса на нивоу општине,
-  дијагностика дијабетеса према актуелним препорукама Ко- 

митета експерата WHO, a на основу:
-  анамнестичких података,
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-  мјерења висине и тежине ca процјеном исхрањености,
-  клиничког прегледа,
-  прегледа глукозе у крви,
-  прегледа урина на глукозу и ацетон,

-  здравствено васпитни рад ca обољелима од дијабетеса и 
особама ca ризиком у циљу примјене:

-  дијете,
-  терапије физичком активношћу,
-  терапије пероралним антидијабетицима,

-  спровођење терапије обољелих од дијабетеса:
-  примјеном дијете,
-  примјеном физичке активности,
-  примјеном пероралних антидијабетика,

-  спровођењем, али не и увођењем инсулинске терапије,
-  започињањем терапије у хитним стањима из домена 

дијабетологије и даљим слањем у референтну установу.
У општинама гдје се број регистрованих болесника креће 

од 100 до 1000, при домовима здравља, се формирају Савјето- 
валишта за дијабетес (Бар, Беране, Бијело Поље, Даниловград, 
Пљевља, Тиват, Улцињ, Херцег Нови, Цетиње).

Савјетовалиште ca изабраним љекаром, специјалистом опште 
медицине и/или специјалистом интерне медицине, додатно еду- 
кованим из дијабетологије и едукованим медицинским сестрама, 
врши следеће послове и задатке:

-  води регистар за дијабетес, као и особа које припадају ви- 
соко ризичним групама за настанак дијабетеса (на подручју своје 
општине и граничних општина које немају савјетовалиште),

-  води евиденцију умрлих дијабетичара, ca обавезним пода- 
цима о узроку смрти,

-  планира и координира рад на раном откривању дијабетеса 
нарочито у ризичним групама (поред осталог изводи ОГТТ),

-  сарађује ca одговарајућим службама дома здравља, посебно 
ca изабраним љекарима домова здравља, дијабетолошком служ- 
бом на вишем нивоу, Заводом за здравствену заштиту,
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-  израђује годишњи извјештај о настанку компликација код 
обољелих од дијабетеса и доставља га регионалном диспанзеру за 
дијабетес,

-  пружа здравствену заштиту обољелим од дијабетеса,
-  спроводи скрининг програм у циљу раног откривања дија- 

бетесних компликација при чему укључује кардиолога, нефроло- 
га, офталмолога, неуролога, итд.,

-  прати метаболичко стање обољелиху циљу превенције ком- 
пликација одређивањем гликемије у дневном профилу, гликози- 
лираног хемоглобина (HbAlc), липидног статуса, електролита и 
бикарбонара,

-  поставља индикације за слање обољелих дијабетичара на 
болничко лијечење,

-  спроводи почетну терапију микро и макроваскуларних ком- 
пликација,

-  спроводи едукацију здравствених радника,
-  спроводи едукацију обољелих од шећерне болести и члано- 

ва њихових породица (рад у малој групи),
-  спроводи здравствено васпитни рад ca становништвом,
- наставља продужено лијечење трофичног улкуса и других промје- 

на дијабетесног стопала (околна обрада ране, антибиотска терапија),
-  спроводи едукацију у погледу самоконтроле гликемије, гли- 

козурије, ацетонурије и микроалбуминурије помоћу тест трака.
Нанивоуопштинеукојој постојпинтерноодјељењеукојемсе 

лијечеобољелиоддијабетеса, пореддијагностичкихитерапијских 
поступака наведених за савјетовалиште, обавља се и следеће:

- одређивање нивоахолестерола и субфракција и триглицерида,
-  одређивање електролита у крви и урину,
-  одређивање ацидобазног статуса,
-  хитне интервенције код акутних компликација дијабетеса 

(тешке хипогликемије, дијабетесна кетоацидоза, хиперосмоларна 
некетогена кома),

-  лијечење мање компликованих случајева микро и макроан- 
гиопатија,
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-  индивидуални здравствено васпитни рад у току лијечења 
(садржај као у савјетовалишту).

Регионални ниво

Д ијабетолошка заштита на регионалном нивоу треба да се спро- 
води у оквиру регионалних диспанзера за дијабетес и ендокриноло- 
гију и опремљених интерних одјељења општих болница ca регио- 
налним диспанзерима (Подгорица, Бијело Поље, Никшић и Котор).

Диспанзер за дијабетес, ca љекарима специјалистима интер- 
не медицине, ca завршеном субспецијализацијом ендокриноло- 
гије и дијабетологије, едукованим медицинским сестрама, дијете- 
тичарима, спроводи следеће послове и задатке:

- вођење регионалног регистра за дијабетес као и евиденција 
особа које припадају високорзичним групама за настанак дијабетеса,

-  израда и евалуација планова рада за свој регион,
-  пружање стручно-методолошке помоћи и надзор над радом 

савјетовалишта за дијабетес (у оквиру региона),
-  пружа стручно-методолошку помоћ и координира рад из 

области дијабетолошке заштите ca одговарајућим службама,
-  прати савремена достигнућа из дијабетологије и организује 

едукацију љекара и осталих здравствених радника и других про- 
фила стручњака (дијететичара, психолога, социјалних радника, 
правника и друих),

-  врши дијагностику дијабетеса према актуелним ставовима 
стручњака WHO, a на основу:

- анамнестичких података,
-  мјерења тјелесне тежине и висине,
-  одређивање bodi mas indeksa (БМИ)
- клиничког прегледа,
-  прегледа глукозе у крви и мокраћи,
-  ОГТТ,
-  одређивања ацидобазног статуса,
-  консултативних прегледа кардиолога, нефролога, неуролга 

и офталмолога,
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-  уз дијагностику, врши класификацију и процјену мета- 
боличке контроле дијабетеса, као и резидуалне функције 
панкреаса на основу:

-  ОГТТ ca одређивањем инсулинемије,
-  глукагонског теста ca одређивањем Ц-пептида,
-  ИВГТТ (интравенски глукоза толеранс тест) ca одређи- 

вањем инсулинемије,
-  одређивањем базалног инсулина и профилних осцилација,
-  одређивањем базалног нивоа Ц-пептида и у профилу,
-  одређивањем гликозилираног хемоглобина (HbAlc),
-  одређивањем RIA методом других хормона
- од значаја за гликорегулацију (посебно, TSH, FT4, FT3),
-  одређивање липидног статуса ca обавезним субфракција- 

ма холестерола (HDL, LDL),
-  функционална испитивања која су од значаја за процјену 

удружености дијабетеса ca болестима које доводе до поре- 
мећаја гликорегулације,

-  дијагностика микро и макроангиопатија,
-  дијагностикаретинопатије (прегледом очног дна),
-  дијагностика нефропатија ca стандардним лабарато- 

ријским и функционалним испитивањем,
-  дијагностика неуропатија стандарним полинеуролошким 

прегледом,
-  спроводи терапију: доноси одлуку о превођењу на инсу- 

линску терапију и врсту инсулинске терапије (комбинова- 
на, оптимализована, интензивирана),

-  лијечење акутних и хроничних компликација дијабетеса,
-  лијечење и редовно праћење средње тешких и хроничних 

случајева дијабетеса,
-  спроводи здравствено-васпитни рад ca обољелима од дија- 

бетеса код којих се примјењују посебни терапијски по- 
ступци опредијељени за овај ниво дијабетолошке заштите 
(„петодневни течај здравственог васпитања за хоспитали- 
зована лица“).
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-  спроводи индивидуални и групни здравствено васпитни 
рад (као у савјетовалишту),

-  на основу медицинске документације и евиденције, доставља 
извјештај о раду надлежном заводу за заштиту здравља и 
Централном републичком диспанзеру за дијабетес,

-  спроводи надзор над стручним радом дијабетолошке 
службе здравствених установа општинског нивоа на свом 
подручју

Републички ниво

Републички ниво заштите дијабетесних болесника остварује 
се преко Центра за дијабетес, ендокринологију и болести мета- 
болнзма у Подгорици и Одјељења за дијабетес, ендокринологију 
и болести метаболизма Интерне клинике у Подгорици. У даљем 
развоју, ове двије организационе јединице треба да прерасту у 
Центар за дијабетес, ендокринологију и болести метаболизма 
Црне Горе.

