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Броят на децата и подрастващите с диа-
бет тип 1 по целия свят постоянно расте. 
Като че ли виновни за тази тенденция са 
по-скоро фактори от околната среда, от-
колкото генетични промени, защото те не 
се случват толкова бързо при хората. Броят 
на младите възрастни, при които се разви-
ва диабет тип 1, напротив, остава стабилен 
или дори намалява в някои райони. Това 
предполага, че определена група индиви-
ди са предразположени да развият диабет 
тип 1, но факторите, които го причиняват, 
се проявяват в по-ранните етапи от живота. 
Като цяло в страните с висок жизнен стан-
дарт има и висок процент на деца с диа-
бет 1 тип. Във Финландия, където днес се 
среща най-често, се очаква, че при 0,6% от 
всички деца може да се развие диабет до 15 
годишната им възраст.

Огромни усилия се влагат в изследва-
ния, за да се намери причината за поява-
та на диабета и начин за лечението му. Но 
засега това, което трябва да направим, е 
да превърнем живота с диабет за нашите 
деца и млади хора във възможно най-добре 
управляван. От времето, когато написах 
първото издание на тази книга през 1998 
г., в инсулинотерапията настъпиха голе-
ми промени. Бяха създадени нови аналози 
както с ултрабързо, така и с продължител-
но действие. Това откри нови хоризонти за 
създаване  и “моделиране” на индивидуал-
на инсулинотерапия, която да подхожда на 
начина на живот на всеки човек.

Подробни съвети за използването на тези 
нови аналози сега са включени в това из-
дание. Инсулиновите помпи все по-често 
се използват от младите, ето защо главата 
по тази тема също е значително обновена. 
Главата за изследвания и нови разработки 
отразява всички последни данни, включ-
вайки обнадеждаващи резултати по транс-
плантация на бета-клетки. Добавен е и раз-
дел за диабетичните организации, а и нови 
теми, например, как безопасно да управля-

Предговор
ваме автомобил, ако сме с диабет и базови 
препоръки за изчисляване на въглехидрати. 

Винаги ме е впечатлявала огромната мо-
тивация, с която цели семейства  се включ-
ват в процеса на обучение. Често родите-
ли достигат поразително ниво на знания в 
стремежа си да направят живота на своето 
дете с диабет възможно най-добър. За ня-
колко седмици те вече могат самостоятелно 
и добре да се справят с ежедневните ситу-
ации, свързани с диабета. А след около го-
дина, преживявайки всички събития на се-
мейния живот, включително рождени дни, 
ваканции, спортни занимания, а също ин-
фекции, гастроентерити и подобни неща, 
усложняващи живота, поемат юздите в 
свои ръце и сами стават експерти в упра-
влението на диабета. Именно при такива 
семейства аз се научих да се справям с ди-
абета и започнах да разбирам какво е имал 
предвид професор Джои Людвигсон: “Не е 
много забавно да имате диабет, но трябва 
да се научите да получавате удоволствие от 
живота, даже да сте с диабет”.

Аз се надявам, че това ново подобрено 
издание значително ще облекчи живота с 
диабет за децата, юношите и младите хора. 
Бих искал да разбера какво е вашето мне-
ние и впечатление от съдържанието на тази 
книга, за да можем заедно да подобрим жи-
вота с диабет.

Рагнар Ханас, д-р по медицина, MD, PhD,
Консултант по педиатрия
Болница Удевала (Uddevalla Hospital)
S-451 80 Удевала (Uddevalla) Швеция
Fax +46-522-93149
E-mail: ragnar.hanas@vgregion.se
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Предговор от  
проф. В.А. Петеркова

Работя с деца с диабет от около 40 го-
дини. Съпругът ми е със захарен диабет 
от много години и мога да кажа, че това е 
една много полезна книга, написанан с ум 
и сърце. Всички родители и деца с диабет, 
които вече знаят да четат, съветвам вни-
мателно да я прочетете и след това да се 
връщате многократно към нея за съвет по 
всеки въпрос от живота ви с диабет. Уве-
рявам ви, че ще намерите тук отговор на 
всеки въпрос, който ви интересува. Книга-
та е написана от лекар, който говори с мла-
дите хора с диабет като с равни. Само при 
това условие, когато лекарят и пациентът 
взаимно се уважават и се доверяват един 
на друг, могат да се постигнат добри резул-
тати в управлението на диабета, което ще 
позволи на младите хора с диабет да водят 
нормален живот.

