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Въведение
Тази книга е за тези, които тепърва започват да живеят със захарен 

диабет тип 1 (ЗД1). Всеки човек приема това заболяване различно, 
но най-добре е да се отнасяме към диабета като към съквартирант, 
когото не сме си избирали, но с когото се налага да живеем в една 
квартира. Съжителството с  него не винаги е удобно, понякога напра-
во дразни, но няма как да се разделим - ето защо се налага да се 
научим да живеем заедно.

Нашата задача е да ви помогнем по-бързо да се адаптирате към ди-
абета, за да не управлява диабетът живота ви, а вие да сте тези, които 
да управлявате диабета.

Съвременните средства за контрол на диабета позволяват на диа-
бетика да води пълноценен живот. Ние се стремим да направим въз-
можно да не променяте кардинално начина си на живот и своите жи-
тейски навици.

Но това, което трябва да направите, е да промените своето отноше-
ние към живота:

1. Планирайте предварително как да протече вашия 
ден съобразно инсулинотерапията ви - без да се нау-
чите да правите това е невъзможно да водите пълноце-
нен живот с диабет!
2. Длъжни сте да се научите да се грижите за себе си 
по-внимателно и да се обичате повече.
3. Вие сте човек с диабет - не е нужно да се превръща-
те в “болен от диабет”.

Начални етапи на живота с диабет:
1 етап. Осъзнаване.
Всяко заболяване е стрес за човека. Като нормален човек вие тряб-

ва да преминете през всички етапи на осъзнаване - от шоковата фаза 
до фазата на преориентиране. Необходимо е да знаете, че все още 
не съществуват начини за ранна диагностика на ЗД1 - ето защо не-
дейте да вините себе си или когото и да било за своето заболяване.

2 етап. Приемане на диабета.
Приемете диабета като нов етап от своя живот, като нова специал-

ност, която придобивате и която се нарича “Живот с диабет”. Няма 
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да получите диплома за това, че сте я усвоили, но най-хубавата ви 
награда ще бъдат вашето добро самочувствие и физическо здраве.

3 етап. Обучение. 
Обучението е основата за овладяване на диабета. Бъдете сериозни 

към своето обучение още от самото начало, защото вие самите, а не 
вашият лекар или някой друг ще контролирате своя диабет 24 часа в 
денонощието и ще се оценявате сами посредством своето състояние. 

Разбира се, отначало може да ви обърка огромното количество 
информация, която трябва да усвоите, за да управлявате добре своя 
живот с диабет. Не се опитвайте да научите всичко изведнъж. Това е 
невъзможно.

ПОМНЕТЕ! Ще ви трябва поне една година, за да се научите да раз-
бирате своя диабет и да знаете какво да правите в различните житей-
ски ситуации.

Ето защо не се отчайвайте, ако в началото контролът на диабета 
ви не върви съвсем гладко и както ви се иска. Но трябва да се научите 
ясно да разбирате процесите, които се случват във вашия организъм 
и правилно да ги тълкувате.

Надяваме се, че тази книга ще ви помогне да изградите по-точно 
своите приоритети в процеса на обучение в живот с диабет.
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Глава 1.
Какво представлява диабетът?

Захарен диабет е термин, който обединява група заболявания, 
свързани с хроничното повишаване на глюкозата (захарта) в кръвта.

Броят на хората с диабет се увеличава много бързо, изпреварвай-
ки всякакви прогнози. Смята се, че след 2025 година броят на хората 
със ЗД може да достигне повече от 380 млн. души, или около 7,4% от 
всички възрастни хора. Трябва да отбележим, че този ръст основно е 
за сметка на диабет тип 2, който представлява около 90-95% от всич-
ки случаи на диабет и е свързан със затлъстяването на населението 
като цяло. Заболеваемостта от диабет тип 1 се увеличава не толкова 
драматично - ежегодният темп на увеличаване на случаите на ЗД1 е 
около 3% в Европа.

Рисунка1. Динамика на ръста на броя пациенти със захарен диабет.

Класификация на ЗД
Съществуват два типа захарен диабет (ЗД):
1 тип (инсулинозависим, “диабет на младите”);
2 тип (инсулинонезависим, “старчески диабет”).
По-долу сме показали международната класификация на захарния 

диабет, която включва и други, по-редки типове диабет.
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Таблица1 Класификация на нарушения въглехидратен обмен (1999 г.)

Захарен диабет тип 1 Разрушаване (деструкция) на бета клетките 
   на панкреаса, която обикновено води до абсолютна
   инсулинова недостатъчност
Захарен диабет тип 2 С преобладаваща инсулинорезистентност (ИР) 
   и относителна инсулинова недостатъчност или 
   обратно - с преобладаващ дефект при 
   секрецията на инсулин със или без ИР

Други типове ЗД Генетични дефекти на функцията на бета клетките
   Генетични дефекти при действието на инсулина
   Увреждане или отстраняване на панкреаса 
   (задстомашната жлеза)
   Ендокринопатии
   Диабет, предизвикан от медикаменти 
    или химични токсини 
   Инфекции
   Необичайни форми на автоимунни заболявания
   Генетични заболявания, 
   които са свързани с диабет

Гестационен ЗД  Появява се по време на бременност

По своята структура захарен диабет тип 1 е нееднороден. Има няколко 
варианта при развитието на ЗД1:

1. Автоимунен - класически диабет тип 1, когато се открива наличие на 
антитела към инсулина и бета клетките на панкреаса, които го произвеждат. 

2. LADA-диабет - Латентен, автоимунен диабет при възрастни - най-често 
се развива след 40-годишна възраст, като се характеризира с много бавен 
процес на разрушаване на бета клетките на панкреаса.

3. Идиопатичен - проявява  симптомите и клиническите признаци на кла-
сически диабет тип 1, но не се открива наличие на антитела към инсулина и 
бета клетките на панкреаса, които го произвеждат.

Вие трябва точно да осъзнавате разликата между захарен диабет 
тип 1 и тип 2, защото както самите заболявания, така и методите за 
тяхното лечение силно се различават, особено в началните фази след 
диагностицирането им. 
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Ако при ЗД 1 панкреасът почти не изработва инсулин и единстве-
ният начин за лечение е инжекционното въвеждане на инсулин в ор-
ганизма, то при ЗД 2 нивото на инсулин в организма може дори да 
бъде завишено, но с много малка ефективност, заради намалената 
чувствителност на клетките на организма към инсулина (инсулинова 
резистентност), най-вече породена от затлъстяване.  Ето защо основ-
ните методи за лечение на диабет тип 2 са: диета, намаляване на 
теглото, прием на медикаменти, повишаващи чувствителността на 
клетките към инсулин. При хората с диабет тип 2 може да се наложи 
преминаване към инсулинотерапия, но едва след 5-10 години от мо-
мента на диагностициране.

Таблица 2. Основни разлики между ЗД1 и ЗД2

Признак ЗД1 ЗД2
Начало на диабета
(възраст) До 30 г. След 45 г.

Телесна маса Под нормалното В 80-90% затлъстяване

Начало Внезапно (остро) Постепенно
Сезонност Есенно-зимен период Няма
Протичане Лабилно Стабилно

Кетоацидоза Има Няма    
   (понякога умеренa при 
   операции или травми)

Промени Рязко покачване Умерено покачване
в кръвната картина на нивото на KЗ, на нивото на KЗ,
 наличие на кетони отсъствие на кетони
Промени при изслед- Има глюкоза Има глюкоза
ване на урина и ацетон 
Ниво на инсулин  Понижен Често повишен
и C-пептиди (показател   или в нормата, 
за работоспособността   понижен след дълги го-
на бета клетките)   дини с диабет тип 2

Наличие на антитела  В 80-90% се появяват Антитела към бета
към бета клетките още в първата седмица клетките няма
 от заболяването
Генетични маркери Има. Това са:  Няма
(наследственост) HLA, DR3-B8, DR4-B15,
 C2-1, C4, A3, B3, DR4
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С други думи захарен диабет тип 1 е автоимунно заболяване, 
при което имунната система на организма атакува и унищожава 
бета-клетките на панкреаса, което се появява вследствие на външни 
фактори - вируси, химични токсини и други, при наличие на генетично 
предразположение за това.

Диагностициране на ЗД тип 1
Не е сложно да се диагностицира захарен диабет тип 1 - той може 

да бъде установен по повишеното ниво на глюкозата и (но не задъл-
жително) ацетон в кръвта и урината. ЗД тип 1 се развива бързо, ето 
защо рядко се налага да се правят допълнителни тестове на кръв и 
урина. 

Таблица 3. Диагностициране на захарен диабет

Концентрация на глюкоза, ммол/л
 плазма цялoстна кръв

Стойности в норма
На гладно (преди хранене) 4,0-6,1 3,3-5,5
Два часа след хранене Под 7,8 Под 7,8

Стойности при захарен диабет
На гладно (преди хранене) Над 7,0  Над 6,1
Два часа след хранене Над 11,1 ** Над 11,1
или натоварване с  глюкоза

Случайна гликемия Над 11,1 Над 11,1

** В последните години нивото на КЗ 2 часа след храна е променен на 7,8 ммол/л.

Речник:
Гликемия -  глюкоза в кръвта или захар в кръвта (КЗ)
Хипергликемия -  висока глюкоза в кръвта
Хипогликемия - ниска глюкоза в кръвта
Капилярна кръв цялостна - получава се при анализ на кръв от пръста
Плазма - получава се при анализ на кръв от вената
Трябва да се отчита, че плазмената глюкоза е с около 11-15% по-ви-

сока от глюкозата в цялостната кръв.
За уточняване на диагнозата могат да се използват и някои допъл-

нителни показатели, особено когато болните са над 40 годишни и се 
налага прецизиране между LADA-диабет и ЗД тип 2.
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Таблица 4. Разлики между LADA - диабет и ЗД тип 2.

Показатели Описание Значение
С-пептид Характеризира Помага точно да се оцени
 работоспособността остатъчната секреция на
 на бета-клетките на пан- инсулин
 креаса При ЗД1 е много нисък или  

  напълно отсъства
ИРИ Ниво на инсулин в кръвта При ЗД1 не се определя, 
(имуно-  при ЗД 2 е в норма 
реактивен  или повишен
инсулин)  
Авто антитела Определят се към Срещат се при 80-95 % болни
(към клетките на различните  елементи от ЗД тип1. Те са маркери на
собствения на панкреаса автоимунно възпаление, 
организъм)  появяват се преди изявена 
ICA към бета-клетките клинична картина
IAA към инсулина на ЗД 1 (10-12 години)
GADA към глютаматдекарбоксилазата
IA2A към фосфотирозинфосфотазата

Авто антитела могат да отсъстват при ЗД 1 в следните случаи:
- Загинали са всички бета клетки на панкреаса
- ЗД1 е предизвикан от остра вирусна инфекция или агресивни хи-

мични токсини 
Инсулинът се произвежда в бета клетките на панкреаса и осигурява 

обмяната на глюкоза в организма.

Рисунка 2. Разположение на панкреаса
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Какво се случва в организма при появата на захарен диабет тип 1?

Рисунка 3. Автоимунно разрушаване на β-клетките

Иммунната система помага на хората да се борят с вирусите и ми-
кробите, да унищожава чуждите клетки, в това число и раковите. В 
човешкия организъм постоянно се обновяват клетките на различните 
органи на човешкото тяло: старите загиват и се образуват нови,  кои-
то да ги заместят. Това се случва и с β-клетките на панкреаса. Имунна-
та система трябва добре да различава «своите»  клетки от «чуждите» 
(вж. рис 3).

Но при захарен диабет тип 1, имунната система не може да раз-
личи «своите»  клетки от «чуждите» и започва да ги разрушава  
(вж. рис 3).
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При наличието на генетична предразположеност, под 
действието на външни фактори (предимно вируси), се 
променят свойствата на β-клетките и започват да се про-
извеждат автоантигени (1). При диабет тип 1 белите кръв-
ни клетки, наречени Т-клетки или Т-лимфоцити, атакуват и 
унищожават бета-клетките. 

Kлетките на имунната система (макрофаги МФ, дендритните клет-
ки ДК) предават на Т-лимфоцитите преработените автоантигени (2), 
които на свой ред започват да ги възприемат като чужди . Част от 
Т-лимфоцитите се превръщат в специфични цитотоксични автоагре-
сивни лимфоцити (ЦТЛ ), предизвикват възпаление на панкреаса и 
разрушават β-клетките (4). Този процес е продължителен и протича 
с различна скорост: от няколко месеца при малките деца до няколко 
години при възрастните. По данни на научни изследвания при хората 
с наследственапредразположеност към ЗД 1 тип, няколко години пре-
ди клиничната проява на диабета, в кръвта се определят специфични 
антитела (към инсулина – IAA, към  β-клетките – ICA, GADA антитела, 
IA-2 β), които макар и все още да не са разрушили β-клетките, са ранен 
маркер за риска от развитие на ЗД 1 тип (6). За  съжаление, в имун-
ната система се създава памет за антигените към β-клетките, поради 
което процесът на разрушението им е много трудно да бъде спрян.

Рис. 4. Етапи на развитието на ЗД 1 тип

На рисунката се вижда, че ЗД 1 тип се проявява, когато в панкреаса 
са останали по-малко от 10% β-клетки. Ето защо единственият ефек-
тивен метод за лечение на ЗД 1 тип е инжектиране на инсулин.
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Ще стане ли лечим ЗД 1 тип?
Учените смятат, че при ЗД 1 тип β-клетките могат да се възстановят. 

Дори при загубата на 90% от всички β-клетки от останалите 10 % може 
да се получи възстановяване. Но, за да се получи това е необходимо 
да бъде спряна «агресивната» реакция на имунната система. Само  
тогава ще е възможно лечението на ЗД 1 тип. Правени са научни из-
следвания, чиято цел е да се преустанови «агресивното поведение» 
на имунната система по отношение на β-клетките чрез използване-
то на няколко групи препарати като никотинамид и глюкокортикос-
тероидни средства. Но, за съжаление, всички те се оказват неуспеш-
ни. Най-голяма надежда учените имат с възможността за използване 
на моноклонални антитела, способни да променят поведението на 
имунните клетки в желана посока (да понижат автоимунната реакция 
в панкреаса). На  тези изследвания се възлагат най-големи надеж-
ди, защото ако няма контрол над имунитета, дори присаждането на 
β-клетки и използването на стволови клетки няма да е ефективно, т.к. 
имунната система няма да ги разпознае като свои и ще започне и 
тяхното разрушаване.

Меденият месец – фаза на ремисия.
Когато човек с диабет започне лечение с инсулин, обмяната на ве-

ществата се подобрява и останалите β-клетки на панкреаса могат 
частично да възстановят своята работа. Ето защо няколко седмици 
след началото на лечението с инсулин, инсулиновите нужди могат да 
намалеят.  Когато необходимата доза инсулин стане по-малко от 0,5 
Ед на 1кг тегло (например, при тегло 40 кг и обща денонощна  доза 
инсулин 16 Ед, съответстващото число ще е 16:40 =0,4 Ед/кг), то тогава 
говорим за настъпване на фазата на ремисия или меденият месец на 
диабета. Колко точно ще продължи тя е строго индивидуално– от 3 
месеца до 1 година, понякога и повече. Смята се, че колкото по-рано е 
проявен диабетът, и колкото по-добър е контролът на кръвната захар 
в началния етап от протичането на заболяването,толкова по-продъл-
жителна ще е фазата на ремисия.

В „медения месец” се намалява количеството на инжектирания инсу-
лин. Най-често се поставя малка доза «бърз» инсулин преди закуска 
и преди вечеря. Инжекции с инсулин с удължено действие се  правят 
вечер, преди лягане. На този етап може да се възприеме «двукратна» 
схема на терапия (ще я разгледаме по-подробно малко по-нататък). 
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Ние не препоръчваме пълен отказ от инжектиране на инсулин във фа-
зата на ремисия. Необходимо е ежедневно да се контролира нивото 
на кръвната глюкоза, за да  може навреме да се увеличи дозата инсу-
лин при необходимост. Често при стресови ситуации и при боледува-
не (грип и др.) нуждата от инсулин рязко се увеличава.

Защо са необходими глюкоза и инсулин?
Глюкозата е основният източник на енергия в организма.
Инсулинът е хормон, който действа на рецепторите на клетките като 

«ключ», който ги «отключва», за да може да влезе вътре глюкозата. 
Когато в организма няма инсулин – глюкозата не може да проникне 
в клетките и те започват да «гладуват» и да търсят друг източник на 
енергия.