Центар за дијабетес, ендокринологију и болести метаболиз- 
ма поред програма послова и задатака предвиђеног за регионалне 
диспанзере спроводи и следеће:

-  води централни регистар за Црну Гору, на основу свог и ре- 
гистра регионалних диспанзера,

-  израђује програм рада и планова на основу евалуације пода- 
така за Црну Гору,

-  координира рад и пружа стручно-методолошку помоћ ре- 
гионалним диспанзерима и савјетовалиштима no општинама,

-  израђује и прати промјене јединствене методологије рада у 
области дијабетолошке заштите,

-  врши дијагностику, класификацију дијабетеса, прати ме- 
таболичко стање и процјењује резидуалну функцију панкреаса 
примјеном следећих метода:

-  све методе предвиђене на регионалном нивоу и
-  одређивање Ц-пептида у току глукагонског теста,
-  одређивање других хормона важних за гликорегулацију,
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-  процјена липидног статуса одређивањем поред холесте- 
рола и триглицердида и HDL, LDL, VLDL, HDL3, HDL2, Lp(a),

-  одређивање фруктозамина, лактата, пирувата,
-  одређивање инсулинских антитијела,

-  терапија компликованих случајева дијабетеса (акутних и 
хроничних компликација) у савремено опремљеној интензивној 
метаболичкој јединици,

-  терапија и праћење гестацијског дијабетеса,
- дијагностика почетних нефропатија на основу одређивања 

микроалбуминурије, излучивања NAG урином и одређивањем GFR,
-  примјена савремених метода лијечења нефропатија (пери- 

тонеална дијализа, хемодијализа),
- дијагностика и праћење ретинопатија примјеном флуоресцин- 

ске ангиографије и лијечење примјеном ласерске фотокоагулације,
-  дијагностика полинеуропатија примјеном електромиогра- 

фије и лијечење примјеном хипербаричне коморе и других савре- 
мених метода у референтним установама,

-  дијагностика и праћење макроангиопатија примјеном сав- 
ремених техничких достигнућа (Доплер и сл),

-  примјена метода за индукцију ремисије новооткривених 
инсулин зависних облика дијабетеса,

-  у сарадњи ca стручњацима одговарајућих институција ут- 
врђује доктриналне ставове и спроводи лијечење дијабетесау труд- 
ноћи као и планирање породице код жена обољелих од дијабетеса,

-  у сарадњи ca стручњацима других профила спроводи пре- 
венцију, дијагностику и лијечење дијабетесног стопала,

-  спроводи мјере дијететског режима у рапим облицима 
шећерпе болести као и другим болестима метаболизма (гојазпост),

-  спроводи оцјену радне способности обољелих од дијабетеса 
(у сарадњи ca стручњацима других профила),

-  сарађује ca другим специјалностима у циљу унапређења и 
квалитетније здравствне заштите обољелих од шећерне болести 
(офталмологија, неурологија, кардиологија, гинекологија, хирур- 
гија, ортопедија др),
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-  наставна дјелатност и стручно усавршавање за ученике и 
студенте средњих и виших медицинских школа и студенте меди- 
цине, љекаре на специјализацији из интерне медицине, студен- 
те послиједипломске наставе из ендокринологије, обезбјеђивање 
стручне литературе,

-  бави се научно-истраживачким радом у области дијабето- 
логије,

-  обавља стручни надзор над установама за дијабетес на 
општинском и регионалном нивоу,

-  сарађује и помаже рад удружења обољелих од дијабетеса,
-  сарађује ca сродним институцијама држава региона, и шире, 

првенствено ca Институтом за дијабетес, ендокринологију и бо- 
лести метаболизма у Београду,

-  сарађује ca Свјетском здравственом организацијом (WHO) 
и другим међународним организацијама и установама које се 
баве дијабетесом.

Б. ОРГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ДЈЕЦЕ И 
ОМЛАДИНЕ ОБОЉЕЛЕ ОД ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ

Начин организације здравствене дјелатности у области 
здравствене заштите дјеце и омладине обољеле од дијабетеса на 
територији Црне Горе, условљен je како специфичношћу самог 
обољења и захтјевима у току лијечења, тако и постојећом мрежом 
здравствених организација за здравствену заштиту дјеце и омла- 
дине. Рационална организација ове дјелатности била би следећа:

A. општински ниво
С обзиром да je инциденција и преваленција дијабетеса дјеце 

и омладине релативно ниска у односу на заступљеност обољења 
код одраслог становништва, a истовремено им je потребна ви- 
сокоспецијализована специфична здравствена заштита, не по- 
стоји потреба да се на нивоу општина оснивају посебне једини- 
це здравствене заштите за рад ca дјецом и младима обољелим од
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дијабетеса. Овај ниво здравствене заштите треба да се остварује у 
предшколским и школским диспанзерима.

Садржај рада у предшколским и школским диспанзерима je 
следећи:

-  дијагностика дијабетеса на основу:
-  анамнезе,
-  клиничког прегледа,
-  глукозе у крви,
-  глукозе и ацетона у мокраћи,

-  пријава новооткривених болесника,
-  обезбјеђивање потпуне здравствене заштите дјеце и омла- 

дине обољеле од дијабетеса (вакцинације, систематски прегледи, 
лијечење инфекција, стоматолошка заштита),

-  праћење параметара добре контроле дијабетеса кроз:
-  мјерење тјелесне тежине,
-  мјерење тјелесне висине,
-  праћење раста, развоја и исхрањености коришћењем 

карти раста,
-  клинички преглед ca обавезним мјерењем крвног притиска,
-  одређивање глукозе у крви,
-  одређивање липидног статуса,
-  одређивање глукозе и ацетона у урину,
-  одређивање бјеланчевина у урину,

-  почетно лијечење хитних стања (кетоацидоза ca или без 
депресије свијести, хипогликемија) и транспорт болесника у 
Одјељење за дијабетес, ендокринологију и болести метаболизма 
Дјечје клинике у Подгорици (пацијенте узраста до 18 година).

Б. РЕПУБЛИЧКИ НИВО

Дијабетолошка заштита дјеце и омладине спроводи се у 
Одјел>ењу за дијабетес, ендокринологију и болести метаболиз-
ма Дјечје клинике у Подгорици, као референтном центру за дјецу 
обољелу од дијабетеса у Црној Гори. Одјељење треба да обезбјеђује 
највишу стручну, методолошку, наставну и научно-истраживачку
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дјелатност у области дијабетеса младих до 18 година. Кадровску 
структуру треба да чине педијатри-ендокринолози, наставници 
Медицинског факултета, обучени виши и средњи медицински 
радници, нутрициониста (дијететичар), психолог и социјални 
радник. У испитивању и лијечењу дјеце и омладине ca дијабете- 
сом учествују и други специјалисти (нефролог, неуролог, офтал- 
молог, кардиолог, хирург, специјалиста адолесцентне гинеколо- 
гије, физијатар и др).

Садржај рада:
-  хоспитализација и потврда дијагнозе дијабетеса на основу 

анамнезе, клиничког прегледа, глукозе у крви, ОГТТ, глукозе и 
ацетона у урину, HbAlc, електролита и ацидобазног стања, холе- 
стерола ca субфракцијама, триглицерида,

-  орални и интравенски ГТТ ca инсулинемијом,
-  базални или глукагоном стимулсани Ц-пептид,
-  одређивање других хормона у крви,
-  одређивање пирувата и лактата,
-  специфична имунолошка испитивања,
-  едукација родитеља и дјеце о поступцима у контроли и 

вођењу дијабетеса, примјена оптималне инсулинске терапије,
-  поликлиничка контрола и праћење болесника ca дијабете- 

сом (праћење метаболичког стања-HbAlc, откривање компли- 
кација-преглед очног дна, мјерење микроалбуминурије, праћење 
раста и развоја и исхрањености коришћењем карти раста, да- 
вањем савјета у погледу исхране,

-  примјена инсулинских пумпи код дјеце када се не може по- 
стићи квалитетна метаболичка контрола болести интензивира- 
ном инсулинском терапијом,

-  лијечење акутних компликација дијабетеса (кетоацидоза, 
хипогликемија, лактатна ацидоза),

-  лијечење сложених акутних компликација дијабетеса (теш- 
ке хипогликемије и кетоацидозе, лактатна ацидоза),

-  лијечење компликованих облика дијабетеса (дијабетес удру- 
жен ca обољењима других органа),
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-  поликлинички прегледи и праћење дјеце ca дијабетесом, 
превенција и испитивање и лијечење последица лоше регулиса- 
ног дијабетеса на ментални, полни и емоционални развој обољеле 
дјеце,

-  превенција, испитивање и лијечење хроничних комплика- 
ција дијабетеса:

-  ретинопатија (визус, преглед очног дна, фундус камера, 
флуоресцинска ангиографија),

-  нефропатије (специјализована функционална испити- 
вања, ултразвучни преглед, микроалбуминурија, биопсија-пато- 
хистолошки преглед),

-  полинеуропатија (брзина нервног провођења),
-  неуролошка испитивања (ЕЕГ),
-  макроангиопатија, Доплер крвних судова,

-  дерматолошке компликације,
- вођење регистра обољелих, медицинске евиденције и статистике,
-  мултидисциплинарни приступ с одговарајућим установама 

у испитивању и лијечењу болесника:
-  гинеколошко-акушерски проблеми дјевојака (плани- 

рање породице),
-  проблеми везани за хроничну нефропатију (примјена хе- 

модијализе, трансплантација),
-  примјена најсавременијих метода лијечења ретинопатије 

(фотокоагулација ласером),
-  примјена савремених метода лијечења полинеуропатија,

-  стручнометодолошка помоћ и стручни надзор дјечјим и 
школским диспанзерима у обезбјеђивању здравствене заштите 
дјеце и омладине обољеле од дијабетеса,

-  наставна дјелатност и стручно усавршавање за ученике и 
студенте средњих и виших медицинских школа и студенте меди- 
цине, љекаре на специјализацији из педијатрије, студенте послије- 
дипломске наставе из ендокринологије, обезбјеђивање стручне 
литературе,

-  научно-истраживачки рад,
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-  ангажовање у рјешавању социјалних и психолошких про- 
блема дјеце и породица ca дијабетесом,

-  функционално и стручно се повезује ca централним дис- 
панзером и Одјељењем за дијабетес, ендокринологију и болести 
метаболизма интерне клинике у Подгорици и сродним институ- 
цијасма држава у окружењу и других, посебно ca одјељењима за 
ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма на Институту 
за здравствену заштиту мајке и детета и Дјечје клинике у Београду.