Понякога в пресата и в живота можем 
да срещнем мнението на недобросъвестни 
хора, които обещават да излекуват диабе-
та при децата без инжекции. Но за съжа-
ление, няма такива методи на лечение ни-
къде по света. Тази книга учи как можете 
и трябва да живеете живота си с диабет с 
достойнство и качествено. Самата аз не се 
отказвам от надеждата и не я отнемам от 
вас, че в бъдеще ще бъде възможно наис-
тина да лекувате диабета си без инжекции, 
но сега трябва да сме подготвени за факта, 
че качеството на живота ви зависи от спо-

собността ви да научите как най-добре да 
контролирате диабета си с помощта на 
вашия лекар. Повярвайте ми, не е толкова 
трудно, но, разбира се, трябва да положите 
усилия и да изучите онези проблеми, които 
са свързани с живота с диабет. На пръв по-
глед изглежда, че толкова много неща вли-
яят на кръвната захар, че е невъзможно да 
се разбере всичко. Но тази книга ще ви по-
могне да поставите всичко по местата, да 
разберете всички тънкости на управление-
то на диабета и тогава диабетът няма да ви 
попречи да постигнете каквито си решите 
цели в живота.

Ако човекът с диабет разбира състояние-
то си и знае как да му влияе, може да е си-
гурен, че това заболяване няма да ограничи 
свободата му. Вярвам във вас, мои млади 
приятели и родители, и в това, че вие иска-
те и можете да станете истински експерти 
в диабета си.

Пожелавам ви успех и успех в управле-
нието на вашия диабет.

Професор Валентина Александровна 
Петeркова
Директор на Института по детска ен-
докринология
Главен детски ендокринолог на Русия,
Президент на Руската Диабетна
Асоциация
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Предговор  
от д-р Питър Суифт

Когато младите хора и техните семейства 
успешно се справят с диабета, тогава ця-
лостното им здраве, физическа активност, 
успехите в спорта, образованието, перспек-
тивите за работа и начина на живот като цяло 
могат да бъдат изключително добри. От дру-
га страна, никой не се съмнява, че диабетът 
е много сериозно заболяване. Особено при 
младите хора той има силен разрушителен 
потенциал във връзка с физическото и емо-
ционалното здраве.

За да успят да лекуват успешно диабета 
си, д-р Робин Лорънс, един от основатели-
те на Британската асоциация за диабет (сега 
Diabetes UK), казва, че хората с диабет трябва 
да станат свои собствени лични лекари. Ав-
торът на тази книга, д-р Рагнар Ханас, отиде 
дори по-далеч, като заявява, че „да имаш ди-
абет означава, че трябва да знаеш повече за 
това заболяване от обикновения лекар“. На 
пациентите и родителите им трябва незабав-
но да се обясни, че след няколко месеца от 
момента на поставяне на диагнозата те ще 
станат истински експерти, тъй като ще тряб-
ва да живеят с това състояние 24 часа в дено-
нощието, 365 дни в годината.

През последните години броят на младите 
хора с диабет непрекъснато нараства. В об-
ластта, в която работя, заболеваемостта от 
диабет почти се удвоява на всяко десетиле-
тие от 40-те години насам. През това време 
научихме много повече за това как да упра-
вляваме диабета. Сега имаме най-доброто 
оборудване, най-новия инсулин и опитни 
екипи от специалисти: лекари, медицински 
сестри, диетолози, психолози. Проучванията 
не само обясняват сериозните последици от 
диабета, ако не го управлявате добре, но и 
поставят целите, които трябва да си поста-
вим. Тази книга за диабет тип 1 при млади 
хора може да се характеризира с една стара 
китайска поговорка: „Ако дадете на човек 
риба, той няма да огладнее този ден. Ако на-