Р. 5. Схема на постъпване 
на глюкозата в клетките.

Алтернативни източници на енергия в организма са мазнините и 
белтъчините (протеините). При разграждането на мазнините в черния 
дроб се образува глюкоза и кетонови тела (ацетон), а на белтъчините 
-  глюкоза. При положение, че няма инсулин или е недостатъчно, глюко-
зата не може да проникне в клетките, а остава да циркулира в кръвта - 
увеличава се нивото на кръвната захар (КЗ). «Излишната» КЗ започва 
да се отделя от бъбреците, което предизвиква желание за често урини-
ране и последващо обезводняване на организма.  При натрупване на 
голямо количество кетони започва развитието на кетоацидоза.
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Рис. 6. Схема на обмен на мазнини, белтъчини и въглехидрати при недоста-
тък на инсулин

Характерни симптоми на ЗД 1 тип
Високата кръвна глюкоза предизвиква сухота в устата, жажда, сър-

беж по кожата, често и обилно уриниране, предимно нощем. Поя-
вява се дъх на ацетон в устата,  човек започва да отслабва, трудно 
зарастват всякакви кожни ранички, расте общата слабост, намалява 
работоспособността. При продължително отсътствие на инсулин може 
да настъпи рязко обезводняване, отравяне на организма с кетонови 
тела, да се стигне до изпадане в кома (загуба на съзнание).

Цел на лечението на ЗД 1 тип
Целта на лечението на ЗД 1 тип е поддържане на физиологическите 

колебания на нивото на кръвна глюкоза с помощта на инсулинотера-
пия, имитираща работата на панкреаса на здрав човек. Нормално 
панкреаса постоянно секретира малко количество инсулин за под-
държане на обмяната на веществата (базално ниво), а по време на 
хранене отделянето на инсулин рязко се повишава (болусен инсулин) 
за усвояване на хранителните вещества (на първо място въглехидра-
ти – глюкоза) от храната. Определено количество глюкоза постъпва в 
клетките, а излишната глюкоза « се складира » в черния дроб и муску-
лите във вид на гликоген. По този начин нивото на кръвна глюкоза се 
поддържа в нормалните граници - от 3,5 до 7,8 ммол/л през целия ден.
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Рис. 7. Денонощен профил на нормален инсулин и кръвна глюкоза.
«Здравият» панкреас  сам, с помощта на сложна система от рецеп-

тори и хормони изработва необходимото количество инсулин. Но при 
ЗД 1 тип се нарушава системата за тази «саморегулация», поради 
което е необходимо да бъде въведен инсулин отвън.

ПОМНЕТЕ, че сега Вие трябва да се научите да пресмя-
тате и да си инжектирате дозата инсулин в зависимост от 
количеството приета храна.
Ето защо е толкова важно обучението при захарен диа-
бет тип 1. Без знания за тази болест и механизмите на ра-
бота на организма, адекватното лечение е невъзможно.
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Обикновено лечението на ЗД 1 тип започва в болница. Как да живе-
ете с диабет ще ви научат на специални лекции, които се провеждат в 
ендокринологичното отделение.  И така, вие имате диабет. Надяваме 
се, че представените данни са ви убедили, че засега няма алтернатива 
на лечението с инсулин. Време е да се вземете в ръце и да се научите 
как да живеете пълноценно с тази дизгноза.

Във всеки процес на обучение има различни нива: начално и висше. 
Да се опитвате да обхванете всичко още в самото начало може да 
ви обърка, големият обем информация да ви обезкуражи и да угаси 
ентусиазма ви.

Тази книга е предназначена за началния етап на вашето обучение. 
Работете на принципа «step by step» («стъпка по стъпка»). Началният 
етап ще ви отнеме от 1 до 3 месеца, в които вие ще получите базови 
знания. Ще усвоите азбуката на диабета – ще се научите да пресмя-
тате въглехидрати, правилно да си поставяте инсулин, да прилагате 
принципите на самоконтрол, да се справяте с хипогликемията.

Съгласете се, като за начало не е никак малко!
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Глава 2.
Правилно хранене при ЗД 1 тип

«Не е нужна диета – нужно е правилно хранене»

При захарен диабет тип 1 не е нужно рязко да промените  своя на-
чин на хранене и да се откажете от всички свои любими храни, ако, 
разбира се, преди диабета сте се хранили правилно, а не само с чипс.

Можете да чуете мнението, че при ЗД 1 тип може да се яде всичко. 
Принципно това е така,  но в началото на живота ви с диабет не трябва 
да приемете това за правило.

Ние силно ви препоръчваме в първите няколко месеца да следвате 
определена схема на хранене, за да разберете по-добре влиянието 
на отделните продукти върху нивото на кръвната ви захар. Ако до 
диабета не сте имали определен режим на хранене – ще ви се наложи 
да си създадете такъв. Само когато подберете подходящия за вашия 
начин на живот режим, вие ще можете да направите и правилна схе-
ма за поставяне на инсулин.

Когато добре изучите себе си и своя организъм, ще можете свобод-
но да регулирате своето хранене и правилните дози инсулин без риск 
да се получи критично ниво на гликемия.

Скоро ще станете истински експерт-диетолог и ще можете да кон-
султирате своите приятели!

Цели на рационалното хранене:
• Поддържане на оптимално (близко до физиологичното) 
ниво на кръвна глюкоза
• Поддържане на нормално тегло
• Профилактика на сърдечно-съдовите заболявания, под-
държане на нормално ниво на холестерол
• По-добро самочувствие

Състав на хранителните продукти 
Задача в началния етап:
Най-важното – да се научите точно да определяте количеството въ-

глехидрати във всички продукти, с които  се храните. За целта тряб-
ва да се научите да разпознавате различните съставни еле-
менти на храната
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При рационално хранене се препоръчва следното съотношение на 
веществата:

Белтъчини 15–20 % Мазнини 20–25 % Въглехидрати 55–60%

1 грам = 4 ккал 1 грам = 9 ккал  1 грам = 4 ккал

Витамини и минерали
При правилно и балансирано хранене вие 

си ги набавяте в достатъчно количество от ос-
новните продукти.

Белтъчини
Съществуват два вида белтъчини -  животин-

ски (месо, извара, мляко, риба) и  растителни 
(фасул, грах, соя). При правилно хранене те 
не се пресмятат.

Мазнини (животински и 
растителни)

Животински (наситени, твърди): сметана, 
маргарин, сирене, които при правилно хра-
нене трябва да представляват около 30% от 
общото количество мазнини.

Растителни (ненаситени, течни): растителни 
масла, рибено масло - при правилно хранене 
трябва да представляват около 70% от общо-
то количество мазнини.

При правилно хранене те не се пресмятат.
Приема на мазнини се ограничава един-

ствено при кетоацидоза и наднормено тегло.
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Въглехидрати
Именно тях трябва да разпознаваме в кои продукти се съ-
държат и точно да умеем да ги пресмятаме.
Въглехидратите са източник на глюкозата и повишават 
нейното ниво в кръвта. Дозата инсулин се изчислява спо-
ред количеството приети с храната въглехидрати. 

Но 3–4 часа след хранене, ако поетата храна е с високо съдържание 
на белтъци и мазнини (например, порция месо около 200 г), кръвната 
глюкоза ще се повиши и може да се наложи допълнително инжектира-
не на малка доза бърз инсулин след хранене.
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Таблица 5. Класификация на въглехидратите.

Разтворими (трябва да се пресмятат) Неразтворими
  (не трябва да се пресмятат)
Прости (бързи)  Сложни Хранителни фибри
 (бавни) (целулоза)

Монозахариди Дизахариди Полизахариди Неразтворими Разтворими
 (нишесте) (целулоза, (пектин,
 хемицелулоза, гума)
 лигнин)

глюкоза, захароза картофи кора на плодове, ябълки
фруктоза,  малтоза зърнени храни зеленчуци, хляб круши
галактоза (малцова захар) макарони пълнозърнест цитруси
(плодове, мед) лактоза хляб сем. бобови,  ечемик
 (млечна захар) трици зеленчуци

Бързо се абсорбират в червата 
и бързо повишават нивото на 
кръвната захар
Употребата на такива въглехидрати
изисква определени правила
Най-добре приемайте след хранене
и заедно с продукти, които 
забавят абсорбирането им
(фибри, мазнини) – тук трябва 
да се съобразявате с килограмите си 
Може да ги хапвате при физи-
чески натоварвания, защото са
чисти източници на енергия
В течно състояние може да се 
приемат  само при хипогликемии
(напитки с глюкоза)
При прекалена употреба водят
до затлъстяване и кариес
Ограничават се при ЗД
(допустими не повече от 10%
от дневната доза)
Използват се при хипогликемии

Дълго се
разграждат
в червата и
бавно се
абсорбират

Бавно по-
вишават КЗ 

Нормализират
работата на 
червата
Създават чувст-
во за ситост
Намаляват
гнилостните
процеси в чер-
вата
Понижават ри-
ска
от рак на 
дебелото 
черво

Освобождават 
червата от 
вредни веще-
ства, токсини, 
радио-
нуклеиди.
Забавят абсор-
бирането на 
глю-
коза
Помагат за 
намаляване на 
холестерола
Понижават 
риска
от сърдечни
заболявания

Препоръчват 
се при ЗД с 
всяко
хранене

Препоръчват се 30-40 г храни-
телни фибри ежедневно.
Разтворими фибри – 10-25 г/
ден
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Въглехидратите могат да бъдат пресмятани в грамове или 
хлебни единици (ХЕ ).
Системата хлебни единици (ХЕ ) е разработена за уле-
снение при съставянето на
хранителния режим при захарен диабет.

1 ХЕ е равна на 12 грама въглехидрати във всеки продукт.

Начини за изчисление на въглехидратите:
1. Визуален начин: по специални картинки, които показват раз-

мера на порциите от различни продукти, съдържащи 1 ХЕ

Макарони                Картофи  Ягоди  Бисквити

2. Система от таблици, в които се  дава съдържанието на въглехи-
драти (ХЕ ) в определено количество от продукта (по-подробно – вж. 
приложението)

Таблица 6. Съдържание  за «1 хлебна единица» в хранителни продукти

Продукти Количество Тегло (г)

МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ :

Мляко, кефир, кисело мляко, сметана 1 чаша 250 мл.

Сладолед (в зависимост от сорта)   65 г

Кис. мляко 3,6%  1 чаша 250 мл.

ХЛЕБНИИЗДЕЛИЯ :

Хляб бял, кифли 1 бр.  20 г

Хляб типов, ръжен 1 филия  25 г

Хляб пълнозърнест 1 филия  30 г
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3. Пресмятане по данните, указани в етикета на продукти-
те: количество белтъчини, мазнини и въглехидрати в 100 г продукт.

100 г = 52 г въглехидрати
1 тост = 25 г съдържа
52: 4 = 13 г ВХ (1 ХЕ )

100 г = 4,69 г въглехидрати
1 чаша = 250 г съдържа
4,69х 2,5 =10,95 г ВХ (1 ХЕ )

Всеки может да избере тази система на изчисление, която му харес-
ва. Но най-добре и удобно е да се използоват техните комбинации.

Правила за пресмятане на дозата инсулин 
спрямо въглехидратите. Хлебен фактор.

Как правилно да пресметнем дозата инсулин в зависимост от коли-
чеството приети с храната въглехидрати?

Количеството единици инсулин, необходими за 1 ХЕ (12 г въглехи-
драти) определят така наречения ХЛЕБЕН ФАКТОР (който е инди-
видуален).

Средно, 1 ХЕ повишава нивото на кръвната глюкоза с 2 ммол/л.
Най-често за 1 ХЕ се поставят 2 ЕД бърз инсулин (индивидуалните 

колебания са от 0,5-1 ЕД в медения месец до 4 ЕД при лоша чувстви-
телност към инсулина – инсулинорезистентност). Може да се използ-
ват общите препоръки:

На закуска: 2 ЕД на 1 ХЕ
На обед: 1–1,5 ЕД на 1 ХЕ
На вечеря: 1–1,5 ЕД на 1 ХЕ
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Методи за изчисляване на индивидуалния хлебен фактор
1 начин:
Количеството ХЕ (или грамове въглехидрати) в храната (взимат 

се под внимание ХЕ при основния прием на храна и при «междин-
ната закуска», ако има такава) се разделя на количеството единици 
«бърз» инсулин, необходим за поддържане на кръвната глюкоза 2–3 
часа след хранене в рамките на ± 2 ммол/л от допустимото ниво.

Хлебният фактор се пресмята за всеки основен прием на храна. За 
аналоговите инсулини с ултрабързо действие се взимат ХЕ при основния 
прием на храна, защото «междинна закуска» при тях не е необходима. 

2 начин:
Общото количество ХЕ (или грамове въглехидрати) за деня се раз-

деля на количеството единици инсулин с бързо действие за целия ден. 
За това пресмятане не се взима количеството инсулин със средно или 
продължително (бавен, базален инсулин) действие.

3 начин:
«Правило 450»: Числото 450 се разделя на цялата денонощна доза 

инсулин (количество ЕД бърз + количество ЕД бавен инсулин) = коли-
чество грамове въглехидрати, за които е необходима 1 ЕД инсулин с 
бързо действие.

«Правило 500»: Числото 500 се разделя на цялата денонощна доза 
инсулин (количество ЕД ултрабърз + количество ЕД бавен инсулин)= 
количество грамове въглехидрати, за които е необходима 1 ЕД инсу-
лин с ултрабързо действие.

Показаните методи за изчисляване са приложими при 
компенсация и субкомпенсация на диабета (HbA1 до 8%) 
и добре подбрана доза базален инсулин. При нестабилна 
кръвна захар и декомпенсация получените по този начин 
коефициенти няма да бъдат верни. 

В началните фази на диабета се налага често да се изчис-
лява наново индивидуалния хлебен фактор, защото необ-
ходимата доза инсулин се променя често.

Трябва ли да измерваме количеството използвани проду-
кти?

По този въпрос има различни мнения. Едни смятат, че измерването 
на продуктите ограничава свободата на човека с диабет и създава 
допълнителни проблеми, други са убедени в обратното.

Но ако си поставите за цел да постигнете идеална компенсация на 
диабета, то поне през първите няколко месеца ви препоръчваме да 
имате кантарче под ръка, за да се научите правилно да оценявате 
размера на порциите и да пресмятате максимално точно количество-
то въглехидрати, особено в нови продукти.
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Разбира се, ако Вашата кръвна захар е далеко от идеалната, то 
вие няма да почувствате разлика в това как се чувствате, ако изядете 
1–2 ХЕ повече или по-малко. Например, при изходна кръвна захар 
10 ммол/л колебанията на глюкозата могат да достигнат от 6 до 14 
ммол/л след хранене. Но тези от вас, които измерват глюкозата си 
4–5 пъти на ден и я поддържат близка до нормалната, точно ще отра-
зят промените в своя дневник за самоконтрол и ще се съобразят с тях 
в бъдеще.

Именно правилното пресмятане на количеството въгле-
хидрати, а не на техните свойства оказва основно влияние 
върху компенсацията на диабета.

Колко въглехидрати на ден трябва да се поемат?
Ако до появата на диабета сте имали нормално тегло, то броят на 

въглехидратите  и режимът на хранене ще съответства на вече устано-
вените ви хранителни навици.

Най-добре е ендокринолог (или диетолог) да направи анализ на ва-
шия обичаен хранителен режим преди диабета и, базирайки се на 
него, да изчисли количеството въглехидрати, правейки съответните 
корекции за типа въглехидрати и режима на инсулинотерапия.

При наднормено тегло (което не се среща често в началните етапи 
на ЗД 1 тип) се дават насоки за намаляване на количеството приема-
ни въглехидрати и мазнини (вж. по-нататък).

Общи съвети:
1. Количеството въглехидрати, което е необходимо на възрастен чо-

век, се определя индивидуално, на базата на потребностите от енер-
гия (калории), като се отчита възрастта, физическото натоварване и 
теглото. С течение на времето ще се научите да правите това сами, но 
в самото начало се доверете на съветите на вашия лекар и се концен-
трирайте в изчисляването на количеството въглехидрати. 

Ето някои препоръки:
Таблица 7. Средно количество хлебни единици в зависимост от интензив-

ността на физическото натоварване.