* * *

Шећерна болест представља један од најзначајнијих здрав- 
ствених проблема чији удио у морбидитету и морталитету ста- 
новништва постаје сваким даном све већи.

Имајући у виду велики медицински, економски и социјални 
значај овог обољења и посебно његових компликација, Свјетска 
здравствена организација (WHO) предузима обимне програме 
како би се организованим превентивним и терапијским мјерама 
умањиле погубне посљедице овог тешког обољења на савремено 
човјечанство.

Вишеструка je обавеза свих земаља да слиједе Програм WHO 
и зато остаје нада да ће и Црна Гора предузети одговарајуће мјере 
и најзад поставити као један од приоритетних проблема Нацио- 
нални програм за здравствену заштиту од дијабетеса.

Национални програм за дијабетес мора уважити постојеће 
просторне специфичности Црне Горе, организацију и структуру 
здравствених установа и законом предвиђене видове здравствене 
заштите становништва. У оквиру тих чињеница треба ускладити 
рационалан однос квалитетне медицинске заштите и трошкова 
неопходних за њену реализацију (cost benefit).

Програм који смо понудили прије 25 година и који инте- 
грално износимо ca незнатним корекцијама везаним за улогу из- 
абраног љекара, je апликативан у нашим условима, a за његову 
реализацију нијесу потребни неки радикални потези у органи- 
зацији здравствене службе, као ни посебни материјални издаци.
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Примјена Програма би брзо позитивно утицала на медицинску, 
економску и социјалну димензију проблема здравствене заштите 
обољелих од шећерне болести. Квалитет здравствене заштите и 
живота преко 50.000 обољелих би се значајно поправио. Проце- 
нат кроничних компликација, инвалидитета и енормни трошко- 
ви њиховог лијечења би се брзо смањили до разумних граница 
које се крећу у земљама ca организованом здравственом зашти- 
том обољелих од шећерне болести и које су усвојиле националне 
програме према препорукама Свјетске здравствене организације. 
Уз све то, организованим мјерама превенције, ca раним откри- 
вањем угрожених група предиспонираних за испољавање шећер- 
не болести значајно би се утицало на смањење учесталости овог 
обољења, већ сада присутног у забрињавајућем проценту.

Н аж алост, u даље, послије 25 loguna од препоруке WHO ga  cee 
њене чланице имају сопствени Национални проГрам за дијабетес, 
у Црној Љри он се т е к  од 2012. logune покушава увести као Наци- 
онална с т р а т е ш ја  здравствене з а ш т и т е  лица ca шећерном бо- 
лешћу. Te 2012. logune je  уведен u реш стар  обољелих од дијабетеса. 
Овом стратеГијом серјешавају само нека од суштинских питањ а  
з а ш т и т е  обољелих од дијабетеса, али не рјеш ава најважније - 
оснивање републичкоГ центра за дијабетес, ендокринолошју u 
болести метаболизма, без које1 нема оршнизоване u к в а л и т е т -  
не з а ш т и т е  обољелих од дијабетеса у Црној Љри. О ш тетн и м  
последицама не прихватањ а НационалноГ проГрама за дијабетес, 
чијеје теж иш теусмјерено првенствено на превенцију, најбоље lo- 
eopu податак из познате Стено студијеу Данској према којој „не 
рачунајући емотивну цијену, комплетан Годишњи превентивни 
проГрам к ош та  као geuje особе које ослепе од дијабетеса.“

Калкулације показују ga  (не рачунајући емотивну цену) 
комплетан Годишњи превентивни проГрам к о ш та  као geuje 
особе које ослепе од дијабетеса.

Да би се имао прави увид у организацију здравствене зашти-
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Слика 103.
М ост који  беспућа 
спаја

те обољелих од дијабетеса у развијеним земљама Европе, даћемо 
примјер Данске, кроз ауторизовани текст.

Лијечење дијабетеса у Стено дијабетес центру 
Копенхаген, Данска

Стено дијабетес центар прва je болница у Европи која je 
специјализована за лијечење дијабетеса. и 3. новембра 2007. го- 
дине пуни 75 година рада. 1932. године власник Нордиск инсу- 
линске лабораторије, X. Ц. Хагедорн, оснива болницу за лијечење 
дијабетеса. Садашњи Центар настао je 1991. године спајањем Сте- 
но меморијалног центра и болнице Хвидоре.

Двије године прије тога спојиле су се компаније Нордиск и 
Ново које су биле власници ових клиника у НовоНордиск A/C 
која je сада власник Стено дијабетес центра.

Ова клиника покрива област Копенхагена али се у њој лијече 
особе ca дијабетесом и из других дијелова Данске. Бави се како 
лијечењем дијабетеса, тако и истраживањем и едукацијом.
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Овдје се лијече све особе старије од 16 година које имају тип 
1 дијабетеса као и велики број особа ca типом 2 дијабетеса, углав- 
ном ca новооткривеним дијабетесом или компликацијама. Поли- 
клиника прегледа годишње око 5600 особа.

Лијечење дијабетеса у Данској

У Данској, тренутно, око 300.000 особа има дијабетес. Број 
особасатипом 1 дијабетесајестабилан док број сатип ом 2растеи  
прати свјетски тренд. Данске здравствене власти публиковале су 
2003. године извјештај о раном откривању, дијагнози и лијечењу 
дијабетеса типа 2 (Health Technology Assessment Report). Стено 
дијабетес центар имао je велику улогу у том процесу као и у дру- 
гим препорукама које се односе на превенцију касних комплика- 
ција дијабетеса. 1. јануара 2007. године здравствени систем Дан- 
ске из корена се промијенио. Дотадашње окружне болнице (било 
их je 26) замијењене су ca 5 регионалних здравствених центара. 
Региони су преузели одговорност за болнице, клинике примарне 
заштите, специјализоване здравствене клинике и здравствену за- 
штиту у принципу док су локалне општине преузеле одговорност 
за превентиву, јавно здравље и рехабилитацију. Стено диабетес 
центар постао je део Региона Копенхаген.

Стено 2 студија

Стено 2 студија, публикована 2003. године у New England 
Journal of Medicine, представља прекретницу у лијечењу типа 2 
дијабетеса и њени резултати представљају базу за оптимално лије- 
чење овог обољења. Стено 2 студија прво je истраживање којим je 
доказано да широка интервенција усмјерена ка мултиплим фак- 
торима ризика доводи до користи a нема нежељена дејства.

Ова студија je испитивала 160 болесника ca типом 2 дијабете- 
са и микроалбуминуријом подељених у двије групе. Једну групу 
наставили су да лијече њихови љекари опште медицине стандард- 
ном процедуром a друга се лијечила интензивирано у Стено дија- 
бетес центру. Ову терапију спроводиле су сестре, дијететичари и
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доктори као и инструктори за прекид пушења и физичку актив- 
ност. Фокус je усмерен на промјену исхране, повећан ниво физич- 
ке активности (30 минута 3-5 пута недељно), прекид пушења и 
фармаколошку терапију (трудећи се да достигну најамбициознију 
циљну гликорегулацију). С туди јаје  показала ga  се, после 4 iogime, 
бубрежна обољења, обољења ока u неуропатија редукују за 50%, 
a после 8 loguna развој кардиоваскуларних болести u см ртн ост  
смањује за 53%.

Модел лијечења дијабетеса ти п а  2 
у Стено дијабетес центру

Модел који je потврђен Стено 2 студијом рутински се сада 
спроводи у поликлиници Стено диабетес центра и подразумијева:

-  Стриктну гликорегулацију
-  Лијечење микроалбуминурије
-  Лијечење повишеног крвног притиска
-  Лијечење повишеног холестерола
-  Промјена начина исхране уз више поврћа и рибе у исхрани
-  Престанак пушења
-  Повећање физичке активности

За спровођење овог програма одговоран je тим који се састоји 
од сестара, дијететичара, доктора, подијатра (здравствени радни- 
ци који се баве стопалима) и социјалнихрадника. Клиника лијечи 
како новооткривене болеснике тако и оне који су већ лијечени у 
Стено дијабетес центру и годишње има око 600 нових болесника. 
Индивидуализована терапија траје обично 6-12 месеци и укљу- 
чује групне сесије и курсеве. Лијечење je подијељено у 4 дела који 
су означени као A, Б, Ц и Д посјета и означава стадијум у коме се 
болесник налази. 30-40% особа ca дијабетесом које се јаве у Стено 
дијабетес центар постигну H bA lc нижи од 6.5% као и снижење 
крвног притиска и укупног холестерола и LDL холестерола.



10: ОРГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ОБОЉЕЛИХ ОДДИЈАБЕТЕСА 519

Шема лијечења дијабешеса шипа 2 
у поликлиници Стено дијабетес центра

Посјета A

Лабораторијске анализе и ЕКГ
Преглед ока у офталмолошкој клиници
Разговор ca медицинском сестром
Доношење одлуке о даљем лијечењу и едукацији. Уобичајено 

je да се закаже 6 посјета, 4 индивидуалне консултације и 2 дана 
курсева. Групни курсеви су уобичајени али je могуће организова- 
ти и индивидуални рад у специјалним ситуацијама.