учите човека как да лови риба сам, той няма 
да остане гладен до края на живота си.„ В 
съвременен план това наричаме „доверие, 
упълномощяване“ - принципът, когато на чо-
век се дава възможност и власт да управлява 
живота си. Диабетът е медицинско състоя-
ние, успешното управление на което зависи 
от способността и мотивацията на индивида 
да се грижи за себе си, често независимо от 
медицинските специалисти. Но за да полу-
чат такова перфектно състояние на незави-
симост, хората с диабет трябва да се научат 
да разбират сложността на болестта си и как 
да се справят с нея при различни обстоятел-
ства.

Авторът ръководи процеса на обучение, 
използвайки поетапен подход, подчертавай-
ки семантичните таблици с внимателно под-
брани думи, използвайки комикси (много от 
тях рисувани от деца), графики и диаграми 
и дълъг списък от връзки. Д-р Ханас е иде-
алист в отношението си към детайлите и 
има големи очаквания към хората с диабет. 
Някои от идеите му се различават от вижда-
нията на други лекари, но това е характерно 
за диабета и читателите ще могат да обсъдят 
тези различия в техните диабетни центрове. 
Книгата съдържа огромен обем информация, 
полезна  не само за хората с диабет, но и за 
медицински специалисти, училищни служи-
тели и други. Тази книга не е за еднократно 
четене от корица до корица, тя е предназна-
чена за редовно преглеждане, подобряване 
на знанията и мотивацията.

Имам честта да представя тази прекрасна 
книга на издател във Великобритания. Сигу-
рен съм, че тя ще ви помогне да разберете 
по-добре диабета и ще подобри лечението на 
младите хора с диабет тип 1.

Питър Суифт, доктор по медицина,
Кралска болница Лестър
Leicester Royal Infirmary 
Leicester, LE1 5WW UK
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Повече от 25 години изминаха откакто 
диабетът почука на вратата на къщата ни, 
но като днес помня всички подробности 
от онези първи ужасни дни. През август 
1979 г. нашето двегодишно бебе се разболя 
от диабет. Сега тя е възрастен независим 
човек, завърши гимназия със златен ме-
дал, получи висше образование. Животът 
й е пълен с радости и трудности, като при 
всеки млад човек. Разбира се, диабетът за-
сегна целия й живот. И тя, и цялото ни се-
мейство, безспорно, винаги имаме повече 
проблеми и притеснения от онези, които не 
са се сблъсквали с диабета. Когато преди 
няколко години тази книга за диабета на 
английски език попадна в ръцете ми, аз се 
разстроих и възхитих в същото време. Бях 
разстроена, защото в най-трудния момент 
нашето семейство беше принудено сляпо, 
на принципа проба-грешка да търси пра-
вилното решение на проблемите, които ди-
абетът не се умори да ни задава ежедневно. 
Колко по-лесен би бил животът, ако тогава 
имахме такъв любезен и разумен съветник 
като тази книга, написана от д-р Рагнар Ха-
нас от Швеция.

Възхитих се, защото любовта, която бли-
ка от всеки ред от тази книга, разумните 
съвети и ясните инструкции ще ви помо-
гнат, скъпи читатели, момичета и момчета, 
както и на вашите родители, да избегнете 
много грешки, да поддържате оптимизма и 
да направите живота си малко по-лесен и 
по-радостен. Изглежда, че нито една страна 
от живота на семейство, в което се заселва 
диабетът, не е останала незабелязана, нито 
един въпрос не е оставен без отговор...

Необходимо е само да отворите книгата 
и да се научите как да я използвате. Сред 
книгите, които са написани за пациенти с 
диабет, които ми хванаха окото, това без 
съмнение е най-доброто.

