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Un diabètic a la família
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L’Albert, que aviat farà deu anys,
abans que arribés l’estiu ens va donar
un bon ensurt. Els seus pares ja havien
notat que estava molt cansat, però com
que s’acostava el final de curs no ho van
trobar estrany. Va començar a beure i
a menjar molt, més del que era normal
en ell i, en canvi, no s’engreixava sinó
que perdia pes. Després va augmentar
d’una manera exagerada la seva necessitat d’orinar i van començar els vòmits.
El van dur a urgències i de seguida van
obtenir respostes a les seves preguntes:
l’Albert havia fet un debut diabètic.
La diabetis és una malaltia que es
pot diagnosticar amb facilitat i d’una
manera senzilla: amb una anàlisi de
sang que mostrarà un augment important de la glucosa. Si una persona sana
té un nivell de glucosa en sang per sota
els 120 mg/dl, l’Albert en tenia més de
500 mg/dl. Altres valors també indicaven que estava deshidratat i, a la
mostra d’orina, s’hi va detectar la
presència de glucosa i d’acetona. El
van ingressar i de seguida van iniciar
el tractament: per a la deshidratació
van posar-li sèrum intravenós gota a
gota; per rebaixar el nivell de glucosa
van pautar-li insulina administrada amb
una bomba que controlava de manera precisa la dosi i per rebaixar l’acetona van administrar-li glucosa.
L’objectiu del tractament era el d’obtenir l’equilibri entre totes aquestes
substàncies. Va estar tot un dia a dieta absoluta i després d’una manera

progressiva van començar a introduir
els aliments.
Li van diagnosticar diabetis mellitus de tipus 1 que acostuma a manifestar-se en nens i joves. Ens van explicar
que, quan mengem, el pàncrees rep
l’ordre d’alliberar una hormona anomenada insulina que té la funció de facilitar l’absorció de la glucosa que la sang
va distribuint pel cos. De vegades es
produeix una destrucció de les cèl·lules
del pàncrees encarregades de fabricar
aquesta hormona i això es pot deure a
un trastorn autoimmune o a una causa
desconeguda. Si el pàncrees no fabrica
o no allibera insulina, les cèl·lules de
l’organisme no poden absorbir la glucosa que va circulant i es produeix una
hiperglucèmia. Tot aquest procés repercuteix en el metabolisme i l’aprofitament dels nutrients que
obtenim a través dels aliments. És per aquesta raó que
sempre cal administrar insulina als diabètics tipus 1.
Mentre l’Albert va estar
ingressat va rebre assessorament per part d’infermeres i dietistes i, quan li van
donar l’alta, va haver d’anar
a un hospital de dia on li
van explicar com havia
d’organitzar els seus àpats
i les seves activitats. El
tractament de la diabetis
no es pot fer administrant
només insulina, sinó que

inclou altres accions que són imprescindibles per aconseguir un control de
la malaltia i una bona qualitat de vida:
l’autocontrol de glucosa, l’exercici físic
i la teràpia nutricional. L’Albert va haver
d’aprendre a posar-se les injeccions
d’insulina i a punxar-se cada dia per
saber el nivell de glucosa en sang. Per
sort, les llancetes per punxar-se la punta dels dits i les agulles de les injeccions
cada vegada són més fines i perfeccionades i s’hi ha acostumat i no es queixa. Amb el metge endocrinòleg, tenint
en compte les seves preferències esportives, van instaurar una pauta d’exercici físic setmanal i una pauta nutricional.
Com que la diabetis és una malaltia crònica que comporta canvis importants
en l’estil de vida, la teràpia nutricional ha de ser específica per a cada
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LA DIABETIS ÉS UNA MALALTIA QUE ES POT DIAGNOSTICAR
AMB FACILITAT I D’UNA MANERA SENZILLA: AMB UNA
ANÀLISI DE SANG QUE MOSTRARÀ UN AUGMENT IMPORTANT
DE LA GLUCOSA. SI UNA PERSONA SANA TÉ UN NIVELL DE
GLUCOSA EN SANG PER SOTA ELS 120 MG/DL, L’ALBERT EN
TENIA MÉS DE 500 MG/DL

Jordi Negret

persona i cal respectar els seus gustos
i evitar la monotonia en la dieta. Els van
recomanar establir uns horaris regulars
i que l’Albert fes 5-6 àpats diaris per
repartir amb comoditat les racions d’aliments i poder adaptar millor les dosis
d’insulina. Havia d’augmentar la ingesta d’aliments rics en fibra (com la verdura), que graduen el ritme de la digestió
i el trànsit intestinal, i reduir la ingesta
de sucre (sacarosa o mel) així com els
productes que en porten (refrescs, sucs
envasats i pastisseria) perquè s’absorbeixen molt ràpidament i fan pujar el
nivell de glucèmia molt de pressa. Els
van ensenyar a repartir els aliments en
racions al llarg del dia: lactis, fruita, pa i
altres aliments rics en hidrats de carboni
(pasta, arròs, llegum…), verdura i proteïnes (carn, peix, ous).
Els objectius que vol aconseguir
l’endocrinòleg amb la teràpia nutricional, l’autocontrol i la pràctica d’exercici
són els següents: que la persona diabètica pugui dur una vida normal, que aconsegueixi un bon desenvolupament físic,
que mantingui els paràmetres de glucosa propers a la normalitat i que es
retardi o impedeixi l’aparició de les complicacions vasculars.
L’Albert va aprenent a interpretar
els senyals que li envia el seu organisme quan el nivell de glucosa s’enfila o
quan baixa més del compte i avisa si no
es troba bé. La seva actitud ens ha
sorprès a tots perquè s’ha adaptat a tots
els canvis i col·labora sense queixar-se.
Els altres membres de la família s’han
adaptat a les seves necessitats i horaris sense fer-ne un problema. Els seus
pares saben que és molt jove encara i
que potser, quan arribi l’adolescència,
la malaltia li farà nosa i no acceptarà de
tan bon grat el rigor d’una vida ordenada. Però mentre esperen que la ciència
avanci i s’arribi a trobar un tractament
que pugui curar la diabetis, ells segueixen els consells del metge.

