ZDROWIE

CUKRZYCA - JAK
OBJAWIA SIĘ U DZIECI
Cukrzyca z definicji obejmuje grupę charakterystycznych objawów, do których zaliczyć
można przede wszystkim przewlekłą hiperglikemię, czyli podwyższone stężenie glukozy
we krwi. Nieleczone, wysokie stężenie tego cukru w krwioobiegu prowadzi do wielonarządowych powikłań, do których zaliczyć można choroby układu nerwowego, moczowo-płciowego czy krążenia, dlatego bardzo istotne jest wczesne rozpoznanie schorzenia.

PRZYCZYNY
Przyczyn cukrzycy może być wiele, jednak zawsze towarzyszy jej nieprawidłowe
wydzielanie lub całkowity brak insuliny,
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hormonu odpowiedzialnego za regulację
przemian węglowodanów albo wiąże się
ona z rozwojem insulinooporności, czyli zmniejszeniem wrażliwości tkanek na

działanie insuliny. Zgodnie z wytycznymi
Światowej Organizacji Zdrowia - WHO
(ang. World Health Organization) cukrzycę można podzielić na cukrzycę typu 1,
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cukrzycę typu 2, cukrzycę ciążową oraz
inne rodzaje, do których zalicza się między innymi cukrzycę LADA, czyli zmiany
odpowiadające cukrzycy typu 1, jednak
występujące u osób dorosłych, czy typ
MODY - odmianę, która pod względem
objawów odpowiada cukrzycy typu 2,
jednak pojawia się najczęściej u pacjentów poniżej 25 roku życia.
Obecnie, ze względu na rokroczny wzrost
zachorowalności na cukrzycę, jest ona
uważana za chorobę niezakaźną, stanowiącą bardzo poważny problem epidemiologiczny. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia w Polsce na
cukrzycę choruje ponad 9% całej populacji, czyli aż 3 miliony osób i według
prognoz odsetek chorych będzie coraz
większy. Cukrzyca stanowi poważny problem o charakterze epidemii nie tylko
w Polsce, ale również na świecie. Szacuje
się, że chorych może być nawet ponad 420
milionów osób na całym świecie. Pomimo tak ogromnej liczby pacjentów, nadal

Według danych Narodowego Funduszu
Zdrowia w Polsce na cukrzycę choruje ponad 9% całej populacji, czyli aż 3 miliony
osób i według prognoz odsetek chorych
będzie coraz większy. Cukrzyca stanowi poważny problem o charakterze epidemii nie
tylko w Polsce, ale również na świecie.
utrzymuje się tendencja wzrostowa co do
liczby nowych przypadków w kolejnych
latach. Przerażający jest również fakt, że
z roku na rok rośnie liczba nowych przypadków cukrzycy u dzieci oraz młodzieży.
Wśród wymienionych jednostek chorobowych coraz większy problem stanowi
cukrzyca typu 1, która dotyczy większości przypadków cukrzycy diagnozowanej
u dzieci oraz młodzieży. Ten typ cukrzycy,
zwany insulinozależną, charakteryzuje się
brakiem produkcji insuliny przez komórki
beta wysp trzustkowych, a podstawową

metodą leczenia jest właśnie podaż tego
hormonu. Głównym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi cukrzycy typu 1 są
predyspozycje genetyczne, jednak najczęściej do pojawienia się pełnoobjawowej
choroby dochodzi w wyniku zadziałania
bodźca zewnętrznego, którego wpływ
prowadzi do ujawnienia się cukrzycy. Do
tych czynników zewnętrznych zaliczyć
można przebytą infekcję bakteryjną lub
wirusową (np. różyczkę, świnkę czy nawet
grypę), kontakt z toksycznymi substancjami chemicznymi, a także silny stres.
Z racji podłoża genetycznego
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cukrzycy typu 1, nie ma możliwości zapobiegania jej ujawnieniu się. Niepokojący
jest fakt, że coraz częściej u najmłodszych
rozpoznawana jest również cukrzyca typu
2, która jakiś czas temu była rodzajem
zaburzeń charakterystycznych dla osób
dorosłych i której, w przeciwieństwie do
typu 1 jest się w stanie zapobiec. W tym
przypadku predyspozycje genetyczne
mają drugorzędne znaczenie, a przede
wszystkim na rozwój tej jednostki chorobowej wpływają czynniki środowiskowe,
do których zalicza się niską aktywność
fizyczną, brak zbilansowanej diety oraz
nadpodaż cukrów prostych w posiłkach.
Cukrzyca typu 2 u dzieci spowodowana
jest wcześniej wspomnianym rozwojem
insulinooporności, któremu można zapobiec poprzez zmianę błędnych nawyków
żywieniowych dziecka oraz większą ilość
ruchu. Ostatnio zwraca się również uwagę
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na niedobór witaminy D jako czynnika
zwiększającego ryzyko rozwoju cukrzycy,
stąd dużą rolę przypisuje się suplementacji
tej witaminy już od momentu narodzin.