Предговор от  
Валентинa Очеретенко

И ето на какво бих искала да ви обърна 
внимание. Според проф. Мартин Силинк, 
който беше избран за президент на Между-
народната федерация за диабет за периода 
от 2006 г. до 2009 г., проблемът с диабета 
е твърде голям, за да се справи човек сам 
с него. Много хора разбират това, обеди-
нявайки се, за да се подкрепят взаимно, за-
едно да защитават правата на хората с диа-
бет, да се борят с тази нелека болест. Елате 
при нас, присъединете се към нашите орга-
низации. Вярваме, че заедно ще се справим 
с този проблем и не е далеч денят, в който 
човечеството ще се гордее с поредната по-
беда на ума - победата над диабета.

Валентина Дмитриевна Очеретенко
Вицепрезидент на украинската федера-
ция за диабет
Пощенска кутия N 9,Киев, 04114
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Въведение
“Ако искаш нещо да бъде направено 

добре, направи си го сам.” Това е стара 
мъдрост, а за вас е много важно да знае-
те как да я последвате. Ако имате диабет, 
то трябва да научите много внимателно 
всичко за това състояние и начините за 
лечение. Всеки човек, живеещ с диабет, 
знае, че диабетът е редом с него 24 часа в 
денонощието, всеки ден.

Традиционно, особено в близкото мина-
ло, докторите решават каква доза инсулин 
и по кое време да се поставя. Пациентите 
си инжектират инсулин, както им е пред-
писано, нито повече,  нито по-малко. Но 
ето, че от 20 години в нашата клиника в Швеция ние действаме по-различно от 

това. Започваме с обучението на нашите 
млади пациенти как да управляват сами 
своя диабет. Стъпка по стъпка им възла-
гаме все по-големи отговорности за еже-
дневното управлениe на диабета от са-
мите тях и там, където е необходимо, от 
родителите или други членове на семей-
ството.

Обикновено е необходима около годи-
на, за да се изпробват почти всички жи-
тейски ситуации, при които трябва да се 
съобразяваме с диабета. Към тях спадат 
ваканциите, рождени дни, партита, ин-
тензивни физически упражнения и боле-
сти. Ставайки по-уверени, вие ще започ-
нете да въвеждате в ред своя собствен 
опит и да научавате онези особености на 
своето състояние, които и за нас в диабет-
ната клиника също ще е полезно да знаем. 
Такъв свободен обмен на информация ще 
ни позволи най-добре да ви помагаме. Ето 
как клиниката започва да работи като ин-
формационен център, предавайки опит и 
знания от едно семейство на друго.

С времето знанията се променят. Това, 
което съветваха преди 5 или 10 години, 
не е задължително днес. Преди време, съ-
общавайки на семействата за някои нови 
открития и подходи, някои от тях ми каз-
ваха: “Ние това си го правим отдавна, но 

Основната тема на тази книга е следната: „Ако 
искаш нещо да бъде направено добре, направи 
си го сам.“ Вие трябва да можете да разчитате 
само на себе си 24 часа на ден и след известно 
време ще съумеете да управлявате своя диабет. 
Да се научите да живеете с диабет в началото, 
подобно на всяко друго обучение, преминава 
през период на проба и грешка. Вие неизбежно 
ще направите грешки по време на този процес, 
но ще можете да се учите от всяка една, защото 
от собствените си грешки се учим по-добре от-
колкото от грешките на другите хора.

Диабетичната клиника често функционира 
като информационен център, където предава-
ме добрите идеи от едно семейство на друго.
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не смятахме за нужно да го обсъждаме”. 
Днес, напротив - споделяме своите знания 
и се учим един от друг.

Тази книга разглежда въпросите свър-
зани с диабет тип 1 при децата, юношите 
и младите хора. Тя не е насочена към ле-
чението на диабет 2 тип, с изключение на 
някои кратки разяснения. Книгата описва  
тези методи на лечение на диабет, които са 
общоприети в повечето страни на Европа, 
а също в Канада, САЩ и по целия свят. Не-
зависимо от това, използваните методи ва-
рират между различните центрове. Основ-
ната цел е да се намери ефективен начин за 
лечение на диабета. И може да има не един, 
а няколко начина за постигане на тази цел.