Слика 104.
Хол поликлинике. Види 
се пулт за  којим  седе 3 
медицинска адм ин истратора 
који од болесника узи м ају  
податке

Посјета Б

Разговор ca медицинском сестром како би се инструкције по- 
новиле и обновиле a терапијска шема прилагодила

Формирање медицинског картона од стране доктора
Разговор ca дијететичаром, социјалним радником или по- 

дијатром, ако je то потребно.
Дводневни курс који се базира на групном раду у коме je 

пажња посебно посвећена дијабетесу и дијабетесним комплика- 
цијама, могућностима фармоколошке терапије и значају мотива- 
ције за промјену стила живота, укључујући исхрану, вјежбање, 
смањење тјелесне тежине и престанак пушења. Курсеве спроводе

31.05.2007 18:35
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медицинске сестре, дијететичари, сестре које се баве дијагности- 
ком и подијатри.

Посјета Ц

Разговор ca медицинском сестром како би се инструкције по- 
новиле и обновиле a терапијска шема прилагодила.

Када се стадијуми A, Б и Ц заврше особа се шаље на Д ниво 
или се ако je то потребно враћа на ниво Ц.

Посјета Д

Укључује преглед доктора, дијететичара и медицинске сестре. 
После овога већина болесника (више од 85%) наставља да се кон- 
тролише код свог лекара опште медицине a ако je неопходно у 
поликлиници Стено дијабетес центра (обично ако постоје касне 
компликације дијабетеса).

Поред главне поликлинике која има око 25 000 прегледа го- 
дишње, постоје и мање, специјализоване клинике које имају 
специјалне функције.

-  Клиника за трудноћу
-  Клиника за тип 2 дијабетеса

Слика 105.
О вдје се болесник п ри п рем а за 
преглед. М јери м у се висина, 
теж ина и други п отребни 
п арам етри  за  преглед.

Поликлиника
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-  Клиника за младе
-  Клиника за инсулинску пумпу
-  Очна клиника
-  Клиника за физиолошка испитивања
Јако je важно да особе ca дијабетесом разумију шта храна са- 

држи и какав ефекат има на организам. Такође je важно да от- 
крију широк спектар намирница како би превазишли ограничења 
њиховог обрасца исхране.

Медицински дијететичар едукује особе ca дијабетесом о пра- 
вилној исхрани.

Здрава храна која се користи за припрему оброка.
Стено диабетес центар нуди курсеве дијабетесне кухиње за 

особе ca типом 1 и типом 2 дијабетеса. Курсеви се похађају 2 пута 
годишње. Учесници партиципирају цијену намирница a групе су 
лимитиране на 10 учесника. Када се храна скува, уз детаљно раз- 
матрање састава појединих намирница, величина порције одреди 
се „моделом тањира”. Скуванухрану сви заједно поједу уз диску- 
сију о могућности да се рецепт понови у кућним условима.

Стено дијабетес центар започео je 1988. године редовне пре- 
гледе ока (најмање једном на 2 године) свих особа ca дијабетесом

Слика 106.
Едукација о п рипрем ањ у 
хране и ди јетам а погодним  ca 
особе ca ди јабетесом

Импресивни резултати у борби против 
дијабетесних компликација ока
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које се овом центру јаве. Такав поступак смањио je број озбиљ- 
них компликација на очима, које би могле узроковати слепило, у 
Области Копенхаген ca 60 на 5 годишње. Ретиналну фотографију 
и испитивање спроводе специјално обучене сестре. Ако постоји 
било каква промјена на ретиналној фотографији, офталмолог 
установи какав je статус ретине. Успостављена je сарадња ca оф- 
талмолозима окружне болнице Копенхагена из Херлева na исти 
доктори и утврђују поремећај и приступају лијечењу у својој бол- 
ници. Стено дијабетес центар има око 4000 офталмолошких кон- 
султација годишње.

Осим превенције офталмолози из Харева и Стено дијабетес 
центра укључени су у истраживања нових терапијских могућно- 
сти. Тренутно je актуелно истраживање усмјерено ка проналаску 
адекватног фармаколошког лијечења промјена на ретини.

Сарадња ca Rigshospitalet (градска болница)

Од 2001. године Стено дијабетес центар води Дијабетолош- 
ку јединицу у Ригсхоспиталет у сарадњи ca Ендокринолошким 
одељењем ове болнице. Ова сарадња значи да око 1000 болесни- 
ка, који се приме у дијабетолошку јединицу ове болнице лијечи 
особље Стено диабетес центра. Планира се да се ове двије струч- 
не групе још јаче повежу, нпр. заједничким електронским карто- 
нима. Иначе, особље je формално запослено или у Steno điabetes 
centru или у Rigshospitalet.

Јединица за дијабетес

Ова јединица има исте циљеве и принципе лијечења као и по- 
ликлиника Стено дијабетес центра.

Болесници се примају на максимално 5 дана и јединица има 
12 кревета за 24-часовно лијечење и 4 кревета за дневну болницу. 
Ту се болесници примају и као планирано и у хитним стањима. 
Особље чини: дежурни доктор, сестре, социјални радник и кли-
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нички дијететичар. Главни доктор, медицинска секретарица и со- 
цијални консултант такође су повезани ca овом јединицом. 

Најчешћи разлози за хоспитализацију су:
-  Новонастали дијабетес
-  Ацидоза
-  Започињање инсулинске терапије ноћном дозом
-  Улцерације стопала
-  Контрола и прилагођавање терапије
-  Хипогликемије
Циљхоспитализацијејенајчешћеоптимизацијагликорегулације 

и самим тим побољшање квалитета живота и превенција настанка 
касних компликација дијабетеса. Да би се ови циљеви постигли: 

Утврђује се статус компликација код појединачног болесника 
Оптимизује се самоконтрола дијабетеса.
Мотивише се болесник да постави сопствене циљеве лијечења 
Утврђује се знање болесника о дијабетесу и потреба за едука- 

цијом.
Тимски се креира план хоспиталног лијечења за сваког болес- 

ника.
Омогућава се едукација како групна тако и појединачна како 

би се болесник што ефикасније носио ca својим обољењем. 
Лијечење у општој поликлиници обухвата:
-  прегледе на 3-4 мјесеца (ако се особа сложи ca тим)
-  детаљни преглед сваке друге године од стране сестре специ- 

јализоване за дијабетес и доктора
-  консултацију дијететичара кад je то потребно
-  скрининг на дијабетесно оштећење ока
-  преглед и лијечење подијатра кад je то потребно
-  24-часовне телофонске консултације
-  кућне посјете од стране сестре специјализоване за дијабетес 

кад je то потребно
-  курс о типу 2 дијабетеса
-  курс о давању инсулина
-  курс о припремању хране
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-  обука за коришћење глукометра и апарата за мерење крвног 
притиска

-  лабораторијска и друга функционална дијагностика 
Постоје 3 дијабетолошка тима који раде у поликлиници. Сва-

ки болесник добија свој тим и увек се њему јавља. Сваки тим се 
састоји од:

-  2 консултанта
-  љекара на стажу или специјализацији
-  медицинских сестара специјализованих за дијабетес
-  клиничког дијететичара
-  подијатра
-  лаборанта
-  медицинских секретарица.

* * *

Лијечење дијабетесауСтенодијабетесценту Копенхаген 
у Данској, који смо изворно приказали, представља 
организован и рационалан приступ без „хода у празно“. To 
je оно што нама недостаје. Оптерећени дрвећем не видимо 
шуму. Ca стручним потенцијалима, ca којима располажемо, 
можемо далеко боље решавати бројне проблеме у лијечењу 
обољелих од дијабетеса. Само je потребно да се уважавају и 
примјењују актуални ставови дијабетологије.
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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

1. Да ли узимање великих количина слаткиша или угл>ених 
хидрата узрокује шећерну болест?

-  Не узрокује, али може погоршати и појачати постојеће скло- 
ности ка шећерној болести.

2. Да ли емоционалне тегобе проузрокују шећерну болест?
-  Не проузрокују директно, али се зна да се шећерна болест 

може погоршати, или показати јасне симптоме због емоционал- 
них тешкоћа.

3. Постоји ли начин да се спријечи добијање шећерне боле- 
сти?

-  Када постоји само мала склоност ка оболијевању, уравноте- 
жена исхрана, ca мало шећера и одржавање нормалне тјелесне те- 
жине, уз редовну физичку активност одложиће почетак шећерне 
болести. Такође, треба избјегавати инфекције које могу погорша- 
ти или појачати склоност ка овој болести.

4. Када пацијент један пут почне да прима инсулин, да ли то 
значи да ће морати да га узима доживотно?

-  Опште узевши то je тако. Инсулин пацијент мора да узима 
цијелог живота, мада постоји и одређени број изузетака од овог 
правила.

5. Може ли дијабетичар дуго живјети?
-  Да, ако слиједи пут који му je одредио љекар. Многи дијабе- 

тичари живе дуже од нормалних људи, јер чешће одлазе љекару 
на контролу, навикну се на строжи животни режим, воде рачуна о 
начину и квалитету исхране и упражњавају физичке активности. 
Све ово, махом здрави људи заборављају.
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6. Може ли жена која болује од шећерне болести да остане у 
другом стању?