CO POWINNO ZWRÓCIĆ UWAGĘ RODZICÓW?

opisują ten objaw jako ciągła potrzeba
picia, której pomimo spożywania płynów nie da się zaspokoić. Co za tym idzie,
u dziecka obserwuje się również znacznie
częstsze oddawanie moczu. Ten objaw
oparty jest na reakcji obronnej organizmu,
który w sytuacji podwyższonego stężenia glukozy we krwi stara się usunąć jej
nadmiar poprzez zwiększone wydalanie
tego cukru wraz z moczem. Ze względu
na duże wahania stężenia glukozy we
krwi dziecko może odczuwać również
zmęczenie, apatie, senność. Obserwuje
się również obniżenie koncentracji oraz
rozdrażnienie, nie jest to jednak problem,
który występuje wyłącznie w przebiegu
tej jednostki chorobowej i może wynikać
na przykład z niedoboru magnezu.

Jednym z bardziej charakterystycznych
objawów, który powinien zaniepokoić
jest zwiększone pragnienie. Osoby chore

Kolejnym objawem, który może wskazywać na zaburzenia glikemii u dziecka jest

Z racji coraz większej liczby odnotowanych przypadków cukrzycy u dzieci, rodzice powinni obserwować swoje pociechy,
a w przypadku wystąpienia niepokojących objawów od razu zasięgnąć porady
u specjalisty, ponieważ wczesne rozpoznanie i postawienie prawidłowej diagnozy jest kluczowym elementem wdrożenia
odpowiedniego leczenia, a także uniknięcia wielonarządowych powikłań.
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Cukrzyca typu II u dzieci spowodowana jest wcześniej wspomnianym rozwojem insulinooporności, któremu można zapobiec poprzez
zmianę błędnych nawyków żywieniowych dziecka oraz większą ilość
ruchu. Ostatnio zwraca się również uwagę na niedobór witaminy D
jako czynnika zwiększającego ryzyko rozwoju cukrzycy, stąd dużą rolę
przypisuje się suplementacji tej witaminy już od momentu narodzin.
bardzo duży apetyt w postaci napadów
silnego głodu. Zwykle pomimo wzmożonego apetytu, obserwuje się spadek masy
ciała, co powinno szczególnie zaniepokoić, ponieważ w przypadku spożywania standardowych posiłków nie jest to
spowodowane niedożywieniem. U dzieci
chorych na cukrzycę obserwuje się także
osłabienie odporności, a co za tym idzie
większe ryzyko rozwoju infekcji. Obecność cukrzycy sprzyja również osłabieniu
zdolności regeneracyjnych tkanek, przez
co wzrasta ryzyko tworzenia się stanów
zapalnych skóry oraz trudno gojących się

ran. Niewyregulowane stężenie glukozy
we krwi może prowadzić do zaburzeń ze
strony układu pokarmowego w postaci
bólu brzucha, wymiotów czy też nudności. Późnym powikłaniem przewlekłej
hiperglikemii są także zaburzenia widzenia.

DIAGNOSTYKA
Najczęściej w przypadku wystąpienia
jednego lub więcej z wymienionych
objawów, diagnostyka cukrzycy typu 1
opiera się na wykonaniu badania glikemii przygodnej, czyli oznaczenie stężenia
glukozy we krwi o dowolnej porze dnia

oraz niezależnie od czasu, który upłynął od
ostatniego posiłku. Gdy uzyskany wynik
przekracza wartość 200mg/dl, co odpowiada 11,1 mmol/l, świadczy o obecności
cukrzycy. W przypadku braku współistniejących objawów, diagnostyka cukrzycy
typu 1 w wieku dziecięcym jest znacznie
bardziej rozbudowana, obejmuje także
wykluczenie innych typów cukrzycy i ma
ogromne znaczenie w doborze prawidłowego schematu leczenia.
MARTA WOSZ
Pracownik Apteki
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