Интензивност на натоварване  Мъже  Жени
При слабо физическо натоварване 15-16 ХЕ 12-14 ХЕ
При средно физическо натоварване  20-22 ХЕ 18-19 ХЕ
При силно физическо натоварване  25 ХЕ  25 ХЕ
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Общото количество въглехидрати не трябва да надвишава 25 ХЕ 
(или 250–300 г).

2. В началото на лечението с инсулин апетитът ви може да се повиши, 
защото клетките на организма «са гладували» без енергия (глюкоза) 
и е допустимо да се храните повече. Но когато теглото ви се върне към 
нормалното, трябва да намалите количеството въглехидрати (и маз-
нини) и, съответно, дозите инсулин. В противен случай ще започнете 
да наддавате килограми неконтролируемо, което води до редица ус-
ложнения: затлъстяване, високо кръвно налягане и холестерол.

3. Не се препоръчва да се приемат повече от 6–7 ХЕ в един прием 
на храна.

4. Въглехидратите трябва да се разпределят в 6 хранителни при-
ема: 3 основни и 3 «междинни закуски» съобразени с пиковете на 
действие на бързия инсулин. «Закуските» са задължителни тогава, ко-
гато нивото на кръвна захар (КЗ) 2 часа след основното хранене са 
по-ниски от 8–9 ммол/л.

5. Препоръчително е следното разпределение на ХЕ през деня (на-
пример, 18–19 ХЕ ) при бърз инсулин:

Закуска 2-а закуска Обяд След. закуска Вечеря 2-а вечеря
5 ХЕ 2 ХЕ 6 ХЕ 2 ХЕ 4 ХЕ 1 ХЕ
6. Ако трябва да промените количеството на приемани въглехидра-

ти и броя хранения трябва да промените и инсулиновата терапия.
Но! Ние не препоръчваме в първите месеци на диабета значително да 

променяте схемата и количеството въглехидрати на всяко хранене. Пър-
воначално се научете точно да избирате определено количество въгле-
хидрати от различни продукти за съответната доза инсулин. Трябва да 
се научите да балансирате дозата инсулин с количеството въглехидра-
ти, защото това ще ви позволи да контролирате своя диабет.

Гликемичен индекс (ГИ)
Способността на въглехидратите да повишават нивото на захар в 

кръвта (хипергликемия) се определя с така наречения гликемичен ин-
декс. Този термин е въведен през 1976 г.

количество  ХЕ         =         риск от  усложнения
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Какво е гликемичен индекс? Това е показател, който определя с кол-
ко се покачва нивото на кръвната захар след изяждането на даден 
продукт и отразява скоростта, с която се усвояват въглехидратите.

Колкото по-висок е ГИ на продукта, толкова повече и по-бързо се 
повишава нивото на захар в кръвта след усвояването на храната.

Гликемичният индекс на хранителен продукт се изразява чрез съот-
ношението:

 Ниво на глюкозата в кръвта 
 2 часа след прием на продукта

Гликемичен индекс =   ---------------------------------------  x 100
 Ниво на глюкозата в кръвта 
 2 часа след прием на чиста глюкоза
Необходимо е да отбележим, че химическата обработка на проду-

ктите може да увеличи гликемичния им индекс. Например, ГИ на кор-
нфлейкса  е равен на 85, а на царевицата, от която е направен — 70. 
Готовото картофено пюре  има индекс 90, а варените картофи — 70.

Ние също така знаем, че качеството и количеството на несмилаеми-
те фибри във въглехидратите зависи от големината на гликемичния 
индекс. Например, меки бели кифлички имат индекс 95, бял хляб — 
70, хляб Грахам — 50, пълнозърнест хляб — 35, бял ориз – 70, непо-
чистен (пълнозърнест) ориз – 50.

«Лоши» въглехидрати
Това са тези въглехидрати, които предизвикват рязко повишение 

на глюкозата в кръвта, което води до хипергликемия. Те имат индекс 
по-голям от 50.

Това, на първо място е бялата кристална захар в чист вид или в съче-
тание с други продукти, например кифли и бонбони. Тук можем да посо-
чим и всички промишлено обработени продукти (особено белият хляб), 
бял ориз, сладки напитки (особено алкохол), картофи и царевица.

«Добри» въглехидрати
За разлика от «лошите» въглехидрати, «добрите» се усвояват само 

частично от организма и не предизвикват значително повишение на 
кръвната захар.

Това са, преди всичко, едросмляните зърнени и някои съдържащи 
нишесте продукти — боб и леща, а също повечето плодове и зелен-
чуци (салата, ряпа, зелен фасул, праз лук и т.н.), които, освен това 
съдържат много фибри и малко глюкоза. 
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Фактори, влияещи на скоростта на усвояване на въглехи-
дратите

Ускоряват усвояването на въглехидратите (продукти с ви-
сок гликемичен индекс):

1. Термичната обработка на храната помага за разграждането на 
сложните въглехидрати.

2. Преработката на продуктите (рязане, кълцане, стъргане, смила-
не) ускорява разграждането. Соковете се усвояват по-бързо от целия 
плод.

3. Употребата на течности по време на хранене увеличава скорост-
та на освобождаване на стомаха и въглехидратите по-бързо се прид-
вижват към тънкото черво, откъдето се всмукват в кръвния поток.

4. Приемът на глюкоза в чист вид повишава нивото на захар в кръв-
та, но не така силно, както се смяташе в миналото.

5. Готварската сол ускорява попадането на глюкозата в кръвния по-
ток.

Забавят усвояването на въглехидратите (продукти с нисък 
гликемичен индекс):

1. Хранителните влакнини (фибрите) забавят скоростта на освобож-
даване на стомаха и достигането на глюкозата до тънките черва.

2. Разликата в структурата на нишестето в различните продукти вли-
яе на скоростта на повишаване на концентрацията на глюкоза в кръв-
та: картофите бързо повишават КЗ, а оризът и макароните – бавно.

3. Мазнините забавят скоростта на освобождаване на стомаха.
4. Големите късове храна (едросмляна или недобре сдъвкана) из-

искват по-дълго времени за преработка и забавят скоростта на осво-
бождаване на стомаха.

Можем ли да похапваме нещо сладичко?
Подсладители и заместители на захар.
Хората трудно се отказват от сладкото. Но вече има възможност да 

се използват различни подсладители и заместители на захар. Как да 
се ориентираме в тяхното изобилие?

Таблица 8. Натурални и изкуствени заместители на захар.

Група Име Характеристика и свойства
Изкуствени
заместители 
(подсладители)
На основата 
на цикламат 
и захарин

Аспартам (Е 951)

Захарин (Е 954)

Ацесулфам К

Цикламат (Е 952)

Сукралоза (Е 955)

• Не повишават КЗ
• Не съдържат калории
• Не се пресмятат като ХЕ
• В умерени количества (2–4 таб. 
за 24 ч) са безопасни за здравето.
• Трябва да се съобразят
с някои съпътстващи заболявания
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Натурални
заместители 
на захар 
Трябва да се 
пресмятат като 
ХЕ (въглехидрати)

Подсладители
Подсладителите са изкуствено създадени вещества, ето защо често 

си задаваме въпроса безопасни ли са те за нашето здраве. 
Съществува понятието «допустима доза на потребление за ден» 

(ДДПД) – това е количеството хранителни съставки, което можем да 
поемем за денонощие без това да причини вреда на организма ни 
според данните от научните изследвания. Дозата за различните под-
сладители се определя от специализираната международна органи-
зация FAO. 

Таблица 9. ДДПД подсладители.*
Подсладител  Допустима доза за ден (мг/кг тегло)
Ацесулфам К  15
Аспартам  40
Цикламат  11
Захарин  5
Сукралоза  9

Ограничения в употребата на различните видове подсла-
дители:

Аспартам –200 пъти по-сладък от захарта, да не се подлага на тер-
мична обработка. Не се препоръчва при фенилкетонурия.

1. Повишава КЗ, но по-бавно от обик-
новената захар т.к. «отива» в черния 
дроб, където се превръща в глюкоза
2. Съдържа калории (увеличава 
теглото) 1 г = 4 ккал
3. Пресмята се като ХЕ (10–12 г =1 
ХЕ )
4. Препоръчва се употребата на не 
повече от 30 г на ден
5. Захарните спиртове могат да 
предизвикат странични ефекти – га-
дене, повръщане, подуване, диария.
6. Препоръчително е да се изпозва 
фруктоза от натурални продукти – 
плодове и сокове.

Фруктоза
Захарни 
спиртове 
(ксилит, сор-
бит,
малтитол)
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Ацесулфам К (Калий) – 130-200 пъти по-сладък от захарта, може 
да се подлага на термична обработка. Не се препоръчва при сърдеч-
на недостатъчност.

Захарин –300-500 пъти по-сладък от захарта, добавя се след при-
готвянето на храната, като често се съчетава с други вещества, за да 
се намали горчивината му.

Цикламат –30-50 пъти по-сладък от захарта, може да се подлага на 
термична обработка. Не се препоръчва при бъбречна недостатъчност.

Сукралоза –600 пъти по-сладък от захарта, може да се подлага на 
термична обработка. 

Сахарин и цикламат не се препоръчват при бременност. При упо-
требата на другите подсладители в малки количества по време на 
бременност не са наблюдавани странични ефекти.

Не се препоръчват подсладители за деца до 3  години. Да се ограни-
чи употребата им при по-големите деца.

Натурални заместители на захар
Натуралните заместители нямат особени предимства пред обикно-

вената захар (ако тя се ползва с мярка и правилно), ето защо в наши 
дни те не се смятат за истински заместители на захар. Направете 
сравнение:

Таблица 11. Съдержание на въглехидрати и калоричност на натуралните 
заместители на захар

В 100 г  Захар  Фруктоза  Ксилит  Сорбит
Въглехидрати  99,8  99,8  98  98
Калории  398  400 392  392

Не трябва да се заблуждавате, че простата смяна на обик-
новените хранителни продукти с такива, закупени от диа-
бетичния или диетичния щанд ще реши проблема ви с пра-
вилното хранене при диабет!

Напитки
Човек с диабет може да пие повече вода от останалите, ако има 

колебания на захарта или висока кръвна захар.
ЗАПОМНЕТЕ:
• Соковете, сладките напитки, включително такива с фруктоза, 

бира, млечни продукти (мляко, айрян)– трябва да се пресмятат в хлеб-
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ни единици. Те не могат да се употребяват безконтролно.
• Най-добре е соковете и сладките напитки да се оставят «за за-

пас» в случай на хипогликемия.
• Чешмяната вода, минералната вода, напитките с подсластители 

(аспартам и т.н.) не повишават кръвната глюкоза. Те не се пресмятат 
в хлебни единици.

• Напитките с подсладители са безвредни в умерени количества. 
Пресмятайте допустимата си доза на потребление за ден за кг тегло.

• Препоръките по отношение на употребата на минерална вода не 
се различават от общите за всички хора. Газираната минерална вода 
е полезна при поява на кетоацидоза.

Напитките Лайт (Light) не съдържат захар. Обърнете внимание на 
подсластителите Е951 (аспартам), Е950 (ацесулфам К), Е955 (сукра-
лоза) = 0 въглехидрати. Бъдете внимателни – те не помагат при хипог-
ликемия!

Типични грешки , свързани с храненето:
1. Хипогликемия след хранене (недостатъчен прием на 

въглехидрати).
• Ястията от извара съдържат основно белтъчини, ако не са пригот-

вени с добавяне на въглехидрати (брашно, захар)
• Ястията от зеле, зеленчуковите салати без картофи съдържат фи-

бри (непреварими въглехидрати). Те не се пресмятат в хлебни едини-
ци, независимо от грамажа.

Тези продукти са полезни, но ако ядете само тях, Вие няма да по-
лучите необходимите ХЕ. Следователно, трябва да добавите въглехи-
драти като хляб или др. продукти.

2. Хипергликемия(висока кръвна захар)  след хранене  
(прекален прием на въглехидрати).

• Така наречените диабетични и диетични продукти и напитките с 
фруктоза могат да станат причина за висока кръвна захар. Много 
често хората с диабет не обръщат внимание, че, например, вафлите с 
фруктоза съдържат по-малко въглехидрати за сметка на увеличеното 
съдържание на белтъчини, а не никакви въглехидрати. Ето защо и тези 
въглехидрати трябва да се пресметнат.

• Обърнете внимание, че количеството мазнини и калоричността на 
обикновените и «диабетичните» продукти е на практика едно и също. 
Бъдете внимателни при употребата на такива продукти, ако имате 
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склонност към напълняване. Понякога, дори калоричността на диетич-
ните продукти е дори по-висока заради замяната на въглехидрати с 
мазнини.

Употреба на алкохол и тютюнопушене
Ние препоръчваме да ограничите употребата на алкохол при диа-

бет.
Но ако се появи уважителна причина за наздравица, то трябва да 

имате предвид следното:
• Алкохолът блокира отделянето на глюкоза от черния дроб, ето 

защо в случай на хипогликемия (ниска КЗ) черният ви дроб няма да 
помогне като «освободи» глюкоза от запасите гликоген. Това може 
да доведе до хипогликемия, дори на следващата сутрин след закуска 
(отложена хипогликемия).

• Пазете се от съветите на някои «умни диабетици», които ще ви 
посъветват да лекувате диабета си с алкохол! Алкохолът нарушава 
работата на черния дроб, а това е вашият най-важен помощник за 
поддържане обмяната на веществата. И трябва да бъде добре пазен.

• Допустимото количество алкохол при диабет е 1–2 стандартни 
алкохолни единици за денонощие. За мъжете – не повече от 14 еди-
ници за седмица, за жените – не повече от 9 единици за седмица.

Таблица 12. Количествена характеристика 
на една (1) стандартна алкохолна единица.

Напитка  Съдържание на алкохол (%)  Количество (мл)
Бира  5  285
Вино  12  100
Водка  40  30
Ликьор  18  60
• Ако поемете алкохол в такова количество заедно с храна (бавни 

въглехидрати), то не е необходимо да променяте схемата си за инсу-
линотерапия – рискът от хипогликемия е много малък.

• Ако сте превишили препоръчваната доза, което е нежелателно, то 
трябва да вземете мерки за избягване на хипогликемия – задължител-
но измерете кръвната си захар след ставане от масата и преди сън и 
при необходимост –поемете допълнително количество въглехидрати 
- 1-2 ХЕ, а също така измерете кръвната си захар на сутринта и след 
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закуска.
• В такива случаи се препоръчва да не оставате сам през нощта
• Алкохолът не се пресмята в ХЕ , с изключение на бирата (300мл = 

1 ХЕ ) и сладкото вино (150 мл около 1 ХЕ ). Решението за корекция 
на инсулинотерапията при прием на тези напитки е индивидуално. То 
зависи от количеството храна, физическата активност (танци, сексу-
ална активност и др.) Препоръчително е да измерите кръвната си за-
хар преди и 2 часа след храна, съчетана с прием на алкохол, за да 
вземете адекватно решение за корекция с инсулинова доза.

Таблица 13. Количество алкохолни единици в спиртните напитки.
Напитки  Бира  Бира  Шампанско  Уиски,водка  Вино  Ликьор

Количество (мл)  285  375  170  30  100  60

% алкохол  4,9%  4,9%  11,5%  40%  12%  18%

Кол-во алко-
холни единици 1  1,5  1  1  1  1

Що се касае до тютюнопушенето, този вреден навик води 
до прогресиране на заболяванията, свързани с усложнени-
ята от диабета при лош контрол.
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Глава 3.
ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ

Инсулинът е хормон, който отсъства от вашия организъм и който 
е жизнено необходим за поддържането на нормалната обмяна на 
веществата.

Той има белтъчна структура и се разрушава в стомаха под 
въздействието на ферментите (стомашните сокове), поради което не 
може да бъде приеман под формата на таблетки. Основният начин 
за въвеждане на инсулин в организма е чрез подкожно инжектиране. 

В последните години се провеждат изпитания за инхалационен начин 
за въвеждане на инсулин. Засега са получени само предварителни 
резултати, предимно подходящи за хора с диабет тип 2.

С помощта на схема за интензивна инсулинотерапия ние се стараем 
да имитираме нормалната работа на панкреаса. За съжаление, това 
трудно се постига, дори с помощта на най-новите видове инсулин. 
Хората с диабет трябва да знаят основните принципи на лечение, 
за да могат в различни житейски ситуации сами да коригират 
необходимата доза инсулин.

Вие вече знаете, че панкреасът изработва инсулин в базален 
режим (постоянно не голямо количество) и секретира много инсулин в 
отговор на приема на храна (болуси). Съобразно с това инсулините 
се делят на 2 групи: с продължително действие и с кратко действие.