-  Може, али ће joj у току трудноће бити потребно специјално 
лијечење, како би родила здраво дијете и како tokom трудноће не 
би угрозила своје здравље.

7. Да ли ће жене дијабетичари имати здраву дјецу?
-  Да, већина жена обољелих од шећерне болести има потпуно 

нормалну дјецу.

Слика 107. Д о б р а  к о н т р о л а  - зд р а в  п о р о д

8. Може ли шећерна болест престати без лијечења?
-  Не може, мада je откривено да извјесни лаки облици шећер- 

не болести, запажени у току инфекције или неконтролисаног узи- 
мања хране, нестају престанком инфекције или успоставањем од- 
говарајуће исхране.
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9. Може ли се дијабетичар оперисати без опасности?
-  Уз модерне методе терапије болесници од шећерне болести 

могу се оперисати исто толико безбједно као и особе које не бо- 
лују од ове болести.

10. Узео сам грешком више инсулина него ми je прописана 
доза. Шта треба да радим?

-  To се доста често дешава, na чак да пацијент грешком узме и 
дупло већу дозу од прописане. Не треба паничити, неће се ништа 
десити ако послије тога будете узимали више хране него обично 
и ако будете будно пратили да вам се не појаве знаци хипоглике- 
мије. Дакле, једноставно, узмите чешће оброке богатије угљеним 
хидратима, a између оброка узимајте сок од поморанџе или неки 
други сок. Боље je узимати чешће, мале оброке богате угљеним 
хидратима, него један или два обилна оброка послије грешке коју 
сте направили у давању инсулина. Чешћи оброци богати угљеним 
хидратима су бољи. Самоконтрола гликемије помоћи ће вам да 
увијек знате како се крећу вриједности шећера у крви, и ако оне 
падају, да предузмете одговарајуће мјере.

11. Узео сам грешком више оралних антидијабетика. Шта да 
радим?

-  Треба урадити исто као када je у питању прекорачење дозе 
инсулина. Мада треба знати да орални антидијабетици скоро ни- 
када не дају тако велико снижење шећера у крви као инсулин, na 
су и реакције блаже. Ипак, треба бити обазрив, јер поједине та- 
блете могу дуго да се задрже у крви и да доведу до озбиљне хипо- 
гликемије.

12. Не сјећам се да ли сам узео дозу инсулина. Шта треба да 
радим?

-  Ako сумња заиста постоји, да ли je инсулин дат или није, 
треба пажљиво контролисати гликемију у размацима од 2-3 сата, 
помоћу апарата за брзу самоконтролу. Ако гликемија расте, мо-
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жете дати малу дозу брзо дјелујућег инсулина (бистри). Ако и по- 
ред тога гликемија расте консултујте доктора.

13. У школи коју похађа моје дијете које има шећерну болест, 
пуно дјеце има прехладу или грип. Шта да урадим како 
бих спријечила прехладу или грип код мог дјетета?

-  Мало шта можете учинити, пошто je ваше дијете вјероватно 
већ било изложено инфекцији дружећи се ca обољелом дјецом у 
школи. Ha срећу, најчешће се ради о мање опасним стањима која 
неће озбиљније угрозити ни ваше дијете. Ако дијете наставља 
да иде у школу, треба појачати самоконтролу и придржавати се 
упутстава која добије од љекара. Већина дјеце без проблема пре- 
броде епизоде ових стања.

14. Како могу спријечити теже хипогликемије за вријеме 
дјечје игре?

-  Прва ствар које треба да се приджавате je да физичку ак- 
тивност спроводите редовно и, no могућности, сваког дана у исто 
вријеме. Затим, веома je важно да исхрана буде усклађена и да се 
не праве одступања у времену узимања оброка. Ако je физичка 
акивност краткотрајна, доза инсулина се не мијења. Једино што у 
том случају треба да урадите je, да узмете једну до двије додатне 
јединице угљених хидрата прије игре. Ако je активност дуготрај- 
на и непланирана, треба сваких пола сата узети додатну количи- 
ну угљених хидрата (хљеба, воћа, млијека, обично једну јединицу, 
зависно од интезитета активности). Дозу треба смањити само ако 
физичка активност траје тако дуго да се бар приближно подуда- 
ра ca цјелокупним временом дјеловања инсулина чију дозу треба 
измијенити. За колико ће се доза смањити, зависи од интезитета 
напора и од количине планиране хране у том периоду. Дозу треба 
смањити за петину, a највише за половину што се процјењује пре- 
ма искуству и самоконтроли. Шећер у крви треба мјерити прије 
и послије физичке активности, a ако ова дуго траје онда и у току 
ње. Треба увијек имати на уму, да физичка активност може да до-
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веде до пада шећера у крви још пуних неколико часова послије 
напрезања.

15. Шта особа ca дијабетесом треба да уради у случају да се 
посјече или удари! Шта ca модрицама и отеклинама?

-  Треба урадити исто што и особа која нема шећерну болест. 
У случају крварења из посјекотине, треба притиснути рану да би 
се заставило крварење. Мјесто повреде треба опрати пажљиво ca 
водом и сапуном и нанијети неки благ антисептик. Ако je крва- 
рење јако и тешко се зауставља, потребна je стручна медицинска 
помоћ. Не постоји повећан ризик за настанак инфекције код осо- 
ба које имају добро регулисану шећерну болест и циркулацију у 
односу на оне који не болују од ове болести.

16. Зашто настаје изненадна измаглица пред очима и слабији 
вид. Шта да се ради у том случају?

-  Ako се искључи могућа повреда или оштећење очију, нај- 
чешћи разлог за привремено замагљење вида je нагла промјена 
нивоа шећера у крви-често, хипогликемија. Међутим, ово стање 
може да се деси и када шећерна болест није добро регулисана или 
ако се спроводи енергична инсулинска терапија. Стање je привре- 
мено и може да траје највише неколико недјеља. Да би сте били 
сигурни да ли се у том случају ради о ниском или високом нивоу 
шећера у крви, треба провјерити гликемју апаратом за самокон- 
тролу. Ako je гликемија ниска, попијте нешто слатко што прије.

Сасвим je други проблем ако се ради о сметњама вида услед 
крварења на очном дну. У таквим случајевима неопходна je кон- 
султација и даљи третман од стране очног љекара (офталмолога).

17. Нокат на прсту ноге ми je поцрнио, a не боли ме. О чему се 
ради?

-  Ako je тамна зона ограничена само на прст ноге и ако нема 
знакова црвенила и инфекције око нокта, онда се обично то јавља 
услед крварења испод нокта услед ударца. Таква промјена обично
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се изгуби послије неколико недјеља. Ако je стопало болно, ca зна- 
цима упале, или поремећајем боје око нокта или у његовој близи- 
ни, треба консултовати хирурга.

18. Имам неку „вирусну инфекцију“ и нијесам лежао у кре- 
вету. Пошто не једем, јер имам мучнину и надражај на по- 
враћање, треба ли да избацим инсулин?

-  Нипошто не смијете прекинути давање инсулина. Напро- 
тив, инсулин морате давати и појачати контролу шећера у крви и 
мокраћи и ацетона у мокраћи. Обично акутне епизоде мучнине и 
повраћања не трају дуго. Када акутно повраћање престане, треба 
узимати мале количине супе, или неки слатки напитак. Не треба 
узимати више од супене кашике у размацима од неколико минута, 
како се не би изазвао надражај на повраћање. Најчешће се прави 
грешка што се услед жеђи узме одједном већа количина течности. 
У таквом стању je довољна чаша сока да се попије нагло и да иза- 
зове повраћање. Ако су уста и ждријело суви, од користи je да се 
сисају комадићи леда које треба топити и гутати постепено.

Ako je гликемија повишена и ако има ацетона и шећера у мо- 
краћи, онда треба консултовати љекара.

19. Како треба поступити ca особом која има дијабетес, a нађе 
се у несвјесном стању?

-  Зависи да ли je несвјестица наступила нагло (ако je у вези ca 
дијабетесом). Најчешће се ради о хипогликемији или постепено, 
tokom времена (дијабетесна кетоацидоза или неки други разлог), 
тако да постоје бројни разлози за несвјесно стање. Увијек треба 
мислити на могућност тровања, посебно акутног пијанства, али 
и можданом удару и несвјесним стањима услед других узрока. 
Ипак, ако се ради о болеснику који има шећерну болест и узима 
инсулин или орална хипогликемизантна средства, највјероват- 
нији узрок губитка свијести je хипогликемија.

Сасвим јасно, таквог болесника треба на најбржи начин упу- 
тити у најближу болницу како би примио глукозу (шећер) у вену.
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Свако несвјесно стање болесника ca шећерном болешћу мора да 
се лијечи у болници.

Док се чека стручна медицинска помоћ или кола хитне по- 
моћи, треба дати инјекцију глукагона коју болесник треба да носи 
ca собом. Глукагон треба дати дубоко у мишић, у предјелу вели- 
ког раменог мишића. Инјекције глукагона су једноставна и веома 
ефикасна мјера којом могу да се спријече многе компликације ус- 
лед хипогликемије (оштећење мозга, аспирација садржаја органа 
за варење у дисајне органе). Зато сваки болесник треба да има код 
себе 1-2 инјекције глукагона.