Не се опитвайте да четете тази книга от 
кора до кора, за да я запомните. Вместо 
това я използвайте като справочник. Книга-
та съдържа някои медицински термини на 
латински, но тяхното значение трябва да е 
ясно от контекста, така че не е нужно да ги 
заучавате, освен ако не искате. Ако някои 
части на книгата са трудни за вас, особено 
на първо четене, моля не се оставяйте това 
да ви обезсърчи. Когато  прочетете текста 
за втори път и когато имате повече опит в 

живота с диабет, всичко ще започне да се 
изяснява. По-подробна информация, пред-
назначена за онези, които желаят да научат 
малко повече, може да бъде намерена в ка-
ренцата в текста.

Не забравяйте, че можете да научите не-
щата по различни начини. Обикновено 
организираме курсове по някоя от темите 
за диабета на среща с цялото семейство. 
Освен това, обаче, можете да научите мно-
го от нормален, неформален разговор с 
медицинската ви сестра. Интонацията на 
сестрата, жестовете и дори изражението 
на лицето могат да ви дадат толкова мно-
го информация, колкото и изговорените 
думи. Така че, докато получавате официал-
на информация по време на уроците с ва-
шия лекар, можете също така да изслушате 
гледната точка и да се поучите  от опита на 
други медицински работници, на родители 
и приятели. Бъдете особено внимателни 
към мимиките и езика на тялото, към това, 
което хората казват и как го казват, а може 
би, дори още по-важно, което не казват. 
Този вид информация може да бъде по-
лучена при всяка среща с лекаря ви. Ези-
кът на жестовете понякога има по-голямо 

„Време е да заменим старите грешки с по-модерни.“ 
Уикли Гронопинг (шведско комично списание)

„Способността да мислиш днес различно от вчера, разграничава мъдрите от упоритите.“ 
Джон Стaйнбек

Не трябва да сме твърде самоуверени. Това, което виждаме днес като последната истина, може да се 
окаже съвсем различно утре.
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значение от думите. Много хора вярват, че 
когато трябва да избират между запомняне 
на официални или неформални материали, 
обикновено им е по-лесно да запомнят не-
формалната информация.

Ако някой от вашето семейство вече е 
запознат с диабета (може би заради родни-
на или колега), може би вече има някаква 
представа за това какво е диабетът. Важно 
е да запомните, че този опит не е същият, 
когато вие или в собственото ви семейство 
има диабет. Освен това е по-вероятно ре-
жимът на лечение да бъде съвсем различен 
за човек, който току-що е заболял, в срав-
нение с човек, който е страдал от диабет в 
продължение на няколко години.

Много хора са затормозени с мисли за бъ-
дещето и за трудностите, които ги очакват. 
Вашият диабетичен екип ще ви предостави 
пълна информация за усложненията, които 
могат да се развият и как, доколкото е въз-
можно, да се забави появата им или дори да 
се избегнат. Нашата политика е да кажем 
всичко, което трябва да се каже, без да се 
оставя никаква информация зад борда. По-
някога няма директен отговор на някои въ-
проси, но ще ви кажем всичко, което знаем.

През първите няколко седмици ще трябва 
да се запознаете със себе си наново. Ваши-
те родители също ще трябва да пренастро-
ят връзката си с вас. Сега знаете, че имате 
диабет. От самото начало, необходимостта 

Ако нямате диабет, тялото ви автоматично рабо-
ти така, както трябва. Преди да развиете диабет, 
панкреасът ви е произвеждал инсулин без усилия 
от ваша страна. Но сега вие сами трябва да слу-
шате сигналите на тялото си и да въвеждате инсу-
лина, така че дозата му да е подходяща за раз-
лични ситуации, с които се сблъсквате в живота.

да приемете този факт може да ви изплаши 
с това, как диабетът ще засегне различни-
те страни на вашия живот. Може да почув-
ствате безпокойство и несигурност, защото 
все още не знаете как ще се справите с раз-
личните ситуации, които животът ви под-
нася ежедневно. Обаче скоро ще проучите 
себе си или детето си в тази нова ситуация 
и постепенно ще започнете да се чувствате 
по-уверени в разбирането на собствения си 
живот.
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Управлението на диабета включва инсу-
линова терапия през целия живот, но освен 
това са необходими фундаментални про-
мени в ежедневието. Осигуряването на ме-
дицинска помощ за диабет включва както 
лечение, така и обучение. Искаме младите 
хора, които имат диабет и техните родите-
ли да чувстват, че могат да поемат отговор-
ност за собственото си лечение и сами да 
ръководят собствения си живот. Вие може-
те да контролирате диабета си - и това е по-
добре, отколкото да позволите на диабета 
да ви контролира. Веднага след като диабе-
тът стане управляем, същото ще се случи и 
с другите аспекти на живота ви.