Денонощната доза инсулин се разделя на базална доза 
(«бавен» инсулин до 40–60%) и доза, свързана с приема на храна 
(«бързодействащ , бърз» инсулин). Ориентировъчното разпределение 
на денонощната доза инсулин може да бъде: 2/3 от цялата доза през 
деня, 1/3 - вечер и през нощта.

Таблица 14. Основни видове инсулин 
БЪРЗОДЕЙСТВАЩ ИНСУЛИН
Произход на инсулина  Търговско име
Свински инсулин Моносуинсулин МК
(монокомпонентен високопречистен)
Човешки синтетичен инсулин Моноинсулин ЧС
(получават се с биосинтетичен метод Актрапид (Ново Нордиск, Дания)
– // – от Escherichia coli   Хумулин Р (Ели Лили, САЩ)

от бактерии на дрожди Инсуман Рапид (Санофи Авентис)
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ИНСУЛИНИ С ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ
(интермедиерни  и с удължено действие)

Начин на действие Произход  Търговско име

Продължителността  Човешки
се постига с помощта синтетични
на добавяне на протамин
НПХ-инсулини 

Продължителността  Свински Семилонг, Лонг
се постига с помощта  (Белмедпрепарати, РБ )
на добавяне на цинк.
Цинк-инсулини

Концентрация на инсулина
В наши дни се използват инсулини с концентрация 100 ЕД в 1 мл 

препарат във флакони или в пълнител за писалки. За тях се използват 
спринцовки със специална маркировка U-100. 

Тъй като на тази концентрация инсулин се премина сравнително 
скоро, то някъде все още  може да се срещнат и инсулини с 
концентрация  40 ЕД в 1 мл препарат. За инжектиране на такъв 
инсулин ви трябва спринцовка с маркировка U-40. Обръщайте 
внимание на концентрацията, когато ви попадне непознат флакон с 
инсулин или нови спринцовки!

Схеми на действие на инсулините.
Трябва да се научите много точно да си представяте  схемата на 

действие на инсулина – начало, пик и продължителност. Това ще ви 
помогне да разберете какво се случва в организма ви във всеки един 
момент. Съветваме ви да си начертаете свой индивидуален график 
на инсулинотерапията и да го държите на видно място (в дневника за 
самоконтрол, напр.)

Трябва да знаете, че при еднакво ниво на кръвната глюкоза (КЗ) 
вашите действия трябва да са различни, когато е пикът на действие на 
инсулина и в периода, когато той спира да действа.

Продължителността на действие на инсулина зависи от дозата – 
колкото по-висока е дозата, толкова по-продължително е действието.

Протафан ЧМ (Ново Нордиск, Дания)
Инсуман Базал (Санофи Авентис,
Франция-Германия)
Хумулин Н (Ели Лили, США)
Генсулин Н (Биотон, Полша)
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Таблица 15. Сравнителна характеристика на инсулините според 
продължителността им на действие.

Име Кога Начало на Пик на Продължителност
и свойства се поставя действието действието на действието
.
Инсулин с бързо
действие* (разтворим)
Прозрачен разтвор

Инсулин със средна
продължителност
 на действие (интермедиерен).
Изглежда като «мътен» 
разтвор, преди поставяне 
трябва да се 
разклати няколко пъти.
• NPH инсулини
• Lente инсулини

Аналози 
на инсулина
с ултрабързо
действие****

Аналози на инсулина
с продължително 
действие:
«Гларгин» (Санофи
Авентис): прозрачен
инсулин, става мътна 
след приложение в 
подкожната тъкан, 
което подсигурява
бавното и
равномерно усвояване
на инсулина.
«Детемир»
(Ново Нордиск, Дания)

Преди хранене,
между 
храненията.
Може да се 
прилага за
корекции на
висока КЗ.

20–30
минути
след
поставяне

2-3
часа 
след
поставяне
**

От 4 до 8
часа,
но обикновено
не повече от
5 часа след
поставяне.

Поставят се  
1–2 пъти на ден
(сутрин
и преди лягане)
за поддър-
жане на базал-
ното ниво на
инсулина)

2–3
часа след
поставяне
за NPH
инсулините,
за Lente:
след 
2,5–3 часа

4–6
часа след
поставяне
за NPH
инсулините,
за Lente:
след 5–7
часа***

От 10 до 16
часа, но
обикновено
не повече от
12 часа
след
поставяне.

Преди
всяко
хранене

10–15
минути
след
поставяне

1–2
часа 
след
поставяне**

От 3 до 4 ча-
са, но
не повече от
5 часa след
поставяне.

1 път 
дневно

1,5 часа 
след
поставяне

Не 
правят
значими
пикове

«Гларгин»
от 22 до 
28
часа,
«Детемир»
от 16 до 
18
часа
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 * Във воден разтвор молекулите на инсулина (мономери) се свързо-
ват в димери – по 2 молекули и в хексамери – по 6 молекули. При 
подкожно инжектиране на инсулина трябва време, за да протече 
обратната реакция на разграждане до мономери – тогава инсулина 
започва да действа.

** В пика на действие на бързия инсулин може да се направи межм-
динна закуска без инсулин.

*** В пика на действие при значителни дози инсулин със средс-
но действие може да се получи хипогликемия между храненията, а 
също и през нощта. Вследствие на това се затруднява избора на доза 
базален инсулин.

За да се създаде оптимално базално ниво инсулин със средна 
продължителност на действието се инжектират малки дози заедно с 
«бързия» инсулин преди всяко хранене

**** Принципът на създаване на препаратите е основан на замянае-
та на аминокиселини в молекулата на инсулина, което повишава ско-
ростта на усвояване и началото на действие на инсулина (инсулинът 
не образува хексамери). Използването на тези инсулини позволява 
добър контрол на нивото на КЗ след храна, без необходимост от  
междинна закуска. Вследствие на бързото действие е необходимо 
внимателно да се избере базалния инсулин, за да се избегне рязкото 
повишаване на нивото на КЗ преди следващото хранене.

Типични грешки при поставянето на инсулин:
• Не се спазва времето между поставянето на инсулина и приема на 

храна. Вследствие на това КЗ се увеличава много веднага след хране.-
нето, т.к. инсулинът не успява да подейства. След 2-3 часа, в пика на 
действието на инсулина, нивото на кръвната захар рязко пада.

• Прави се задължително междинна закуска след основното хранел-
не, незвисимо от високото ниво на КЗ. Трябва да се измерва КЗ 2 часа 
след хранене и да се премине към междинна закуска само ако нивото 
на КЗ е около или под 7-8 ммол/л. Ако кръвната захар е по-висока – 
междинна закуска не трябва да има

• Прилагат се  ултрабързи инсулинови аналози, но не се преосмист-
ля режима на хранене, продължават да се правят междинни закуса-
ки 2 часа след основното хранене, както е било при прилагането на 
бързите инсулини.

Запомнете! Инсулиновите аналози не са панацея и няма да подобрят 
контрола на диабета сами по себе си, те само ще ви помогнат 
да оптимизирате лечението. Преходът към инсулинови аналози 
с ултрабързодействие  изисква повторно обучение и значителна 
промяна в режима на хранене.
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Начало на инсулинотерапията.
Режим на многократни инжекции.
Режимът на многократни инжекции МОДЕЛИРА СЕКРЕЦИЯТА на 

инсулина като на  ЗДРАВ ЧОВЕК. 
Началната схема на терапията представлява поставяне на инжекции 

инсулин с бързо действие (болусен) преди основните хранения и 
инсулин с продължително действие(базален) преди сън и/или сутрин, 
за създаване на базално ниво.

В идеалния случай схемата за поставяне на инсулин се подбира 
индивидуално според дневния режим и житейски ритъм на семейството и 
диабетика, като се отчита традиционното време за хранене в семейството. 
Но в болницата ще ви предложат класическа схема за инсулинотерапия, 
съобразена с времето за хранене и режима в болницата.

Обърнете внимание на времето за хранене и «междинните закуски», 
необходими при инсулините с бързо действие («междинните закуски 
» са 2 часа след основно хранене, когато е пикът на инсулина с 
бързо действие). За да не се получава висока кръвна захар между 
храненията, времето между поставянето на инжекциите с бърз инсулин 
не трябва да бъде повече от 5 часа. Да се намали зависимостта от 
този период помага поставянето на базалния инсулин сутрин.

Времето между бързия инсулин преди вечеря и нощният инсулин не 
трябва да превишава 3–4 часа.

Рис. 9 (a). Многократни инжекции с бърз инсулин.
При използването на инсулинов аналог с ултрабързо действие 

ситуацията е съвсем друга. Междинните закуски вече не са 
необходими, а за да не се получава висока кръвна захар между 
храненията, времето между поставянето на инжекциите с ултрабърз 
инсулин не трябва да бъде повече от 3–4 часа.

При използване на базален инсулин с удължено действие от 24 часа 
и повече, например Лантус или Тресиба, това правило не е задължи-
телно, бел. ред. 

Обикновено е трудно да се спазва винаги този период, ето защо се 
налага инжектиране на базален инсулин сутрин. Ако ви се похапват 
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«междинни закуски» се налага допълнително инжектиране на 
инсулин. Времето между ултрабързия аналог преди вечеря и нощният 
инсулин не трябва да превишава 2–3 часа.

Двукратен режим на инсулинотерапия.
Преди години често са поставяли инсулина 2 пъти дневно: инсулин 

и с продължително и с кратко действие преди закуска и преди 
вечеря едновременно или са разделяли вечерната инжекция: преди 
вечеря (инжектиране на инсулин с бързо действие) и преди сън 
(инсулин с бавно действие) Тази схема са наричали «традиционна 
инсулинотерапия».

Рис. 9 (б). Двукратен режим на инжекции.
Но  подобен режим на терапия не съответства на физиологичната 

секреция на инсулина. Голямата концентрация на инсулин между 
приемите на храна задължават човека с диабет непрекъснато да 
похапва по нещо, което води до увеличаване на килограмите.

Без възможност гъвкаво да се променят часовете за хранене и 
обемът на приеманата храна, човек е задължен да се съобразява с 
действието на инсулина. С такъв режим на терапия трудно се постига 
добра компенсация на диабета и се увеличава рискът от усложнения.

Днес повечето диабетолози не препоръчват такива схеми при ЗД 
1 тип. Използват ги при ЗД 2 тип, при възрастни хора с монотонен 
режим на живот и в периода на ремисия при ЗД тип 1.

Изследванията показват, че броят инжекции не влияе на качеството 
на живот на младите хора  с диабет. Напротив, прилагането на 
интензивна инсулинотерапия с многократни инжекции на инсулин, 
значително намалява риска от усложнения от ЗД .

Отстъпление
Някои хора с диабет се опитват да изпробват други методи на 

лечение, така наречената нетрадиционна терапия. Различни лечители 
обещават изцеление от заболяването, давайки многобройни 
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«достоверни» примери. За съжаление, доказани случаи на пълно 
оздравяване от диабет тип 1 няма никъде по света.

Подобряването на протичането на диабета и дори намаляването на 
необходимите дози инсулин на фона на някои нетрадиционни методи 
на лечение съвпада с настъпването на «медения месец» или фазата 
на ремисия на заболяването.

Доказано е, че продължителността на «медения месец» пряко зависи 
от добрия контрол на диабета и интензивната инсулинотерапия от 
самото начало на диагностициране на заболяването.

Ние настоятелно препоръчваме да не се отказвате от 
инсулина, дори и да сте решили да изпитате върху себе си 
някой нетрадиционен метод.

Инсулинотерапия  след  изписване  от  болницата.
Предложената в болницата схема за поставяне на инсулин, може да 

се окаже не съвсем подходяща в условията на Вашия обичаен начин 
на живот.

Типична грешка след изписване от болницата: схемата на 
инсулинотерапия не се коригира в домашни условия.

Инсулинотерапията не е догма, а ръководство за действие. 
Както променяте вида на дрехите си  в зависимост от времето навън, 
така и дозата и схемата за поставяне на инсулин ще се променят в 
зависимост от условията за хранене и начина ви на живот.

Трябва задължително да обсъдите със своя лекар възможните 
варианти за поставяне на инсулин  у дома.

По-долу ще покажем различни схеми на инсулинотерапия при 
различни режими на работа и училище.

Но! Не препоръчваме често да променяте схемата си на 
инсулинотерапия в началния етап на диабета.

Няма да ви е лесно да държите своя диабет под контрол!
Когато получите необходимите знания, ще можете самостоятелно 

да изчислявате необходимото количество инсулин и да си го поставяте 
своевременно в зависимост от променящите се условия във вашия 
живот.
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Ако закусвате, обяд-
вате и вечеряте рано, 
нивото на глюкозата 
ще се повишава пре-
ди сън. Затова е необ-
ходимо да се въведе 
допълнително бърз ин-
сулин преди втората 
вечеря или инсулин със 
средно действие преди 
първата вечеря. 

Aкo рано закуск-
вате и обядвате, 
а вечеряте късно, 
нивото на вашата 
КЗ ще се повишава 
преди вечеря. В този 
случай ще ви е нужи-
на корекция с мал-
ко количество бърз 
инсулин в ранния 
следобед или 
инсулин със средно 
действие на обед.

Рис. 10 (б). Корекция 
на режима на 
инсулинотерапия при 
късна вечеря.

Рис. 10 (а). Корекция на 
режима на инсулинотера-

пия при ранна вечеря
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Aкo закусвате късно, обядвате около 13.00  и вечеряте късно, ще ви 
е нужна корекция с малко количество бърз инсулин в ранния следобед 
или инсулин със средно действие на обед. Друг вариант  е да слагате 
сутрешния базален инсулин в 12 часа на обед.

Ако не закусвате – пропуснете инжекцията «бърз» инсулин сутрин и 
допълнително хапнете по време на началото на действие на средния 
инсулин.

Рис. 10 (в). Корекция на режима на инсулинотерапия 
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Начини и правила на поставяне на инсулин.
За поставяне на инсулин се използват:
• Спринцовки
• Писалки
• Инсулинови помпи

Рис. Спринцовки 0,5 ЕД , 1 ЕД , 2 ЕД .

Правила за поставяне на инсулин със 
спринцовка
• Подгответе инсулина и спринцовката.
• Инсулинът с бавно действие  е мътен преди поставяне и трябва добре 

да се разбърка (обърнете флакона нагоре-надолу или го търкаляйте 
между дланите си не по-малко от 10 пъти). Не тръскайте флакона.

• Въведете въздух в спринцовката според желаните за поставяне ини-
сулинови единици (ако искате да поставите 10 ЕД инсулин, въведете 
10 ЕД въздух).

• Въведете въздуха от спринцовката във флакона с инсулин.
• Вземете необходимото количество инсулин в спринцовката. През-

махнете мехурчетата въздух от спринцовката с помощта на изп-
пръскване - обърнете спринцовката с иглата нагоре и чукнете по 
корпуса. Изпуснете от спринцовката въздуха и излишния инсулин 
обратно във флакона.

• Вкарайте иглата под ъгъл 45° в кожната гънка.
• Придържайки кожната гънка, вкарайте инсулина.
• Почакайте няколко секунди (около 5 сек.) и извадете иглата.
• Отпуснете кожната гънка.
• Ако инсулинът изтече след инжектирането, можете да натиснете 

мястото на инжектиране с пръста си или да използвате по-дълга 
игла.
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Правила за поставяне на инсулин с писалка

• Поставете специалния пълнител с инсулин в писалката (обикновено 
съдържа 300 ЕД инсулин), което е достатъчно за определен период 
от време.

• Преди въвеждането на бавния инсулин (ако е с мътна субстанция), 
обърнете нагоре-надолу писалката поне 10 пъти, за да смесите 
равномерно инсулина.

• Поставете игличка на писалката
• Изпръскайте 0,5-1 ЕД инсулин във въздуха, за да се убедите, че 

иглата е проходима и запълнена с инсулин.
• Нагласете необходимото количество единици инсулин.
• Вкарайте иглата под ъгъл 45° в кожната гънка (за игла 8-12 мм) или 

перпендикулярно към кожата (за игла 5-6 мм).
• Придържайки кожната гънка, вкарайте инсулина.
• Почакайте няколко секунди (най-малко 15 сек.), за да не изтече 

инсулина и извадете иглата.
• Отпуснете кожната гънка.
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Какво трябва да помните при инжектиране на 
инсулин?