Не смије се покуш авати д ав ати  теч н о ст  или ти ск ати  
храна на у с т а  болеснику који јеу  несвјесном стањ у u не може 
ga  1ута. Oeu мо1у доспјети у дисајне путеве u и зазвати  теш -  
ке последице.

20. Постоји ли веза између гојазности и дужине живота?
-  Свакако да постоји. Цифре животног осигурања показују да 

се дуговјечност смањује у директној пропорцији ca гојазношћу.

21. Зашто неки л>уди не могу да ослабе и кад држе строгу дије- 
ту?

-  Треба увијек добро провјерити да ли се пацијент придржа- 
ва упутства исхране и физичке активности које je добио. Само у 
ријетким случајевима неће доћи до смањења тежине, ако се па- 
цијент стриктно придржава датих упустава, и у том случају je по- 
требно клиничко испитивање. Код дјеце која су гојазна у пуберте- 
ту и адоесценцији и остану гојазна послије тога периода, смањење 
тежине je отежаније, мада je и тада могуће.

22. Да ли узимање алкохола доводи до гојазности?
-  Да, јер je алкохол високо калоричан. Један грам алкохола даје 

7 калорија, тако да једна просјечна чаша алкохолног пића садржи
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око 100 калорија (418 џула). Алкохол повећава апетит, зато што 
смањује активност одређених ензима који утичу на ослобађање 
глукозе из гликогена јетре, na се као последица тога јавља хипог- 
ликемија, при којој je повећан осјећај глади.

23. Шта проузрокује свраб на полним органима?
-  Свраб на полним органима јавља се због инфекција коже, 

алергија на рубље од синтетских тканина, цријевних паразита, 
проширених вена у дебелом цријеву (шуљева-хемороида). Може 
да буде и знак скривене шећерне болести, болести бубрега, бо- 
лести нервног система, болести крви или кичме. Ако свраб дуже 
траје, a нијесу помогли лијекови за спољну употребу треба се об- 
ратити љекару за кожне болести.

24. Какав je одмор најпогоднији пошто се заврши физичка 
активност?

-  Није добро одмах послије физичке активности сјести и од- 
марати се. Боље je прошетати 5-10 минута. Послије овакве кратке 
шетње тијело се најбрже одмара, a рад срца, крвоток полако се 
враћају на нормалне вриједности.

25. Може ли физичка активност зауставити и успорити про- 
цес старења?

-  Постоји тврдња да je човјек од 60 година старости који je 
редовно обављао физичку активност, бољег здравственог стања 
него младић од 20 година који претежно сједи. Физичка актив- 
ност није извор младости, али свакако успорава настанак и знаке 
старости.

26. Како дјелује физичка активност на срце и крвне судове?
-  Физичка активност смањујемасноћеу крви, које суузрочни- 

ци запушења крвних судова. Осим тога, физичка активност про- 
дужује вријеме згрушавања крви, јача срчани мишић и смањује 
тјелесну тежину, a повољно дјелује на повишени крвни притисак.
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27. Да ли су велики физички напори опасни за оне ca „слабим 
срцем“?

-  Болесници ca срчаним обољењима не треба да се излажу 
физичким напорима. Они треба да се крећу у границама које им 
диктира њихово посебно срчано стање, према савјетима које до- 
бију од свога љекара.

Слика 108. К о ри сн о , ал и  не з а  свак о г

28. Да ли je за срце опасно узимање алкохола?
-  Не, осим ако je претјерано и дуготрајно. Дуготрајно и обим- 

но узимање алкохола може да доведе до оштећења срчаног ми- 
шића.

29. Шта изазива висок крвни притисак?
-  Сужење мањих артерија (крвни судови који воде крв од 

срца према периферији), нагони срце да јаче пумпа, како би крв
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ca хранљивим састојцима и кисеоником стигла до свих ткива. Кад 
срце јаче пумпа, крвни притисак се подиже, a срце ради ca додат- 
ним напором. Ako висок крвни притисак траје дуго, овај напор 
може да доведе и до отказивања срца.

30. Шта je то низак крвни притисак?
-  Ради се о стању у којем се крвни притисак креће испод нор- 

малних граница за узраст. Ако се искључе нека ријетка обољења 
која прати низак крвни притисак, низак крвни притисак не пред- 
ставља обољење. Будући да при ниском крвном притиску срце и 
крвни судови нијесу изложени додатном оптерећењу, то стање 
има и позитивне учинке.

31. Зашто се закречавање крвних судова јавл>а код неких 
л>уди раније него код других?

-  Постоји наследна склоност ранијем закречавању крвних 
судова-атеросклерози. Међутим, такође, компликовани хемијски 
процеси у организму сваког појединца и његове навике у исхра- 
ни, утучу на развој атеросклерозе.

32. Какви су симптоми закречења крвних судова?
-  Симптоми зависе од мјеста на којем су захваћени крвни су- 

дови и од стадијума болести. Ако су у питању артеријски крвни 
судови срца, најчешћи симптом je такозвана ангина пекторис при 
замарању (бол у грудном кошу, замор). Ако су у питању артерије 
ногу, пацијент може да има оштре болове и грчеве у ножним ми- 
шићима при ходању.

33. Шта je стрес?
-  Стрес je оптерећење, напетост, притисак, напад, потрес. 

Стрес може бити физички (прекомјерна топлота или хладноћа) 
и емоционални (непосредна опасност). Људски организам посје- 
дује урођени механизам одбране од спољног стреса. Реакција ор- 
ганизма на стрес назива се адаптација или прилагођавање.
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34. Да ли je препоручљив за дијабетичаре хљеб од соје?
-  Теоретски речено брашно и хљеб од соје одговара дијабети- 

чарима који нијесу сувише гојазни. Ипак, пошто je богатији кало- 
ријама и посебно мастима од пшеничног брашна, боље je умјесто 
њега употребљавати ражани хљеб.

35. Да ли се смије јести кувани кромпир сјутрадан ако остане 
неутрошен?

-  Кромпир треба кувати што краће да би се сачували у њему 
витамини, нарочито витамин Ц. Кромпир je најукуснији када се 
припрема непосредно пред сами оброк. Не може се говорити о 
штетности кромпира у исхрани ако остане и за сјутрадан, нарав- 
но да je остављен у фрижидеру. Кромпир „од јуче“ може се при- 
премити на други начин као друго јело, мада ће новим кувањем 
и новом припремом бити знатно сиромашнији витаминима, него 
што je био предходног дана.

36. Да ли je фруктоза бол>и избор од бијелог и жутог шећера?
-  Одговор на ово питање je и да и не! Фруктоза je шећер који 

се природно налази у меду и воћу. Има предност у односу на бије- 
ли и жути јер се спорије ресорбује na нема наглих промјена нивоа 
шећера у крви. Самим тим препоручује се дијабетичарима и за 
њих je бољи избор. Често се срећемо ca људима који држе дијету и 
обичан шећер замењују фруктозом, међутим, калоријска вријед- 
ност фруктозе и обичног шећера су скоро исте na за фруктозу у 
овом случају не можемо рећи да je бољи избор.

37. Којесуразликемеђушећерима?
-  Шећер се индустријски добија од шећерне репе или шећерне 

трске. Производњом и прерадом ове двије културе добија се на- 
мирница која садржи 99,95% сахарозе која je идентична сахарози 
која се налази у воћу и поврћу. У технолошком поступку жути 
шећер се добија кристализацијом из смеђег сирупа и у себи садр- 
жи одређену количину меласних супстанци. С обзиром да сама
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меласау себи садржи одеђену количину азотних једињења, орган- 
ских база, калијума, натријума, витамина групе Б, фолне кисели- 
не и биотина долазимо до закључка да je жути шећер природнији, 
здравији.

Бијели шећер се након издвајања меласе подвргава рафина- 
цији и прању што представља пречишћавање шећерног сирупа и 
издвајање само чисте сахарозе у облику кристално бијелог шеће- 
ра. Шећер je искључиво енергетски извор без хранљиве вредно- 
сти na га можемо сматрати допуном исхране или неком врстом 
зачина.
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ИДЕАЛНА ТЈЕЛЕСНА ТЕЖИНА

Подаци о идеалној тјелесној тежини, дати су за 3 конститу- 
ције: ситну, средњу и крупну, зависно од развијености костију и 
мишића.

Од 15. до 20. године живота мушкарци добијају 1 кг, a женске 
особе 0,5 кг годишње. Послије тридесете године, потребно je да 
се одржава иста идеална тежина, a допуштен je годишњи пораст 
тјелесне тежине највише за 1/4 кг.