Когато за първи път  
научите, че имате диабет

В Швеция и в много други страни, когато 
за първи път се диагностицира диабета, той 
обикновено се лекува в болница, където 
пациентите престояват около 1-2 седмици. 
В същото време, в някои центрове във Ве-
ликобритания, както и в много центрове в 
САЩ, е по-прието да се започне лечението с 
инсулин у дома в амбулаторни условия, раз-
бира се, ако не сте развили кетоацидоза (вж. 
стр. 44). Сега, когато разходите за медицин-
ска помощ непрекъснато се увеличават, ам-
булаторното лечение на този етап става все 
по-често срещано. Този подход изисква де-
нонощно диабетния екип да е „на телефо-
на“ за обратна връзка, докато пациентите се 
научат да се справят с инсулинотерапията. 
Показателят за продължителен контрол на 
диабета, който може да бъде измерен чрез 
нивото на вещество, известно като глики-
ран хемоглобин (HbA1c), е еднакво добър, 

както при пациенти, които са започнали ле-
чение у дома, така и при тези, които са се 
лекували първоначално в болница. Какъвто 
и подход да се прилага във вашата страна, е 
необходимо през първата и втората седми-
ца да имате  възможността ежедневно да се 
срещате с членовете на диабетния ви екип. 
Това им е работата - да се уверят, че вие сте 
започнали да разбирате основите на диабе-
та и сте придобили увереност, необходима 
за самостоятелно определяне на правилни-
те дози инсулин.

Инсулиновите нужди се променят еже-
дневно. И особено в началото инсулино-
вата доза ще трябва непрекъснато да се 
преразглежда. През първите няколко дни 

Как да се научим да 
се разбираме 
с диабета 

„Когато проблемът е твърде голям и изглежда 
неразрешим, не забравяйте, че можете да изяде-
те дори цял слон, като си представите, че той е 
нарязан на достатъчно малки парченца.“ Стара 
поговорка
Първата седмица обикновено е хаотична и е 
трудно да разберем как да наместим всички раз-
лични факти. Опитайте се да се концентрирате 
само върху един вид информация. Когато ви се 
изясни, пристъпете към нещо друго... В края на 
втората седмица всичко ще стане по-ясно и ще 
започнете да разбирате как всичко логично се 
вписва заедно.
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пациентите се нуждаят от по-големи дози 
инсулин, които след това спадат значи-
телно. Много хора веднага започват да се 
чувстват много по-добре и откриват, че са 
зверски гладни. Това е разбираемо, като 
вземем предвид, че мнозинството млади 
хора, наскоро диагностицирани с диабет, са 
имали недостиг на инсулин в продължение 
на няколко седмици, преди да им открият 
диабета и са загубили тегло. Обикновено 
на този етап им позволяваме да ядат толко-
ва, колкото искат, като коригират дозата ин-
сулин. Като правило, след няколко седмици 
апетитът „се успокоява“.

През първите няколко дни много мла-
ди хора (както и техните родители) мо-
гат да изпитат чувство на дезориентация. 
Когато сте в такова състояние, е трудно 
да осъзнаете факта, че наистина имате 
диабет. Ще ви е необходимо време, за да 
разберете чувствата си и постепенно да 
се адаптирате към тази нова и странна си-
туация, в която вие и вашето семейство 
сте попаднали. На този етап може да от-
криете, че лекарите и медицинските сес-
три, които се срещат с вас, просто слушат 
и отговарят на въпроси през по-голямата 
част от времето. След това преминават на 
следващия етап - започват да ви обучават 
в основите на диабета. Много неща ще 
се окажат нови, и първоначално може да 
бъде трудно да бъдат разбрани, но стъпка 
по стъпка различните части от информа-
цията ще се наместят. В края на втората 
седмица ще започнете да разбирате как 
си влияят инсулинът и кръвната глюкоза. 
Ще откриете, че нивото на кръвната ви 
глюкоза често се колебае и че отличното 
ниво на кръвна глюкоза е рядкост дори за 
тези, които са много внимателни към ди-
абета си.