• Ако спазвате правилата за лична хигиена и всеки ден взимате 
душ, то няма нужда да дезинфицирате кожата със спирт преди всяко 
убождане. Рискът от инфекция при това положение е минимален.

• Много пациенти използват игли и спринцовки за еднократна упоп-
треба няколко пъти. Рискът от инфекция на местата на инжектиране с 
повторни инжекции е незначителен. Инжекциите могат да станат по-
болезнени, ако иглите не се сменят често.

• Препоръчва се да се сменят иглите на писалките с продължителен 
инсулин след всяка инжекция поради риска от изтичане на течност 
от пълнителя и нарушаване на съотношението на течността в него. В 
допълнение, иглата може да бъде блокирана от кристалите на мътния 
инсулин.

Рис. 11. Постигане на кожната гънка

Рис. 12. Инжекции с игла  5–6мм и 12–13 мм
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Таблица 14. Препоръчван тип игли за поставяне на инсулин в зависимост от 
пола, възрастта и телосложението.

Възраст  Тип телосложение  Препоръчван тип игли
Деца до 12 г.  всякакво  5–8 мм
Мъже 12–18 г.  всякакво  5–8 мм
Жени 12–18 г.  нормално 5–8 мм
Жени 12–18 г.  наднормено  5–8 мм и 12–13 мм
Възрастни мъже  нормално 5–8 мм
Възрастни мъже  наднормено  8–12 мм
Възрастни жени  нормално  5–8 мм и 12–13мм
Възрастни жени  наднормено  12–13 мм

Препоръчвани места за поставяне на инсулин.

Рис. 13. Препоръчвани места за поставяне на инсулин.

Име на инсулина  Място за поставяне
Бърз инсулин  Корем (бързо усвояване)
Ултрабързи аналози  Корем
Инсулин със средно Бедра/дупе
и продължително действия (бавно усвояване)
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Външната повърхност на ръцете може да се използва за инжекти-
ране на бърз инсулин, но подкожната мастна тъкан там обикновено 
е тънка и трудно се прави кожна гънка за инжектиране, поради което 
инжектирането в тази област, особено при деца, не е препоръчително.

Аналозите на инсулина по принцип се абсорбират почти еднакво от 
различните места на инжектиране. Ултрабързите аналози са малко 
по-бързо усвояеми, ако се поставят в областта на корема.

Винаги избирайте една и съща зона за определен тип инсулин. Ва-
жно е да редувате местата за инжектиране във всяка зона на разстоя-
ние от 1-2 см.

Направете си шаблони за краката за корема.

Рис. 14. Шаблони за краката и за корема
Препоръчваме да използвате принципа: четни дни - дясната полови-

на от тялото, нечетни - вляво.

Смесване на инсулини в спринцовка
За да намалите количеството убождания, може да смесвате 

инсулини NPH с бърз инсулин или аналози. Не препоръчваме да 
смесвате инсулини, съдържащи цинк, защото цинкът може да наруши 
действието на бързия инсулин.

1. Вкарайте въздух във флакона с мътния инсулин.
2. След това вкарайте въздух във флакона с бърз инсулин или анав-

лог.
3. Издърпайте в спринцовката бързия инсулин (прозрачния).
4. Извадете спринцовката и внимателно поставете иглата във флаф-

кона с мътен инсулин.
5. Внимателно наберете точната доза „мътен“ инсулин, опитвайки 

се да се уверите, че част от вече въведения „бърз“ инсулин няма да 
попадне във флаконa.
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Тази последователност на издърпване на инсулини в спринцовката 
трябва да се спазва, защото е абсолютно недопустимо попадането на 
«мътен» инсулин във флакона с прозрачния «бърз» инсулин. Ако кап-
ка « бърз » инсулиа попадне във флакона с « мътен » инсулин, свой-
ствата на бавния инсулин няма да се променят. Но ако се случи обра-
тното – това ще доведе до промяна на свойствата на бързия инсулин.

Смесването на инсулини е неудобно, защото и двата инсулина тряб-
ва да се поставят в една зона. При избор на зона може да спазвате 
следния принцип: ако кръвната глюкоза е висока – поставяйте инжек-
цията в корема (за да подействова инсулина по-бързо), ако е ниска 
– в бедрото/дупето.

Защо трябва да се сменят местата на убожда-
нията? Липодистрофия.

Ако се инжектира инсулин често на едно и също място, се получа-
ва нарастване на подкожно-мастната тъкан и на кожата в местата на 
убожданията се образуват уплътнения – «портокалова кожа», вслед-
ствие от хипертрофична липодистрофия. Първо, появява се козмети-
чен дефект, второ и по-важно, инжекциите в зоната на липодистро-
фия водят до недобро усвояване на поставяния инсулин.

По-рядко по кожата могат да се образуват промени от типа «вдлъб-
вания» или загуба на мастна тъкан. Имунна реакция на организма в 
отговор на поставянето на инсулин води до  «изтъняване» на участъци 
от подкожната мастна тъкан. Развивава се така наречената атрофич-
на липодистрофия.

Не инжектирайте инсулин в места с липодистрофия!
Таблица 15. Фактори, влияещие на усвояването на инсулина.

Фактор  Ускорява усвояването  Понижава усвояването

Състояние на
подкожното
кръвоснабдяване

Дълбочина  Поставяне на инжекцията Поставяне на инжекцията
на инжекцията  мускулно подкожно

Място В корема В бедрото, дупето

Повишено 
кръвоснабдяване
(баня, душ, висо-

ка температура)

Забавено кръвоснабдяване
(при охлаждане, стесняване  
на кръвоносните съдове при 
пушене, при обезводняване)
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Фактор Подобрява усвояването  Забавя усвояването

Антитела (АТ )
към инсулина

Физически
упражнения

Масаж на
мястото 
на инжекция

Дебелината 
на подкожно-
мастната тъкан

Инжекция на 
място с
хипертрофична
липодистрофия

Концентрация
на инсулина

Времеви интервал между инжекцията с 
инсулин и храненето

Много е важно да се спазва времето между поставянето на инсулина 
и храненето, особено преди закуска, защото сутрин чувствителността 
към инсулин е най-ниска.

АТ могат да се свързват 
с инсулина, водейки до 
забавяне на ефекта

Физическото 
натоварване
подобрява 
усвояването на
бързия инсулин,
особено при 
мускулна инжекция

Усвояването 
се подобрява
вследствие бързото
разграждане 
на инсулина

Големият слой подкожно-
мастната тъкан 
забавя усвояването

Забавено и безредно
усвояване на инсулина

40 ЕД се усвоява
по-бързо

100 ЕД се усвояват
по-бавно



50 51

Таблица 16. Препоръчително време за инжекция преди закуска.

Кръвна захар (ммол/л) Бърз инсулин Ултрабърз аналог
< 3  Точно преди хранене  След хранене
3–5  15 мин преди хранене  Точно преди хранене
5–8  30 мин преди хранене  Точно преди хранене
8–12  45 мин преди хранене  10 мин преди хранене
> 12  60 мин преди хранене  20 мин преди хранене

Съхранение на инсулина
Използвания флакон с инсулин се съхранява най-добре на стай-

на температура (не по-висока от 25–30°С). При тази температура 
консервантите, които се намират в инсулина, действат по-ефектив-
но и по-активно унищожават бактериите, които могат да попаднат 
във флакона при неговото повторно използване. Флаконът може да 
се съхранява и на дневна светлина (но не на прякото въздействие на 
слънчевите лъчи). Запасните флакони инсулин трябва да се съхраня-
ват в хладилника (при  температура 4–8°С), да не се допуска замръз-
ване.

В инструкциите на производителя е написано, че отворен флакон 
с инсулин трябва да се използва не повече от 1 месец. Но когато чо-
век си поставя по-малки дози инсулин, то 1 флакон може да стига за 
повече от един месец. Изследванията показват, че инсулин, който се 
съхранява при стайна температура един месец, губи само 0,1 % от 
своето действие. Според други данни бързият инсулин и бавните инсу-
лин тип НПХ запазват нормална концентрация 100 ЕД /мл в продъл-
жение на 110 дни използване след отваряне. Дори след една година 
при стайна температура, ако е държан на тъмно, инсулинът губи само 
10% от своята ефективност.

Трябва да следите какво е състоянието на флакона с инсулин. Не 
трябва да се използва бърз инсулин, ако е станал мътен. Също така, не 
можете да използвате инсулин със средно и продължително действие, 
ако съдържа «люспи» или подобен слой във флакона. 
Пресмятане на необходимото количество флакони инсулин.

Инсулинът е скъпоструващ препарат и трябва да се използва 
най-ефективно. Вашият лекар ще ви издава рецепти за безплатен ин-
сулин за определен период време, съобразени с вашата индивидуал-
на денонощна доза.



52

Глава 4.
САМОКОНТРОЛ

Надяваме се, че вече сте се научили да пресмятате необходимото ви 
количество въглехидрати и  сте усвоили най-важните за вашата инсу-
линотерапия навици. Сега е време да се научим да прилагаме своите 
знания и умения на практика, за постигане на  по-добър контрол над 
диабета. Първото нещо, което трябва да можем да правим е да осъ-
ществяваме добър контрол на кръвната си захар в домашни условия.

Интензивната инсулинотерапия изисква не само често инжектиране 
на инсулин, но и измерване на нивото на глюкозата преди всяко хра-
нене с последваща корекция на схемата за прилагане на инсулина.

Трябв да помните, че еднократното определяне на нивото на кръв-
ната ви захар (КЗ) не отразява вашето истинско сестояние при диа-
бет. Този показател се променя на всеки 3–5 минути.
Погледнете графиката на промените в КЗ за едно денонощие (напра-
вена със специалното устройство MiniMed CGMS, което измерва глю-
козата в подкожната тъкан на всеки 5 минути в течение на 2–3 дни). 
Юноша с диабет тип 1 е направил 3 замервания на КЗ (сините точки), 
които, както виждате, не отразяват истинската картина на колебани-
ята на глюкозата.

Рис. 15. Графика на промените в КЗ за едно денонощие

За да знаете точно какво се случва с вашия организъм, най-добре 
измервайте нивото на КЗ често, а при промяна на дозата или вида на 
инсулина – до 7-8 пъти на ден.



52 53

Как да оценим компенсацията на диабета?
За да живеят пълноценен живот хората с диабет е от жизненоважно 

значение да имат компенсация на диабета.
Компенсацията на диабета води до нормални нива на кръвната за-

хар и помага да са задържи по този начин. В повечето случаи е въз-
можно да се избегне появата на сериозни усложнения или поне да се 
забави тяхното развитие.

Компенсацията на диабет може да бъде пълна и частична или напъл-
но да отсъства. В първия случай, кръвната захар се движи в нормал-
ните граници, във втората – често се повишава, докато в последния е 
винаги по-висока. Това състояние се нарича некомпенсиран захарен 
диабет.

Съществуват няколко основни показателя за компенсирано състоя-
ние при диабет:

1. Денонощен профил на кръвната глюкоза
2. Гликиран хемоглобин (HbA1C)
3. Фруктозамин (ФА)
Ежедневият профил на глюкозата трябва да включва:
1. нивото на глюкозата в кръвта:

• преди всяко хранене;
• 2 часа след хранене;
• нощем, в зависимост от типа нощен инсулин, инжектиран в 
22 часа (НПХ -инсулини - на всеки 2–3 часа през нощта, бавни 
инсулини от типа Ултратард, Детемир, Лантус - на 4–6 часа);

2. съдържание на глюкоза и кетони в сутрешната урина.

Гликиран хемоглобин
Гликирания хемоглобин (HbA1C) – е  много важе показател за кон-

трол на диабета. Хемоглобинът е белтък, съдържащ се в червените 
кръвни клетки (еритроцити), чрез който става пренасянето на кисло-
род до всички тъкани на тялото. Част от него се свързва необратимо 
с кръвната глюкоза (гликира се), вследствие на което се образува 
гликиран хемоглобин (HbA1c). Той остава в еритроцитите за период 
от 120 дни, колкото е средната им продължителност на живот. Това 
означава, че по стойността на гликирания хемоглобин можем да съ-
дим какво е било нивото на кръвната захар в предшестващите 2-3 
месеца. Колкото по-високи са нивата на кръвната глюкоза, толкова 
по-голяма част от хемоглобина се гликира, съответно толкова по-ви-
соко е нивото на гликирания хемоглобин. 



54

.Гликирания хемоглобин се определя веднъж на 3 месеца. Нормал-
ната стойност на HbA1C е до 6%.

Фруктозамин
Фруктозаминът (ФА) показва нивото на КЗ в последните 2-3 сед-

мици, защото серумните белтъци като албумина, които се свързват с 
глюкозата, циркулират в кръвта именно толкова време. Нормалният 
ФА е до 280 ммол/л.

Таблица 17. Показатели за контрол на диабета.

Показател  Kолко време назад отразява
 нивото на КЗ
КЗ  за минути
Захар в урината  за часове
Фруктозамин (ФА)  за 2–3 седмици
Гликиран хемоглобин (HbA1c)  за 2–3 месеца

Обърнете внимание към съответствието на HbA1C и средната глю-
коза в кръвта.

 Защо е важно да се контролира диабетът?
В наши дни самоконтролът е скъпоструващ и държавата засега не 

може да обезпечи всички хора с диабет с достатъчно количество без-
платни тест-ленти за глюкомер.

Но доказан факт е, че е по-добре да се инвестират средства в само-
контрол от самото начало на заболяването, отколкото да се лекуват 
усложненията от диабета.

HbA1C  Глюкоза Глюкоза
 цялостна кръв плазма

% ммол/л мг/дл ммол/л  мг/дл
5 5,1 92 5,6 103
6 6,9 124 7,6 138
7 8,6 156 9,6 173

8 10,4 188 11,5 208

9 12,2 219 13,5 243
10 13,9 251 15,5 278

11 5,7 283 17,5 314
12 17,4 314 19,5 349
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Това е особено важно в първите месеци на диабета. Когато изучите 
себе си и работата на своя организъм, количеството тестове може да 
бъде намалено.

Изберете за себе си и своето семейство подходящата формула:
Добър контрол на диабета = здраве = работоспособност = добри доходи
Лош контрол на диабета =усложнения = инвалидност = ниски доходи

За да ви убедим допълнително за значението на самоконтрола, ще 
цитираме резултатите от някои изследвания ...

Рис. 17. Вероятност за поражения на очите при интензивна и традиционна 
инсулинотерапия

DCCT изследването (Jour. Ped, 1994) за първи път показа, че интен-
зивната инсулинотерапия  значително понижава риска от усложнения 
при ЗД 1 тип.

Напомняме, че интензивна инсулинотерапия  е:
• инжекции инсулин и измерване на КЗ преди всяко хранене
• корекция на дозата инсулин в съответствие с КЗ преди всяко хра-

нене и количеството въглехидрати в храната
• създаване на мотивация за обучение при хората с  диабет.
В норвежко проучване е показана зависимостта на вероятността 

от развитие на микроаневризми в  очни е дъна от нивото на HbA1C 
(Diabetes Medicine, 1992) [343 Hanssen, K.F. 1992].

Рис. 18. зависимост на вероятността от развитие на микроаневризми на 
очните дъна от нивото на HbA1C
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Изследване от Линкопинг (Швеция) разкрива зависимостта на 
нивото на HbA1C и лезиите на бъбреците и окото при диабет тип 1 
(Diabet Medicine, 1998) [344 Bojestig, M. 1998].

Рис. 19. Зависимост между нивото на HbA1C и пораженията на бъбреците и 
очите при ЗД тип 1.

В Американско изследване, публикувано през 1997 (Arch InterМed) 
[342 Оrchard,T.J. 1997] се посочва, че за развитието на повечето ми-
кроваскуларни усложнения от диабета средно ще са необходими:

• 83 години (при HbA1C до 7%)
• 42 години (при HbA1C – 8%)
• 28 години (при HbA1C – 9%)
• 21 години (при HbA1C – 10 %)
• 18 години (при HbA1C – 11%)

Надваме се, че тези данни са ви убедили, че в контрола на диабета 
си струва да се влагат сили и средства.

Типична грешка при неправилен самоконтрол.
Човек с диабет измерва нивото на кръвната захар (КЗ), но не про-

меня дозата инсулин, независимо от постоянните високи показатели. 
Ако не се коригира лечението според нивото на КЗ, то измерването 

губи смисъл и се превръща в празна загуба на време и тест-ленти. В 
началото не всичко ще ви се получава идеално, но  само ако активно 
провеждате самоконтрол, Вие ще можете да изучите както себе си, 
така и своя диабет.