Тјелесна тежина у килограмима (кг)
Висина 20 година 25 година 30 година и више 
у цм_____ женске мушки женске мушки женске мушки

48 49 50
150 52 53 55

56 58 59

49 50 51
153 53 54 56

57 60 61

50 51 52
155 55 56 57

59 61 63

52 53 54
157 56 57 58

60 62 64

54 55 55 57 56 58
160 58 59 60 61 61 62

62 63 64 65 66 67
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20 година 25 година 30 година и више 
женске мушки женске мушки женске мушки

55 57 56 59 57 60
59 61 61 63 62 64
64 65 66 67 68 69

56 59 57 61 60 62
60 63 62 65 64 66
66 67 68 69 69 71

58 60 59 61 61 63
62 65 63 67 65 69
68 69 70 71 72 73

60 61 61 63 63 65
64 67 65 69 67 71
70 71 72 73 74 76

62 63 64 65 65 67
66 69 67 71 69 73
72 73 74 75 75 79

64 65 65 67 66 69
68 71 70 73 71 75
74 75 76 77 78 80

65 67 66 69 67 71
70 73 72 75 74 77
76 77 77 79 79 83

67 70 68 72 69 74
72 75 74 77 76 79
77 79 79 81 81 84
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Висина 20 година 25 година 30 година и више 
у цм женске мушки женске мушки женске мушки

72 75 77
183 77 79 81

83 85 88

75 77 79
185 80 82 84

86 89 91

78 80 82
187 83 85 87

89 91 94

81 83 85
190 86 89 91

92 94 9
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ГОЈАЗНОСТ - ВИСОКИ РИЗИК 3A ДИЈАБЕТЕС

Слика 107. Гиноидни тип Слика 108. А н д р о и д н и  ти п

гиноидни тип
* „крушколики“
* периферни
* Обим струка/обим кукова

= 0.7
* БМИ (BMI) = 27

АНДРОИДНИ ТИП
* „јабуколики“
* централни
* Обим струка/обим кукова

= 0.9
* БМИ (BMI) = 27

* * *

* Инсулинска резистенција
* ДМ тип 2
* Хиперлипидемија
* Хипертензија

Прерана смрт
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РИЗИКОТЕСТ ЗА ДИЈАБЕТЕС
(Према М. Trolleru, Disseldorf)

Питање Поени Питање Поени

1. Старост (године) 
< 45  0
45-54 2
55-64 3
> 65  4

2. Body mass индекс (BMI)
- кг/м2 - 

< 25  0
25-30 1
> 30  3

3. Физичка активност 
у слободном времену 
или на послу (no 30
минута, већину дана 
у седмици)
Да 0
Не 2

5. Воће и поврће у 
исхрани
Сваки дан 0
Није сваки дан 1

7. Повишен шећер у 
крви (било кад, нпр. 
случајно, tokom боле- 
сти, у трудноћи)
Не 0
Да 5

Резултат (укупно поена)

< 10 низакризик 
10-14 блшо повишен ризик 
15-19 просјечни ризик 
20-24 високиризик 
>24 epno висок ризик

4. Обим струка (у цм)
Мушкарци:
< 9 4  0
94-102 3
> 102 4
Жене:
< 8 0  0
80-88 3
> 8 8  4

6. Лијекови против 
повишеног крвног притиска
(било кад)
Не 0
Да 2

8. Дијабет у породици
Не 0
Да (дјед, баба, стриц, 

ујак, рођак, али 
не супружник) 3 

Да (отац, мајка, брат, 
сестра, дијете) 5
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ПРОВЈЕРИТЕ ВАШЕ ЗНАЊЕ 
О ШЕЋЕРНОЈ БОЛЕСТИ

1. Шта чини здравом храну за
дијабетичаре?
* Избјегавање шећера no 

сваку цијену
* Узимање што мање кало- 

рија сваког дана колико je 
год могуће

* Узумање посебне хране за 
дијабетичаре

* Узимање поврћа, воћа, 
хлеба од цијелог зрневља, 
млечне производе ca мало 
масти

2. Koje су од наведених ком-
пликација хроничне?
* Глауком и катаракта
* Упала панкреаса и жучне 

кесе
* Оштећење капилара очног 

дна
* Чир на желуцу
* Грчеви

3. Гдје треба дати инсулин?
* У кожу
* У поткожно масно ткиво
* У мишић
* У крвоток
* У врх прста

4. Шта треба да урадите у слу-
чају хипогликемије?
* Дати инсулин
* Узети чоколаду
* Узети глукозу

* Узети дијеталнобезалкохо- 
лно пиће

* Одмах лећи

5. Који body mass индекс 
(БМИ) се препоручује?
* >30
* < 15
* 27-30
* 18.5-22
* 18.5-25

6. Колики треба да je шећер 
у крви (у ммол/л) изјутра 
прије доручка код особе 
која има дијабет?
* 3.3-4.4
* 5.0-6.6
*  6 .6 - 8.8
*  6 . 1- 11.1
*  8 .8 - 11.1

7. Колики треба да je шећер у 
крви (у ммол/л) прије од- 
ласка на спавање?
* 11.1-13.8
* Никад испод 10.0
* Виши од 8.8
* 3.8-5.0
* 6.1-7.7

8. Који знаци омогућавају ра- 
но препознавање обол>ења 
бубрега код болесника ca 
шећерном болешћу?
* Ниво H bAlc
* Тестзаалбуминеумокраћи
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* Тест за ацетон у урину
* Низак крвни притисак
* Шећер у мокраћи

9. Koja од намирница je по- 
себно богата мононезасиће- 
ним мастима?
* Кокосов орах
* Сјеме од лана
* Уље сјемена од репице
* Суцокретово уље
* Уље од чкаље (стричка)

10. Koja од намирница je бога- 
та влакнима?
* Говедина
* Сир
* Диња
* Шаргарепа (мрква)

11. Колико често треба да се 
контролише HbAlc?
*1 -2  пута у седмици
* Једанпут годишње
* Сваких 6 мјесеци
* Свака 3 мјесеца
* Сваког мјесеца

12. Шта показује гликемијски 
индекс неке хране?
* Учинак на ниво гликемије
* Интервал измеђуинјекције 

инсулина и оброка
* Неопходни ниво инсулина
* Утицај на крвни притисак

13. Који je цил>ни ниво ЛДЛ хо- 
лестерола код дијабетичара 
ca оштећењем капилара?
(ЛДЛ холестерол у мг/дл)

* Мањи од 100
* Мањи од 200
* Мањи од 130
* 200-250

14. Koje од ових супстанци 
(сладила) немају калориј- 
ску вриједност?
* Фруктоза
* Исомалт
* Фолна киселина
* Аспартам
* Витамин Е

15. Кол ико протеина имау пор- 
цији меса од 120 грама?
* 5 грама
* 25 грама
* 50 грама
* 100 грама
* 3 грама

Тачни одговори:
1.(4) 2.(3) 3.(2)
4. (3) 5.(5) 6. (2)
7. (5) 8. (2) 9. (3)

10.(4) 11.(4) 12.(1)
13.(1) 14.(4) 15. (2)

Слика 109. Здрава хран а
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САВЈЕТИ У 5 СЛИКА 
ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ У ХРАНИ

Слика 110.

РАСПОРЕД ХРАНЕ У ОБРОКУ

Слика 111.

М есо

РнГГа Маршрии

витлмин A
Вин. раст 
pajnoj коже

ВИТЛМИ11 Б
Тиамин. Фолиа к. 
Рибофлавмн, Ниацмн

ВНТАМИН Ц
Инфекције. 
зарасгањс рана

u i.u. r ' ' - Р иба. < >

Ц р н и  UHruniMCI
В И Т А М И Н И  И  

М И Н Е Р Л Л И

ЛанЈн П ј,р 1|дај ,

производи

ВИТлмин Д
Л п со р п ц и ја

калцијума

КАЛЦИЈУМ
Чврсте кости 

и зуби

ГВОЖЂЕ
3a хемоглобин
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ТРИ МЈЕРЕ ЗА ДОБРО ЗДРАВЉЕ

^  ЗДРАВЉЕ^

Т
ЗДРАВА ХРАНА !  ФИЗИЧКА

Т АКТИВНОСТ

ОДРЖЛВЛЊЕ
ТЕЖИИЕ

С л и к а 112

ЗДРАВА ХРАНА

С л и к а 113

ЛОША НАВИКА

Слика114
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ИНФОРМАЦИЈЕ О ШЕЋЕРНОЈ БОЛЕСТИ HA ИНТЕРНЕТУ

Ako желите да сазнате нешто више о шећерној болести, извор 
информација може да вам буде интернет.