Родителите може да почувстват, че губят 
връзка помежду си, ако някой от тях пре-
карва повече време от другия в болницата 
с детето. Много е важно и двамата роди-
тели да участват възможно най-много в 
ежедневната грижа за дете с новодиагно-
стициран диабет. Вземете си отпуска, ако 
е възможно, за да имате достатъчно време 
и енергия да се съсредоточите върху лече-

нието на диабета.
Много хора откриват, че е по-лесно да 

контролират диабета у дома, отколкото са 
мислели първоначално. За да имате дове-
рие в себе си при извършването на кон-
трола на диабета у дома, трябва да знаете 
какво да правите при много ниско ниво на 
кръвната глюкоза (вж. „Лечение на хипог-
ликемия“ на страница 77).

През първите седмици ще имате време 
да се срещнете няколко пъти с диетолог, 
както и със специалист по диабет, който 
може да ви помогне по много практически 
въпроси. Диабетът е заболяване, което 
може да причини много неудобства, дори 
и в най-“нормалните“ и добре адаптирани 
семейства.

Често среща с детски психолог е много 
полезна за обсъждане на всички труднос-
ти, които могат да възникнат. Следовател-
но, ако по-късно срещнете проблем, вече 
ще знаете къде можете да получите експер-
тна помощ, ако желаете.

Ще се почувствате много по-добре след седмица 
или две на инсулин. Сега е моментът да кажете на 
приятелите си в квартала, в училище или на ра-
ботното място, че имате диабет. Тогава те ще зна-
ят и няма да се чудят , когато започнете да прави-
те нещо неразбираемо за тях, като измерване на 
кръвната глюкоза. Дори ако се притеснявате да 
им кажете веднага, ще се почувствате много по-
добре, след като го направите.
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Много малки деца
В случай на диабет при кърмачета или 

много малки деца, по очевидни причини, 
цялото обучение ще се проведе с родите-
лите. Въпреки това е много важно, колкото 
повече децата растат, да могат да научават 
повече за своя диабет и постепенно да им 
бъде давана по-голяма отговорност в упра-
влението на диабета. Един от начините да 
се постигне това е участието на детето в 
диабетичните ваканционни обучаващи ла-
гери. Децата, които вече са достигнали или 
наближават юношеството, трябва да бъдат 
насърчавани още от самото начало да взе-
мат активно участие в контрола на диабе-
та си. Родителските групи за самопомощ 
също могат да бъдат много полезни, затова 
разберете дали има такива във вашия ра-
йон.

Независимо от възрастта, в която дете-
то развива диабет, поставяме цел - преди 
да встъпи в пубертета (периода на полово 
съзряване), да обучаваме и мотивираме 
младия човек да бъде по-отговорен за ди-
абета си. Това ще ви помогне да осъзнаете 
диабета като свое собствено заболяване (а 
не като нещо неразбираемо, което мама и 
татко използват, за да ви принуждават да 
направите това, което казват). Тогава може-
те по-лесно да насочите енергията си към 
други области на живота.

Редовни прегледи
След първоначалния период, вероятно 

ще посещавате диабетичния център за пре-
глед на всеки два или три месеца. По време 
на тези изследвания ще можем да ви кажем 
какъв контрол на диабета сте имали през 
предходните 2-3 месеца посредством про-
веждане на кръвен тест, наречен гликиран 
хемоглобин HbA1c (виж стр. 124). Важно 
е от самото начало да се разбере, че е не-
възможно да се постигне отлично ниво на 
кръвната глюкоза всеки ден. С налични-
те методи за лечение почти всеки човек с 
диабет има високи стойности на кръвна-
та глюкоза всеки ден и това не бива да ви 
притеснява прекалено много. По-важно е, 
средното ниво на кръвната ви глюкоза да 
е приемливо. Повече информация по тази 
тема ще намерите в следващите страници 
на тази книга.