Контрол на КЗ в домашни условия
Има 2 основни начина за контрол на нивото на КЗ в домашни ус-

ловия: с помощта на глюкомери – специални портативни прибори и 
тест-ленти, променящи цвета си в зависимости от нивото на  глюкоза 
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в кръвта.
Правилата за измерване с  глюкомер не са сложни и са показани от 

всеки производител в инструкциите за използване. При глюкомерите 
се използват 2 основни принципа за определяне на концен-
трацията на глюкоза в кръвта: фотометричен и електрохи-
мичен (съвременен).

Фотометричните глюкомери (Glucotrend, Accutrend, Accu-
check Active, One Touch Basic, Profile, Betacheck, Supreme) опре-
делят промяната в оцветяването на тест-зона, което се появява 
в резултат на реакцията на глюкозата със специални вещества, 
нанесени на лентата.

Електрохимичните или сензорни глюкомери (Bionime, 
SmartScan, Glucometer Elite, Precision QID, Сателит, Глюкомер 
ГМ) използват електрохимичен метод, като приборът измерва 
големината на тока, възникващ в резултат на реакцията на КЗ 
със специални химични вещества, нанесени на лентата.

Електрохимичен метод за определяне на КЗ

• Електродите на лентата и контактите 
на входа са изработени от злато

• Автоматично въвеждане на кода
• Нов сменяем порт с всеки набор от 

тестови ленти
• Калибровка по КЗ
• Количество кръв за измерване: 0,5 

(1,4) микролитра
• Амплитуда на измерването: 0.6 – 

33.3 mmol/L
• Памет: 300 резултата с дата и час
• Автоматично вземане на кръв, удобен 

дизайн на тест лентите

Рис. 20. Електрохимичен глюкомер BIONIME

Колко са точни глюкомерите?
Във всеки глюкомер, също като и при лабораторните измервания 

е заложен диапазон на грешка на измерване, ето защо резултатите 
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от анализа на КЗ направени с различни прибори и в лаборатория, 
макар и взети едновременно, могат да се различават. Освен това не 
бива да забравяме, че много от глюкомерите показват резултати за 
нивото на глюкозата в плазмата, а то се  различава с 11–15% от ла-
бораторните показатели за цялостна кръв.(Нивото на глюкоза в плаз-
мата е около 1,1 пъти по-високо от нивото в цялостната кръв.)

 Трябва внимателно да се четат  инструкциите и да се задават въпро-
си на лекаря в случай на затруднение.

Всички съвременни глюкомери са с добро качество, трябва точно да 
се спазват правилата за работа, редовно да се контролира глюкоме-
ра с тестова течност (лента) и да се доверим на своя прибор.

Освен това, резултатът от анализа на нивото на глюкоза в плазмата 
се смята за по-достоверен – при определяне на глюкозата в цялостна-
та кръв различните показатели на общата хемостаза (повишено съ-
държание на липиди в кръвта, отношението на обема на еритроцитите 
към общия обем и др.) могат да влияят на показателите на нивото на 
глюкозата. 

От практиката е известно, че най-големи отклонения глюкомерите 
дават при високи стойности на КЗ, когато не е толкова важно дали 
глюкозата е 16 или 18 ммол/л.

Старайте се да поддържате нивото на КЗ в нормални граници и пре-
тенциите към глюкомера ще са ви по-малко. Най-лесно е за лошите 
резултати да обвиним измервателния прибор!

Правила за убождане на пръста.
• Измийте ръцете си с топла вода и сапун. Не използвайте спирт 

за дезинфекция, тъй като рискът от инфекция е минимален! Ако 
спиртът или друга течност попадне в тест лентата заедно с кръвта, 
устройството ще ви даде резултата от тази „смес“. Но тези данни 
няма да имат нищо общо с истината!

• Необходимо е да пробиете страничната повърхност на пръстите 
-там има по-малко чувствителност.

• Можете да вземате кръв от алтернативни места (ако към устрой-
ството са приложени специални приспособления за това) - от па-
леца на крака (ако нямате проблеми в тази област - намаляване 
на чувствителността, рани), предмишницата. Необходимо е да 
знаете, че след като сте яли, стойностите на кръвната захар от 
предмишницата, изостават от стойностите, взети от пръстите с 35 



58 59

минути, поради по-слабо интензивния кръвен поток. Ето защо, ко-
гато има съмнения за хипогликемия, по-добре е да вземете кръв 
от пръста.

• За да пробиете пръстите си, има специални убождащи устройства 
(с ланцети), в които можете да регулирате дълбочината на проби-
ването в зависимост от дебелината на кожата.

• Човек може да използва своя ланцет (игличката) няколко пъти - 
рискът от инфекция е нисък. Но се погрижете за пръстите си, не 
позволявайте убожданията да станат болезнени поради тъпата 
ланцета.

• Не давайте никому да ползва вашето убождащо устройство, за да 
избегнете риска от заразяване с хепатит В или други инфекции, 
предавани по кръвен път. Убождащото устройство и ланцетите за 
него трябва да са строго индивидуални!

Определяне на глюкоза в урината (глюкозурия)
В нормалния случай няма глюкоза в урината. Но при повишение на 

глюкозата в кръвта до така наречения «бъбречен праг»,  бъбреците не 
се справят с високото глюкозно натоварване и в урината започва да 
се процежда захар.

В наши дни определянето на глюкоза в урината не е значим метод 
за диагностика и контрол на диабета, особено от 1-и тип.

Определяне на кетони.
Контролът на кетоните в урината и кръвта при ЗД 1 е много важен. 

Кетони се образуват, когато организмът не може да използва глю-
коза, за да „нахрани“ клетките и започва да набавя необходимата 
енергия от складираните мазнини. А в резултат от разграждането на 
мазнините се отделят кетони – токсични вещества. Има два основни 
типа кетони – бетахидроксибутират и ацетон.

Бетахидроксибутират се образува първо, когато инсулинът започ-
ва да недостига, а след това частично се превръща в ацетон, който  
се отделя при издишане (помните за мириса на ацетон в дъха?) и с 
урината. Ето защо ацетонът в урината се появява по-късно, отколкото 
кетоните в кръвта и може да се отделя още няколко дни след подобря-
ване на състоянието, когато кетони в кръвта вече няма.

Ацетонът се натрупва в масната тъкан и след това бавно се отделя в 
продължение на 1–2 дни. Ето защо липсата или наличието на ацетон 
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в урината не винаги отразяват сериозността на състоянието на човека 
с диабет.

Кетоните могат да бъдат измервани и в урината и в кръвта. По-точен 
е методът за определяне на кетони в кръвта.

Обърнете внимание, че лентите за определяне на кетони в кръвта 
показват наличието на бетахидроксибутирата, а лентите за опреде-
ляне на кетони в урината – ацетона.

Има два вида кетони: диабетни и гладни кетони.

Диабетни кетони:
• образуват се при недостиг на инсулин в организма (КЗ е по-висо-

ка от 12–15 ммол/л);
• те са «сигнал за тревога» – признак за развитие на кетоацидоза, 

когато бързо е необходимо да се коригира лечението – да се по-
виши дозата инсулин.

Гладни кетони:
• образуват се при недостатък на глюкоза в организма(гликемия 

при диабет), срещат се и при здрави хора, които гладуват или па-
зят строги диети, и при бременни жени;

• при чести прояви – трябва да се намали дозата инсулин или да се 
добавят въглехидрати към менюто.

Нивото на кетоните трябва да се определя задължително, 
ако:

• повторни измервания на нивото на кръвната захар в продължение 
на 2 и повече часа е по-високо от 12–15 ммол/л;

• има признаци за остро заболяване;
• появили са се признаци за недостатъчност на инсулина – прило-

шаване, повръщане, болки в стомаха, учестено дишане, ацетонов  
дъх.
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Глава 5.
Корекция на дозата инсулин

Дневната доза инсулин е индивидуална за всеки човек с диабет и 
често може да варира в зависимост от много фактори - възраст, тегло, 
компенсация на диабета, физическа активност и съпътстваща патоло-
гия.

При човек без диабет панкреасът произвежда около 0,5 единици 
инсулин/кг на ден.

Денонощна нужда от инсулин
Необходимостта от инсулин зависи от физическото натоварване, 

общото състояние и се променя през целия ден. Например, през лято-
то, на почивка, с редовни физически натоварвания, дозата на инсули-
на може да намалее с 25-40%. А по време на заболяване, при висока 
температура, необходимостта от инсулин, напротив, се увеличава с 
20-25%.

Полезно е периодично да се пресмята общото количество единици 
инсулин, инжектирани за денонощие, на 1 кг телесна маса. Този пока-
зател може да ви каже много.

Ако не можете да се справите с контрола на диабета и захарите 
подскачат, то показател по-малък от 0,7 ЕД на 1 кг тегло (след фазата 
на ремисия) сигнализира за необходимост от увеличаване на дозата 
ви от инсулин.

 Ако стойността на показателя е повече от 1,2 ЕД на кг тегло и ус-
поредно с това качвате килограми (ако липсват условия за повишена 
нужда от инсулин: пубертет, заболяване), това говори за възможни 
скрити хипогликемии. Това означава, че трябва да се намали дозата 
инсулин и да се промени количеството храна и нейната калоричност.

Таблица 19. Средна денонощна потребност от инсулин при ЗД 1 тип

Деца до пубертета  0,7–1 ЕД /кг/ден
Пубертет момчета  1,1–1,6 ЕД /кг/ден
 момичета  1,0–1,4 ЕД /кг/ ден

Възрастни  0,5–1 ЕД /кг/ ден

В началото на диабета  до 2 ЕД /кг/ ден (декомпенсация)

Фаза на ремисия  0,1–0,5 ЕД /кг/ ден



62

Фактори, които изискват повишаване на 
инсулиновите дози:

• Краткосрочни фактори
1. болести, протичащи с температура, операции, стрес;
2. слаба физическа активност;
3. декомпенсация на диабета, кетоацидоза;
4. високо ниво на КЗ в продължение на 12–24 часа без кетони;
5. феноменът реципрочност – реактивно повишаване на КЗ след хи-

погликемия;
6. феноменът на утринната зора - в ранните сутрешни часове - око-

ло 4–6 часа сутрин.
• Дългосрочни фактори
1. увеличаване на теглото, затлъстяване, високо кръвно налягане;
2. пушене;
3. пубертет;
4. бременност;
5. някои лекарства (глюкокортикоиди, противозачатъчни средства);
6. хронични заболявания.

Фактори, които изискват понижаване на 
инсулиновите дози:

1. намаляване на теглото;
2. засилена физическа активност;
3. добър контрол на заболяването с показатели на КЗ в норма.

Защо трябва да се прилага инсулинът със средно действие 
късно вечер?

Това се дължи на разликата в нуждата от инсулин през деня и през 
нощта.

В периода 24:00-3:00 ч през нощта нуждата от инсулин е най-ниска. 
В сутрешните часове тя се увеличава значително заради увеличава-
нето на секрецията на контраинсуларните хормони (тяхното 
действие е насочено върху повишаването на кръвната за-
хар). Това е така нареченият „феномен на сутрешната зора“, който 
най-ясно се проявява при юношите, когато много интензивно сутрин 
се секретират хормони на растежа.

По този начин, за да се гарантира съвпадението на пика на действие 
на инсулина със средна продължителност с ранните сутрешни часове 
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(след 4:00 часа през нощта), се препоръчва той да се прилага око-
ло 22:00-23:00 часа (пикът на действие на тези инсулини настъпва 
в рамките на 4-6 часа след прилагането му). Ако инжектирате този 
инсулин по-рано, пикът му ще настъпи в онази част от нощта, кога-
то нуждата от инсулин е най-ниска - ще увеличите риска от нощна 
хипогликемия. Този проблем може да се избегне чрез прилагане на 
непикови удължени аналози на инсулин (Glargin, Detemir).

Типична грешка
Грешка е инжектирането на нощния инсулин с продължително 

действие в ранната вечер - в 20:00–21:00 часа или преди вечеря за-
едно с бързия инсулин. При това положение ще е задължително да 
направите втора вечеря, която ще ви помогне да избегнете нощната 
хипогликемия, но има опасност да увеличите теглото си.

Основни правила при корекция на дозите 
инсулин

Има два основни типа корекции на дозите инсулин:
1. Краткосрочна корекция на дозата бърз инсулин (болусен), съ-

образена със самоконтрола, храненето, физическо натоварване. 
Обикновено това не налага промяна на дозата на базалния инсулин.

2. Дългосрочна корекция на дозата инсулин, при която първо се из-
бира доза на базалния инсулин, а след това и на болусния.

На този етап ние ще се спрем само на краткосрочната корекция на 
инсулина: според нивото на КЗ и според количеството храна (въгле-
хидрати).

Корекция на инсулина според нивото на КЗ.
Още в първите дни на диабета вие ще се сблъскате със скокове в 

нивото на КЗ, които трябва да коригирате. Помнете целевите стой-
ности и се старайте да сте близо до тях. Не се отчайвайте, ако не ви се 
получи веднага. Ако нещо ви е неясно или имате въпроси, не експери-
ментирайте на сляпо – попитайте своя лекар.

Таблица 20. Препоръчвано ниво на кръвната захар (КЗ) (цялостна кръв).

Време  Добро  Приемливо  При безсимптомна 
   хипогликемия
Преди хранене  4–6 ммол/л  5–7 ммол/л  5–9 ммол/л
2 часа след хранене  5–8 ммол/л  8–10 ммол/л  8–11 ммол/л
Преди сън  6–7 ммол/л  8–10 ммол/л  8–10 ммол/л
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Какво да направите, ако нивото ви на КЗ е по-
високо от целевото

Първо, определете възможната причина, като си отгово-
рите на въпросите:

•Изядохте ли повече храна при последното хранене?
•Може би сте си сложили по-малко инсулин?
•Може би сте поставили инсулина на друго място, откъдето той се 

усвоява по-бавно?
•Беше ли по-ниска от обичайната вашата физическа активност?
•Може би започвате да се разболявате и се увеличава нуждата ви 

от инсулин?
Ако има причина – отбележете я в дневника си за самоконтрол.
Второ, спомнете си, кога точно сте си сложили инсулина 

и какво е действието му към този момент: начало, пик или 
край.

• Ако високата КЗ се определя при пика на действие на бързия 
инсулин (моля, правете разлика между бърз и ултрабърз инсулинов 
аналог!), например, 2–3 часа след инжектиране, то достатъчно е да 
прескочите междинната закуска без да е необходимо допълнител-
но инжектиране на инсулин. Но ако искате да хапнете, то трябва да 
поставите инсулин, отчитайки коригираща доза.

• Ако инсулинът завършва своето действие (преди следващо хра-
нене), то трябва задължително да добавите коригираща доза бърз 
инсулин преди хранене.

За да изчислите правилно колко единици инсулин ще са ви нужни 
за корекция на повишената КЗ може да използвата т.нар. коригиращ 
фактор (КФ)

Пресмятане на коригиращ фактор (КФ)
Коригиращ фактор (КФ)– това е число, показващо, с колко ммол/л 

ще се понижи КЗ при поставяне на 1 единица инсулин.
Правила за пресмятане на КФ:
• «Правило 83» – за бърз инсулин.
Разделете числото 83 на количеството единици целодневна доза 

инсулин.
• «Правило 100» – за ултрабърз инсулинов аналог.
Разделете числото 100 на количеството единици целодневна доза 

инсулин.
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Можете да използвате показаните в таблицата КФ.
Таблица 21. Коригиращ фактор.

Дневна доза, Бърз инсулин, Ултрабърз аналог,
ЕД ммол/л ммол/л
20 4,2 5,0
30 2,8 3,3
40 2,1 2,5
50 1,7 2,0
60 1,4 1,7
70 1,2 1,4
80 1,0 1,9
90 0,9 1,1

Обърнете внимание, че тези пресмятания са валидни при компенса-
ция и субкомпенсация на диабета (HbA1C до 8%) и добре подбрана 
доза базален инсулин. При нестабилни захари тези коефициенти са 
само ориентировъчни.

Имайте предвид, че вашият индивидуален коригиращ фактор ще се 
променя често, особено в първите месеци на диабета, когато е оби-
чайна честата смяна на дозата инсулин. Ето защо, показаните в таб-
лицата числа са приблизителни. За да проверите правилна ли е била 
коригиращата доза, трябва да измерите КЗ 2–3 часа след поставяне-
то, ако сте сложили бърз инсулин или 1–1,5 часа след поставяне, ако 
сте сложили ултрабърз инсулинов аналог. Ако КЗ остава по-висока 
от целевата, то трябва да увеличите коригиращия фактор, а ако е по-
ниска (по-малка от 4 ммол/л), то трябва да намалите КФ.