Ево кратког упутства како најбрже да успоставите контакт и 
добијете информацију:

Отворите неки од познатих претраживача (нпр. Google) и 
упишите ријеч dijabetes, ако желите информације на српском је- 
зику, или diabetes, на готово свим важнијим свјетским језицима

Ево неколико адреса које можете користити:
www.diabetes.rs.ba
www.idf.org
www. childrenwithdiab etes .com
www.novonordisk.rs
www.diabeta.rs
www.novonordisk.hr
www.diabet.ru
www.diabet.ada
www.jdrf.org
www.diabetes.org.uk
www.jenjisdiabete.org
www.oedg.org
www. is. it/diab etes/english
www.diabet.who
www.diabetes.me

Још линкова:
Američka dijabetološka asocijacija (ADA)
Blog maratonca Rafaela Ziherla 
Čarobna kuhinja 
Deca i mladi sa dijabetesom 
Diabetes Voice

http://www.diabetes.rs.ba
http://www.idf.org
http://www.childrenwithdiabetes.com
http://www.novonordisk.rs
http://www.diabeta.rs
http://www.novonordisk.hr
http://www.diabet.ru
http://www.diabet.ada
http://www.jdrf.org
http://www.diabetes.org.uk
http://www.jenjisdiabete.org
http://www.oedg.org
http://www.is.it/diabetes/english
http://www.diabet.who
http://www.diabetes.me
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DiabetesMine 
DiabetesNet 
Dijabetes bez granica 
Dijabetes Vranje
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti Bar 
EBERS Niš
Hrvatski savez dijabetičkih udruga 
Insulinske pumpe
Internacionalna dijabetološka federacija (IDF) 
Mendosa
Menjamo dijabetes 
Ministarstvo rada i socijalne politike 
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije 
Nenad Šimunko -  trostruki IronMan 
Novo Nordisk Srbija 
PLAVI KRUG -  Beograd 
Pliva zdravlje 
Pobedi dijabetes
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti 
Republički fond za zdravstveno osiguranje 
Sve o penovima, iglama i ostalim proizvodima za 
dijabetičare
Sve o sastavu namirnica 
Tablica kalorija 
Tu Diabetes 
Udruženje „Renalis“
Udruženje za borbu protiv dijabetesa Zaječar
Upoznaj svoj bol
Zagrebačko dijabetičko društvo
Zaštitnik građana
Zveza društev dijabetikov Slovenije
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ИЗВОДИ ИЗ РЕЦЕНЗИЈА

„И шта рећи на крају приказа ове обимне књиге?! Прво, веза- 
но за аутора: Проф. др Божидар Бојовић je врло искусни клини- 
чар, дијабетолог који нас je и овом приликом поново уверио да се 
ради о стручњаку који ужива неспорни, велики углед код болес- 
ника, њихових породица као и колега дијабетолога. Друго, књига 
представља успешан доказ настојања аутора да понуди и теорет- 
ска, савремена знања из дијабетологије, клиничке препоруке, али 
и врло прецизне практичне савете које свакодневно од нас траже 
болесници и дијабетолози.

И сасвим на крају, морам да истакнем да ми није тешко, већ 
ми представља посебно задовољство да препоручим ову врло 
квалитетну књигу која je подједнако корисна за болеснике дија- 
бетичаре свих животнихузраста и, за лекаре дијабетологе, који се 
баве дијабетичарима дечјег и одраслог животног доба“.

Проф. др Предраг Ђорђевић

* * *

„У некој врсти закључка ваља истаћи да je аутор поставио 
пред себе тежак задатак да оболелима од дијабетеса у свим жи- 
вотним добима приближи модерна сазнања дијабетологије и да 
им омогући, уз боље разумевање природе оболења и његових 
компликација, још боље и успешније лечење, постизање бољег 
квалитета живота. У томе je у потпуности успео. Књига je писана 
јасним и свима разумљивим језиком, a биће од користи и лекари- 
ма који je буду читали. Драгоцени су бројни практични савети, 
плод дуготрајне и успешне вишегодишње личне праксе аутора у 
праћењу и лечењу оболелих од шећерне болести. Драго ми je што 
могу ову драгоцену књигу „Све о шећерној болести“ проф. др Бо- 
жидара Бојовића да препоручим свима којима je намењена“

Проф. др Слободан Радмановић
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* * *

„Пред Вама je књига Све о шећерној болести - дело човека 
који уз оболеле најбоље разуме тежину проблема који се зове 
дијабетес -  професора Божидара Бојовића.

Овај одавно доказани зналац дечје ендокринологије схватио 
je нешто што га чини посебним: професура није примарно борба 
за титулу и академску каријеру већ, изнад свега, борба за здравље 
пацијента. Зато му je и било стало да своје немало знање и ис- 
куство преточи у питку и инструктивну стручну читанку за све 
који се овим проблемом баве. У науму да медицински захтевни 
проблем дијабетеса преточи у течно штиво, успео je ca лакоћом. 
Онако како то могу само они педијатри којима je проблем толико 
јасан и близак да га могу испричати језиком деце. A то je редак 
дар. Готово уметност. Стога je и разумљива одлука Професора да 
причу о дечјем дијабетесу употпуни укупном причом о дијабе- 
тесу -  ова je књига заиста CBE о шећерној болести! Свако ко je 
оболео и свако који шећерну болест лечи наћи ће овде разлога за 
радост: на више од 500 страница текста све je јасно -  и како болест 
настаје, и како се лечи, како се рађа ако шећер имате и како ca 
шећером и уз шећер може нормално живети.

Траума коју оболели од дијабетеса и њихова родбина доживе 
у тренутку сазнавања дијагнозе убрзо прерасте у жељу да се про- 
тив ове болести боре, што je праћено многим недоумицама. Ha 
сва дилеме које се у том тренутку јављају ова Књига даје стручно 
методолошки јасна и прецизна разрешења. Само 37 одговора, на 
37 питања које аутор на крају своје књиге поставља, вреде један 
дуг и успешно проживљени професионални живот који нам Про- 
фесор тако несебично дарује на свим страницама свога дела.

У интригантну причу како против дијабетеса аутор нас уводи 
упознајући нас ca историјатом ове болести као и основним прин- 
ципима лечења и контроле. Неприметно и постепено прича се 
шири на инструктивне приче о оралним дијабетицима и инсули- 
нима, њиховом комбиновању у различите терапијске протоколе
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a заврш ава крајње употребљивим и практичним саветима шта 
радити ca дијабетесом у крајње компликованим животним ситу- 
ацијама, у односу на конкретне проблеме и ситуације. Посебно je 
богат део који истиче императивну потребу за адекватном само- 
контролом. Мноштво крајње прагматичних савета непогрешиво 
нас воде једином закључку: дијабетес није судбинска ствар, већ 
болест против које се ваља упорно, систематски и свакодневно 
борити. Крајње je нов и свеж покушај да се некада исувише ака- 
демске препоруке о исхрани „преведу“ на језик лаика, језик „сла- 
доледа од чоколаде“ или „коха од гриза“, језик који ће разумети 
апсолутно сви којих се тиче. „Брескве ca кимом“ готово да мири- 
шу на станицама ове јединствене књиге. Заиста je мајсторство на 
овај начин уопштити деликатне и крајње индивидуалне препору- 
ке за исхрану и лечење осетљивог проблема какав je дијабетес.

Још један квалитет ове Књиге je у њеној примењивости за ле- 
каре почетнике и све оне којима дијабетес није примарно поље 
интересовања и делања. Из визуре лекара практичара професор 
Божидар Бојовић успео je да препозна све оно што може да ин- 
тересује његове млађе колеге и разјасни им бројне дилеме. Ова 
ће књига стога бити корисни подсетник на столу било које ам- 
буланте која има намеру да доктринарно лечи дијабетес и буде у 
мисији здравствене едукације лекара Црне Горе и шире, где год се 
разуме овај једноставан a леп језик Професоровог стручног при- 
поведања.

Очигледно, ова ће Књига имати судбину која свака књига 
само може да пожели: од силног окретања, странице ће се поцепа- 
ти много пре него да пожуте.

Потпуно оправдано!“

15.03.2017. године

Проф. др Саша Живић
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О АУТОРУ

Проф. др БожидарМ. Бојовић, рођенје 1938. 
године у Потпећу, завршио je Вишу реалну гим- 
назију у Пљевљима, Медицински факултет у Бе- 
ограду, специјалиуацију педијатрије у Београду, 
послиједипломске студије и субспецијализацију 
из дијабетологије и ендокринологије у Загребу, 
докторску дисертацију у Новом Саду. Kao љекар 
радио у Рожајама, Котору и Подгорици.

Формирао je прво одјељење дјечје ендокринологије на Дјечјој клиници 
у Подгорици. Први je професор педијатрије и шеф катедре за педијатрију 
на Медицинском факултету у Подгорици, визитинг професор на Медицин- 
ском факултету у Крагујевцу. У оквиру стручног усавршавања боравио je 
на више познатих центара у Европи и Америци. Одржао више предавања 
no позиву на медицинским факултетима у Београду, Загребу, Скопљу, Но- 
вом Саду, Србињу, Нишу. Биран у звање примаријуса, научног савјетника и 
експерта за медицинску науку. Ментор и члан комисија за одбрану доктор- 
ата и магистеријума (16) на Медицинским и фармацеутским факултетима у 
Београду, Загребу, Нишу, Скопљу, Новом Саду. Руководилац у 7 и сарадник 
у 13 научно-истраживачких пројеката, од којих 3 међународна. Објавио je 
230 научна и стручна рада у земљи и иностранству, аутор je 12 монографија, 
коаутор у 7 монографија и 2 универзитетска уцбеника.

Рецезент у више научних и стручних публикација. Био je предсједник 
Удружења ендокринолога Југославије и Педијатара Црне Горе. Члан je Ме- 
дицинског одбора и Одбора за демографска истраживања Црногорске ака- 
демије наука и умјетности, Удружења клиничких ендокринолога Америке, 
Балканске и Медитеранске медицинске уније. Члан je уређивачких савјета 
и издавачких одбора више домаћих и страних часописа из области педија- 
трије, ендокринологије, дијабетологије и болести метаболизма. Добитник 
je Златне повеље Универзитета Црне Горе, Златне плакете Српског љекар- 
ског друштва, Златне повеље Друштава за борбу против шећерне болести 
Југославије, Златне повеље Друштава за борбу против шећерне болести 
Црне Горе и више других стручних признања.
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