Корекция на инсулина според количеството храна (въгле-
хидрати Вх).

Корекция на инсулина според количеството храна (въглехидрати 
Вх) се прави с изчисляване на хлебния фактор.

Ориентировъчните начини за изчисляване на хлебен фактор бяха 
дадени по-рано (вж стр. 24).

При пресмятане на дозата инсулин според количеството храна (въ-
глехидрати Вх) при използване на инсулин с бързо действие се смя-
тат въглехидратите, поети общо в основния и допълнителен прием на 
храна.
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Правила за пресмятане:
• Доза бърз инсулин преди закуска = ХЕ закуска + ХЕ 2-а закуска
• Доза бърз инсулин преди обед = ХЕ обед + ХЕ следобедна закуска
• Доза бърз инсулин преди вечеря = ХЕ вечеря + ХЕ 2-а вечеря
• Дозата ултрабърз инсулин се слага преди храна и съответства на 

количеството ХЕ само за това хранене.

Пример за корекция на висока КЗ

Ще вземем данните от дневника за самоконтрол, даден на следва-
щите страници.

1. Вашата денонощна доза инсулин – 50 ЕД
2. КЗ преди обяд – 12 ммол/л
3. Обичайна доза болусен инсулин за обяд – 8 ЕД

1 начин: с повече инсулин преди хранене. 
 Коригиращ фактор (КФ) = 1,7 ммол/л (по таблицата, виж табл. 21).
Целева КЗ преди хранене 6 ммол/л.
12 – 6 = 6 ммол/л, 6 : 1,7 = 3,5 ЕД (закръгляме до 3 ЕД )
Следователно, преди обяд трябва да се сложат 8 + 3 = 11 ЕД , за да 

постигнете целевата стойност на КЗ при това количество въглехидра-
ти за обяд.

2 начин : ядем по-малко въглехидрати (този начин се 
предпочита за хора с наднормено тегло)

Например, може да намалите порциона с 3 ХЕ , като увеличите ко-
личеството минерална вода, салата, извара.

Хлебен фактор на обед  - 1 ЕД на 1 ХЕ , значи от сложените обичай-
ни 8 ЕД инсулин, 3-те ЕД се явяват в повече за така намалената пор-
ция и ще намалят глюкозата ви с 3 х 1,7 (КФ) = 5,1 ммол/л, т.е. почти 
до целевата стойност (12 – 5,1 = 6,9 ммол/л).

3 начин . Често хората комбинират двата начина: слагат малко по-
вече инсулин и хапват малко по-малко.

Когато започнете да провеждате своя самоконтрол, ще забележите, 
че КЗ подскача в определени моменти от деня.

Не се отчайвайте, записвайте всичко и анализирайте – не проме-
няйте общата схема на инсулина всеки ден само по един резултат. 
Първо трябва да се определи цялостната картина на промяна.
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Корекция на дозата инсулин се налага, ако 2 дни подред в едно и 
също време безпричинно е имало нежелателни стойности на КЗ (на-
пример, хипогликемия или висока  КЗ).

Дозата базален инсулин можете да коригирате само по 1 път на 3 
дни.

За да се ориентирате правилно във всичко, водете дневник за само-
контрол, не се надявайте само на своята памет. Има различни форми 
за водене на дневника – във вид на таблица, графики, компютърни 
програми.

Инсулинът може да се поставя по следната схема:
• ЧЕТНО ЧИСЛО – Дясна част на тялото 
• НЕЧЕТНОЕ ЧИСЛО – Лява част на тялото

В забележките опишете събитията, които биха могли да доведат до 
промяна в КЗ. Например, бягане в 17.00 обяснява хипогликемията 
преди вечеря. Ето защо на вечеря и втора вечеря трябва да изядете 
повече Вх, за да избегнете хипогликемия през нощта.

Надяваме се, че указаните схеми за корекция на инсулинотерапи-
ята ще ви помогнат сами да можете да вземате вярното решение в 
различни житейски ситуации.
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ИЗХОДНИ ДАННИ

ДНЕВНИК ЗА САМОКОНТРОЛ

 Закуска 2-а закуска обяд след. закуска
 8.00 10.00 13.00 16.00
Болусен инсулин 10 ЕД  8 ЕД

Базален инсулин 12 ЕД

ХЕ хлебни ед. 4 ХЕ 2 ХЕ 6ХЕ 2ХЕ

ХЕ - фактор 10ЕД/6ХЕ (4+2) = 1,7 8ЕД/8ХЕ(6+2) = 1
 1,7 ЕД на 1 ХЕ сутрин 1 ЕД на 1 ХЕ през деня

Коригиращ фактор - 1 ЕД инсулин намалява КЗ с 1,7 ммол/

Тези дневници са пригодени за хора, използващи човешки бързи 
инсулини. Ако използвате ултрабърз инсулинов аналог, преди всяко 
ядене трябва да поставяте съответната доза инсулин. С други думи, 
отпада нуждата от междинни закуски

дата

14.11

15.11

Закуска 2-а зак. Обяд

КЗ Болус Базал ХЕ КЗ ХЕ КЗ Болус ХЕ
 в корема крака     корема

6,2 10 12 4 7,8 2 6,9 8 6

5,8 10 12 6 10,3 0 12,1 11 6
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вечеря 2-а вечеря  Денонощна доза инсулин
18.30 21.30 22.00 и деноношна потребност

6 ЕД   24+26=50ЕД/денонощие

  14 ЕД 50ед/59 кг=0,85 ЕД/кг

3 ХЕ 2 ХЕ  19 ХЕ за целия ден

6ЕД/5ХЕ (3+2) = 1,2
1,2 ЕД на 1 ХЕ вечер

Сл. закуска Вечеря 2-а вечеря

КЗ ХЕ КЗ Болус ХЕ КЗ Базал ХЕ
   в корема   крака

5,4 2 7,4 6 3 6,6 14 2

7,1 2 3,0 6 3+1 4,8 14 3 

Забележки:

Бягане в 
17.00
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Глава 6.
ХИПОГЛИКЕМИЯ

Хипогликемията е състояние, което настъпва при понижаване ниво-
то на КЗ под 3,3 ммол/л.

Клетките на главния мозък са много чувствителни към хипогликеми-
ята, защото нямат запаси от глюкоза. Ето защо организмът активно 
реагира на хипогликемията като включва защитни механизми. Чове-
кът с диабет започва да усеща така наречените симптоми предвестни-
ци, които сигнализират, че трябва да се предприемат защитни мерки: 
преди всичко нещо да се изяде.

С времето симптомите предвестници могaт да изчезнат. Хипогли-
кемията, която не се съпровожда от симптоми предвестници, се нари-
ча безсимптомна хипогликемия.

Симптоми на хипогликемията:
1. Общи, предизвикани от отделянето на стресови хормони (адре-

налин, кортизол), които повишават глюкозата в кръвта основно за 
сметка на появата на глюкоза от запасите в черния дроб (след раз-
граждане на гликогена). Те включват чувство за глад, треперене на 
тялото, студена пот, сърцебиене, раздразнителност, изтръпване на 
устните и пръстите.

2. Такива, свързани с признаци на гладуване на главния мозък: 
слабост, замаяност, главоболие, нарушена концентрация, странно 
поведение, объркване, при тежки състояния - загуба на съзнание и 
конвулсии. Винаги анализирайте причините за хипогликемиите, за да 
предотвратите тяхното повторение! Най-чести причини за хипогли-
кемия могат да са следните:

• Недостатъчно количество (липса) на храна
• Физически натоварвания, по-големи от обичайните – след интен-

зивни упражнения рискът от хипогликемия е повишен в продълже-
ние на целия ден и нощ.

• Твърде голяма доза инсулин.
• Ново място за инжекции, откъдето инсулинът се е усвоил по-бързо.
• «Мътният» инсулин не е бил добре разклатен.
• Променена дълбочина на инжекцията (убождане в мускула)
• Хипогликемия, получена след неголям промеждутък от време след 

предишна хипогликемия, която е предизвикала изтощаване на за-
пасите на глюкоза в черния дроб и е подтиснала симптомите пред-
вестници.

• Много нисък HbA1C (< 6%). Повишава риска от безсимптомна 
хипогликемия.
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• Употреба на алкохол.
• Гастроентерит и диария.
• Прием на някои лекарства (например, понижаващи артериалното 

налягане – неселективни бета-блокери).
Понякога няма видими причини за хипогликемия. Това състояние 

може да бъде предизвикано от променливост (вариабилност) на ско-
ростта на усвояване на инсулина, особенно НПХ, дори и да сте го ин-
жектирали на същото място, както и преди.

Степени на тежест на хипогликемията
1. Лека хипогликемия – симптомите са слаби, състоянието бързо се 

възстановява.
2. Умерена хипогликемия – симптомите са изявени, човек може да 

си помогне за излизане от нея и сам.
3. Тежка хипогликемия – състояние, когато на човек му трябва по-

мощ от друг. Може да се наблюдават мускулни трампи и загуба на 
съзнание.

4. Безсимптомна хипогликемия (неспособност да се усети хипогли-
кемията) – състояние, при което човек няма симптоми-предвестници и 
не предприема необходимите мерки. Но главният мозък гладува и е 
възможно бързо настъпване на загуба на съзнание.

При някои хора страхът от хипогликемии може да послужи като 
бариера пред подобряването на контрола на диабета. Обикновено 
човек започва да се страхува от ниска КЗ след прекарана тежка хи-
погликемия и съзнателно поддържа КЗ на повишено ниво.

Кое надделява?
По-рано се смяташе: Добрият контрол (нисък HbA1C) намалява ри-

ска от усложнения и повишава риска от тежки хипогликемии.
Днес подходът е: Добър контрол + активно обучение намалява ри-

ска от усложнения и намалява риска от тежки хипогликемии.

С какво е опасна хипогликемията?
Леките хипогликемии са чести спътници на компенсирания диабет и 

не оказват никакво отрицателно влияние на човека.
Ако човек с диабет няма никакви хипогликемии, това е показател-

но, че той няма и добро ниво на КЗ.
Тежките хипогликемии са опасни за деца до 5 години, защото глав-

ният им мозък не е още сформиран напълно и за възрастните хора, т.к. 
могат да провокират изостряне на сърдечно-съдовите заболявания. 
Ето защо целевите стойности на HbA1C в тези групи са по-високи.
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Доказателства, че редките тежки хипогликемии влияят на умствени-
те способности на по-големите деца и възрастните днес не съществу-
ват.

Използвайте всяка възможност за обучение: четете книги на тази 
тема, консултирайте се с лекар, търсете информационни източници 
(специализирана и научно-популярна литература и др.). Количество-
то тежки хипогликемии доказано намалява при активно обучени па-
циенти.

Типове хипогликемия
(адаптирано от книгата на Рагнар Ханас)

1 тип – недостатъчно количество храна
Този вид ХИПОГЛИКЕМИЯ настъпва преди хранене. По това време 

в кръвта има малко инсулин (все още не е поставена новата доза), ето 
защо след това се наблюдава силен феномен на отблясъка (реактив-
на захар): нивото на КЗ се повишава в продължение на няколко часа 
след хипогликемия за сметка на освобождаването на глюкоза от гли-
когена в черния дроб (действието на адреналин, кортизол), а също за 
сметка на по-големия прием на храна в отговор на хипогликемията.

2 тип – много инсулин
ХИПОГЛИКЕМИЯТА настъпва при високо ниво на инсулин в кръвта, 

например при пропуск на допълнителна закуска при бързите инсу-
лини. Тогава, дори да е погълната повече храна заради настъпилата 
хипогликемия, няма да се получи феномен на отблясъка (реактивна 
захар), защото високото ниво на инсулина блокира отделянето на 
стресови хормони (адреналин, кортизол).

Трябва да отбележим, че нашите пациенти много бързо запомнят 
причината за първия тип хипогликемия и на въпроса защо имат висока 
КЗ, отговарят: «Сигурно съм имал хипогликемия и не съм забелязал.»

За сведение, според последни данни този тип хипогликемия с фе-
номен на отблясъка (реактивна захар), се среща по-рядко, отколко-
то се смяташе по-рано. Трябва наистина внимателно да се анализи-
ра причината за настъпване на хипогликемията, за да си отговорим 
на въпроса феномен на отблясъка ли имаме или просто много лоша 
компенсация на диабета. Често феномен на отблясъка (реактивна за-
хар), настъпва при голямо количество приети въглехидрати за едно 
хранене.
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Правила за лечение на хипогликемията
ПРАВИЛО 1
При признаци за настъпваща хипогликемия трябва да се провери  

нивото на КЗ, особено при декомпенсация на диабета, в период на 
нестабилна захар. Усещането за хипогликемия не винаги се получава 
при наистина ниски захари. То може да настъпи дори при нива на КЗ 
7 ммол/л, ако до тази стойност е стигнато за кратко време при рязко 
снижаване след корекционна доза инсулин от например 18 ммол/л.

Само при добре изразени симптоми на хипогликемия започнете да 
приемате храна веднага, без анализ, заради риска от развитие на 
тежка хипогликемия.

ПРАВИЛО 2
При ниво на КЗ по-малко от 3,3 ммол/л трябва да поемете бързи въ-

глехидрати веднага – на 1 ХЕ (10-12 г), желателно във вид на таблет-
ки глюкоза*, и да почакате 10-15 минути (за да се усвои глюкозата). 
Ако нещата не се подобряват – приемете още една доза.

Ако КЗ е между 3,3 ммол/л и 4 ммол/л и симптомите са слаби, може 
да изпиете половин чаша сок или да хапнете сладък плод.

Когато глюкозата се усвои и симптомите на хипогликемия намалеят, 
трябва да изядете 1 ХЕ бавни въглехидрати (хляб, солети).

* При хипогликемия най-бързо от всичко действа глюкозата във вид 
на таблетки, напитка или гел (количеството за 1 ХЕ е описано на опа-
ковката), малко по-бавно– захар (тя се състои наполовина от глюкоза 
и фруктоза – на 1 ХЕ са равни 2 чаени лъжички или 2-2,5 бучки) и 
сладки напитки, следва мед (2 чаени лъжички) и плодов сок (100 мл).

Смята се, че глюкозата не се абсорбира в устната кухина. Едва ко-
гато достигне дванадесетопръстника, тя влиза в кръвообращението и 
оказва ефект.

Типични грешки на хора с диабет при хипогликемия
• заедно с глюкозата започват да ядат каквото им падне или започ-

ват не с глюкоза, а с бавен въглехидрат, което забавя усвояването 
на глюкозата,

• ядат шоколад при хипогликемия. (При хипогликемия не трябва да се 
ядат храни, които съдържат мазнини: шоколад, мляко, вафли. Маз-
нините забавят усвояването на глюкозата заради забавянето на 
освобождаването на стомаха и хипогликемията се усеща по-дълго).

• ядат много след хипогликемия, а това предизвиква рязко повиша-
ване на КЗ
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Изчисляване на индивидуалната доза въглехидрати (глю-
коза) при хипогликемия

1 начин . Изчисляване на дозата въглехидрати (глюкоза) 
при хипогликемия по формула [393 Davidson,P. 2003]

въглехидрати (г) = (5,5 – ниво хипогликемия) • k
Таблица 22.

Тегло (кг)  1 г въглехидрати увеличава нивото КЗ с  k

50  0,25 ммол/л  4

75  0,20 ммол/л  5

100  0,15 ммол/л  6

2 начин . Изчисляване на дозата въглехидрати (глюкоза) 
при хипогликемия по телесна маса.
3 г глюкоза на 10 кг тегло ще вдигне КЗ приблизително с 4 ммол/л

Таблица 23. Колко грама глюкоза трябва да се изяде при хипогликемия 
Телесна  За повишение  За повишение 
маса, кг на КЗ с 2–3 ммол/л на КЗ с 5 - 6 ммол/л
10  1.5 г глюкоза  3 г глюкоза
20  3 г глюкоза  6 г глюкоза
30  4.5 г глюкоза  9 г глюкоза
40  6 г глюкоза  12 г глюкоза
50  7.5 г глюкоза  15 г глюкоза
60  9 г глюкоза  18 г глюкоза
70  10.5 г глюкоза  21 г глюкоза

ПРАВИЛО 3
Ако човек е в съзнание, но му е трудно да дъвче ще помогне мед или 

глюкоза във вид на гел.
ПРАВИЛО 4
Ако човек е в безсъзнание, трябва да се извика «Бърза помощ» (ме-

диците ще влеят венозно глюкоза и ще поставят инжекция глюкагон).
Глюкагон – това е контраинсуларен хормон, който се изработва в 

алфа-клетките на панкреаса и предизвиква повишение на глюкозата 
в кръвта, освобождавайки я от запасите гликоген в черния дроб и ак-
тивирайки синтез на глюкоза от белтъците.

Дозата глюкагон 0,1–0,2 мг/10 кг тегло, се инжектира подкожно. 
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Обикновено на възрастен човек е достатъчна 1 доза глюкагон.
Действието на хормона започва след 10–15 минути и продължа-

ва 30–60 минути. Когато ви стане по-добре, трябва да хапнете нещо 
малко. Не се препоръчва да се яде много, заради риск от прилошава-
не и повръщане. Прилошаването е страничен ефект при инжектиране 
на глюкагон.

Не трябва да се инжектира глюкагон повторно, защото в черния 
дроб вече няма запаси от гликогена. Положителен ефекта няма да 
има – глюкагонът ще предизвика единствено прилошаване. Желател-
но е всички хора с диабет, които си инжектират инсулин и са преми-
нали съответното обучение да имат Глюкагон.

Глюкагонът повишава качеството на живот - човек спира да се стра-
хува от хипогликемии, защото в критична ситуация може да му се по-
могне много бързо. Научете своите приятели и роднини да инжекти-
рат глюкагон.

ПРАВИЛО 5
Когато ви станет по-добре, анализирайте причините за хипогли-

кемията. Ако не откривате конкретни причини и хипогликемията се 
повтаря в едно и също време, трябва  да намалите съответната доза 
инсулин – обикновено това е този инсулин, който има пик на действие 
в момента на хипогликемията.

При излизане от хипогликемия е желателно да изчислите времето 
до следващия прием на храна:

• Ако хипогликемията е настъпила точно преди хранене или 20–30 
минути преди хранене, трябва да поемете 1 ХЕ бързи въглехидра-
ти и да почакате 10 минути, за да се усвои глюкозата. След това 
спокойно можете да започнете да се храните.

• Ако хипогликемията е настъпила 45–60 минути преди хранене, 
трябва да поемете 1 ХЕ бързи въглехидрати и 1 ХЕ бавен въглехи-
драт, например някакъв плод.

• Ако хипогликемията е настъпила 1 - 2 часа преди хранене, трябва 
да поемете 1 ХЕ бързи въглехидрати и 1 ХЕ бавен въглехидрат с 
мазнина (сладолед, сандвич), за да поддържате приемливо ниво 
КЗ до следващото хранене.

По време на хипогликемия не трябва да преяждате! Това води до 
много високо ниво КЗ след хипогликемията и повишаване на телес-
ната ви маса.
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Нощни хипогликемии
Причини за нощната хипогликемия:
• Висока доза бърз инсулин преди вечеря или втора вечеря – хипог-

ликемия в малките часове на нощта (около 24.00–1.00 часа)
• Висока доза нощен инсулин със средно действие - около 2.00–

3.00 часа през нощта с инсулините от типа НПХ .
• Бър инсулин преди вечеря, който е инжектиран не в корема, а в 

бедрото (хипогликемия в малките часове на нощта).
• Недостатъчно въглехидрати на вечеря/втора вечеря или поети 

предимно бързи въглехидрати, които са се усвоили много бързо.
• Физически упражнения през втората половина на деня.
• Употреба на алкохол вечер.

Нощните хипогликемии са особено неприятни за хората с диабет, 
защото по време на сън по-слабо се усещат симптомите-предвестни-
ци и не винаги успяваш да се събудиш, за да хапнеш нещо. Но орга-
низмът включва защитни реакции, които могат да доведат до фено-
мена на отблясъка (реактивна захар) и рикошетно увеличаване на 
глюкозата в кръвта сутринта. Човек може грешно да увеличи дозата 
инсулин за нощта, но това само ще доведе до още по-силен феномен 
на отблясъка (реактивна захар). Описаното явление се нарича «синд-
ром на Сомоджи».

Трябва да се стараем да избягваме нощните хипогликемии и внима-
телно да анализираме какво е довело до появата им.

Без измерване на КЗ през нощта не може правилно да се оцени със-
тоянието в този период.
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Таблица 24. Причини за сутрешна гликемия и корекция 
на инсулинотерапията.

Причини за сутрешна хипергликемия  Kорекция на инсулинотерапията

недостатъчна доза нощен инсулин трябва да се увеличи дозата инсулин
и отслабване на неговото 
действие на сутринта 
(КЗ е висока почти през цялата нощ)
феномен «утринна зора»  • може да поставяте нощния инсулин 
(увеличена потребност от инсулин по-късно – в 23.30–24.00 часа или
в ранното утро)- през нощта КЗ да поставите «бърз» инсулин 
е нормална, но започва да се  в 5.00 сутринта
повишава от 4.00–5.00 ч. сутрин • може да преминете на безпикови
 аналози инсулин с
 продължително действие

синдром Сомоджи (нощна  дозата инсулин 
хипогликемия с феномен  трябва да се намали
на отблясък на сутринта)

За да се избегнат нощните хипогликемии трябва винаги 
да се измерва КЗ преди сън.

Таблица 25. Корекция на нивото КЗ преди сън.

Ниво КЗ Вашите действия

< 4 ммол/л  Изяжте 3 ХЕ (1 ХЕ бърз и 2 ХЕ бавен ВХ )
4- 6 ммол/л  Изяжте 2 ХЕ бавен ВХ (напр., мюсли с мляко)
6-8 ммол/л  Изяжте 1 ХЕ бавен ВХ
8-12 ммол/л  Пийте вода и си сложете обичайната доза инсулин
> 12 ммол/л  Увеличете дозата на «нощния» инсулин с 1-2 единици или 

инжектирайте малка доза инсулинов аналог с ултрабързо действие.

Инжекция бърз инсулин преди сън повишава риска от хипогликемия 
в малките часове на нощта и се налага измерване на КЗ през 2–3 
часа. Ако можете да използвате само една тест-лента на ден, тогава е 
по-добре да следите глюкозата преди лягане. Първо, предотвратява-
те нощната хипогликемия, в случай на ниско ниво на КЗ, преди да си 
легнете, и второ, ще можете да коригирате нивото на кръвната захар, 
ако е висока. Именно нивото на КЗ в нощните часове оказва влияние 
на стойността на Вашия HbA1C.

Надяваме се, че сега не само сте осъзнали опасността от хипогли-
кемия, но и сте се научили на начините за предотвратяване и борба с 
това коварно състояние.
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Глава 7.
ДЕКОМПЕНСАЦИЯ на диабета 
и съпътстващи заболявания

За всеки човек с диабет нивото на кръвната захар може периодич-
но да се повишава до високи цифри. Ако нивотo на КЗ е подскочило 
дори и до 18–20 ммол/л, но се чувствате нормално, не бързайте да 
поставяте допълнителна доза инсулин, особено, ако бързият, вече въ-
веден инсулин не е приключил действието си.

Пропуснете «междинната закуска» и измерете нивото на КЗ след 2 
часа. Ако е все още високо – поставете допълнителна доза инсулин. Пе-
риодично появяващите се високи показатели на КЗ (ако са своевремен-
но коригирани) не водят до голямо влошаване на контрола на диабета.

Ако нивотo на КЗ е подскочило и се чувствате зле: прило-
шава ви, повръщате, боли ви корем, усещате слабост – трябва неза-
бавно да проверите кетоните в кръвта или урината. Ако има кетони, 
това е показател, че вече дълго време нивото на КЗ е повишено, има 
липса на инсулин и трябва да се предприемат бързи мерки. Именно 
наличието на кетони в кръвта, а не високата КЗ ви карат да 
се чувствате зле. 

Ако редовно си слагате инсулин, кетоацидоза е слабо вероятна. Но 
нейната поява, дори при правилна инсулинотерапия, може да е свър-
зана с наличието на съпътстващи заболявания: възпаление на белите 
дробове, грип и т.н.

Съществува терминът «лабилен диабет». Той се характери-
зира с чести периоди на декомпенсация и кетоацидоза. Но при вни-
мателен разговор с пациента и анализ на причините за декомпенса-
ция, често става ясно, че «неуправляем» е не диабетът, а пациентът, 
който пропуска да си инжектира инсулин.

Променя ли се лечението на диабета при поява 
на съпътстващи заболявания?

Доказано е, че развитието на различни заболявания оказва влия-
ние на нуждата от инсулин при диабет.

1. Увеличават нуждата от инсулин заболявания, протичащи с висока 
температура и интоксикация (грип, тежък бронхит, пиелонефрит, въз-
паление на белите дробове).

2. Не оказват влияние на КЗ заболявания, които протичат без тем-
пература и влошаване на общото състояние (обикновена простуда).

3. Понижаващи КЗ са заболявания, съпровождани от прилошаване, 
повръщане  и диария, защото хранителните вещества не успяват да се 
усвояват в организма.
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Трябва да се различават повръщането при гастоентерит и при де-
компенсация на диабета:

• При гастоентерит: Повръщане и диария, ниска КЗ. Няма глюкоза 
в урината, но има наличие на «гладни» кетони. Извод – да се намали 
дозата инсулин.

• При декомпенсация на диабета: Прилошаване, повръщане, но 
без диария. Висока КЗ, повишени кетони в кръвта. В урината -  много 
глюкоза и наличие на кетони. Извод – да се увеличи дозата инсулин. 

При всяко заболяване се старайте по-често да контролирате нивото 
на глюкоза в кръвта и кетоните.

• При добро общо самочувствие прилагайте своята обичайна доза 
инсулин и я променяйте според количеството въглехидрати в хра-
ната си.

• Ако не се чувствате добре - започнете със своята обичайна доза 
инсулин. Никога не пропускайте  инсулина! Дори ако ня-
мате никакъв апетит, компенсирайте недостига на въглехидрати 
със сокове, сладки чайове, плодове (най-добре банани). Пийте 
много течности. Обикновено намалените апетит и количество 
ВХ се компенсират от по-голямата нужда от инсулин по време на 
боледуването, следователно дозата инсулин може да остане не-
променена.

• При повишаване на нивото на КЗ и кетони в кръвта се старайте 
да пиете повече течности, за да не настъпи обезводнява-
не. В такива случаи се препоръчва газирана минерална вода, а от 
лекарствата– «Рехидрин»* (рехидратиращ разтвор) в количество 
1–2 литра на ден. Поставете допълнително доза «бърз» инсулин в 
количество 0,1 ЕД на килограм тегло. Ако тежите 60 кг - 6Е инсу-
лин. След 2–3 часа, ако нивото на глюкозата не е спаднало, може 
да поставите още една доза 0,1 ЕД /кг тегло.**

Може да следвате и друго правило – поставяйте бърз инсулин до-
пълнително в количество  10–20% от вашата обща доза на всеки 3–4 
часа.

* Вие можете и сами да си приготовите рехидратиращ разтвор: на 1 
л вода добавете половин чаена лъжичка сол и 2 супени лъжички бяла 
кристална захар. Пийте течности на глътки - по 3-4 глътки на всеки 3-4 
минути, за да не усилвате прилошаването.

** „Бързият“ инсулин се поставя с интервал не по-малко от 3 часа, а 
ултрабързият аналог - не по-малко от 2 часа, за да не се получи ефект 
на припокриване на дозите.

Ако кръвната захар не се намалява, продължа-
вате да се чувствате зле, особено при повръщане и 
коремни болки – спешно потърсете лекар.



80

Глава 8.
ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

Физическата активност е много важна за поддържане на добра 
обща форма и самочувствие.

Физическите упражнения намаляват нивото на КЗ за сметка на по-
вишеното потребление на кръвна захар (КЗ) от клетките на мускулите 
(повишава се чувствителността на клетките към инсулин).

При достатъчно ниво на инсулин в кръвта може да се увеличи рискът 
от хипогликемия.

Ако инсулинът е недостатъчно, след физическите упражнения КЗ 
може дори да се увеличи.

Преди началото на физическите упражнения се препоръчва:
1. Планирайте времето и интензивността на натоварването отрано, 

за да съгласувате активността си с приема на храна и инжекцията 
инсулин. Да се занимавате със спорт е добре 1–2 часа след по-
ставянето на инсулина с бързо действие. Ако тренировката започ-
ва след 3 часа, трябва да хапнете допълнително. С ултрабързите 
аналози е по-добре да намалите дозата инсулин с 1–2 ЕД , ако 
тренировката се провежда 1–2 часа след инжекцията.

2. Преди началото на тренировката проверете нивото на КЗ. При 
КЗ<5 ммол/л – трябва да хапнете въглехидрати (1–2 ХЕ ). Ако 
освен това имате «гладни» кетони в урината, трябва да почакате 
докато не се повиши нивото на КЗ.

3. При КЗ>15 ммол/л – проверете кетоните. Ако са повишени, то 
трябва да сложите 0,05-0,1 ЕД /кг тегло бърз инсулин допълнител-
но и да почакате 1–2 часа.

4. На всеки 30 миn. тренировка ще ви трябват допълнително 1-2 ХЕ. 
По време и след тренировка задължително измервайте КЗ, за да 
разберете каква е вашата индивидуална нужда от въглехидрати.

5. Трябва да намалите дозите инсулин след тренировки – с 1–2 ЕД 
преди хранене и с 1–2 ЕД за нощта. Ако се занимавате със спорт 
регулярно, то подобно намаляване на дозите може и да не е нуж-
но. При рязко увеличаване на физическа активност, например, на 
детски лагер, общата доза инсулин за денонощие може да се на-
мали с 25–40%.

6. Ако искате да отслабнете, вместо допълнителен прием на храна 
при спортуване, намалете дозата инсулин.
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Глава 9.
РЕДОВНО НАБЛЮДЕНИЕ 
НА ДИАБЕТА

И така, надяваме се, че сте успели да приемете и осъзнаете своето 
състояние и сте усвоили основните правила за живот с диабет. В пър-
вите няколко месеца след поставяне на диагнозата, вие трябва да се 
научите да държите своята кръвна захар под контрол.

Още веднъж ще повторим, че целта на правилното управление на 
диабета е вашето добро общо самочувствие и намаляване риска от 
усложнения.

Трябва да отбележим, че вие можете да се чувствате добре и при 
нива на КЗ 10–12 ммол/л. Но подобно «добро самочувствие» ще ви 
осигури много проблеми в бъдеще. За нормалната работа на вашия 
организъм такива нива на КЗ са неподходящи. Излишните молеку-
ли на глюкозата се свързват с клетъчните протеини и други молекули, 
натрупват се в стените на малките и големи кръвоносни съдове, които 
стават крехки и променят структурата си. Функцията на жизнено-ва-
жните органи е нарушена, започват да се развиват така наречените 
късни усложнения на диабета.

Основни усложнения на диабета
• Микроваскуларни усложнения:
1. Диабетна ретинопатия - ретинална лезия
2. Нефропатия - увреждане на бъбреците
3. Невропатия (дистално и автономно) - поражение на нервните 

влакна.
• Макроваскуларни усложнения:
1. Ангиопатия на съдовете на краката (нарушение на кръвоснабдя-

ването на тъканите на краката).
2. Атеросклероза на съдовете на сърцето и мозъка (води до разви-

тие на инфаркт и удари).

Диабетът изисква редовно наблюдение. Дори с 
добро усещане и липса на оплаквания, е необхо-
димо да се намери време и най-малко веднъж всяка 
година да се подлагате на задълбочен преглед.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица на хлебните единици
1 чаша = 250 ml; 1 кошница = 250 ml.
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НЕ СЕ БРОЯТ КАТО ХЛЕБНИ ЕДИНИЦИ:
месо, риба, сирене, извара (не сладко),
лека бира до 0,5 литра
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Таблица на гликемичния индекс
Гликемичният индекс показва колко бързо един продукт се преобразу-

ва в глюкоза и се озовава в кръвта. За референтна точка (GI = 100) в ня-
кои случаи се взема бял хляб, а в други - глюкоза. По отношение на тези 
стойности се изчисляват ГИ на всички останали продукти. Данните в таб-
лицата се осредняват, защото различните начини на топлинна преработ-
ка по различен начин се отразяват на гликемичния индекс на продукта.
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Преобразуване на ФА и HbA1C
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