По-големите юноши често предпочитат 
да се явят на редовните прегледи в компа-
ния с приятел или партньор. Ако имате се-
риозна връзка, е много важно вашият прия-
тел / приятелка да дойде с вас в центъра за 
диабет. Можете да говорите с диетолог по 
време на общата среща с диабетния екип 
или да потърсите съвет директно от него. 
Веднъж годишно обикновено се провежда 
по-задълбочен преглед, включващ пълен 
клиничен преглед. В него могат да бъдат 
включени и някои допълнителни анализи 
(основно кръвни изследвания)  (виж стр. 
336).

Трябва да знаете, че промените, които 
настъпват в тялото ви по време на юно-
шеството, ще повлияят на диабета. По 
време на пубертета тялото ви се нуждае от 
много повече инсулин (виж стр. 218). Ва-
жно е да знаете как да увеличите дозата.

Да живееш живота,  
който ти си избрал

Диабетът е хронично заболяване, което 
ще ви влияе всеки ден през целия ви живот. 
Опитайте се да се сприятелите с диабета 
(поне да не го приемате като враг), защо-
то не можете да го напуснете и в момента 

Напишете предварително списък с въпроси, така 
че да не ги забравите по време на посещението 
си в центъра за диабет.
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няма начин да го излекувате. Ще ви бъде 
по-лесно да успеете да контролирате диа-
бета, ако имате редовни навици, определен 
вид житейска рутина. Ако до този момент 
сте  водили неправилен и непредсказуем 
начин на живот, може да ви бъде по-труд-
но (но по никакъв начин невъзможно) да го 
комбинирате с диабета.

От самото начало, обаче, е необходимо 
да планирате как да запазите ритъма на 
живот, който ви подхожда най-добре. Не 
позволявайте на вашия диабет да диктува 
начина ви на живот. Много хора започват 
да си мислят: „Не мога да направя това и 
това, тъй като сега имам диабет. Но ми ха-
ресваше толкова много преди болестта.“ 
Помнете, повечето дейности са не само 
„позволени“, но можете да ги направите 
просто страхотно. Няма нищо напълно заб-
ранено, но е по-добре да бъдете разумен и 
в различните ситуации да обмисляте всич-
ки неща по-внимателно, отколкото преди. 
Важно е да експериментирате и да се учите 
чрез опит и грешка. Ако сте избрали начи-
на на живот, който искате да водите, сега е 
наша работа като специалисти по диабет да 
изберем режим на инсулинотерапия, който 
ще ви позволи да направите това, което 
искате. Но има някои ограничения за вида 
работа, която можете да изберете. Вероят-
но ще бъде невъзможно да служите, напри-
мер, в армията или полицията (вж. „Избор 
на работа или професия“ на страница 317).

„Ако дадеш на човек риба, той няма да е гладен 
в този ден. Ако го научиш да лови риба, той няма 
да е гладен до края на живота си.“ Китайска по-
говорка
Много е важно да научите как да управлявате 
диабета си (или диабета на детето си) възможно 
най-рано. Ако разбирате „защо и как“, ще бъде-
те по-добре подготвени и ще бъдете в хармония 
с вашия диабет, когато се сблъскате с различни 
житейски ситуации.

Проверяваме теглото и височината ви по време 
на всяко посещение при нас, за да сме сигурни, 
че ще продължите да растете така, както и преди 
диабета. Ако получавате недостатъчно инсулин, 
ще отслабнете много и дори  може да възникне 
забавяне на растежа. Ако, от друга страна, по-
лучавате твърде много инсулин (или храна), ще 
започнете да напълнявате.

„Много по-лесно е да имате твърдо мнение, ако 
не знаете всички факти, свързани с тази тема“.
Вие и вашето семейство ще откриете, че много 
от хората, които срещате, мислят, че знаят дос-
татъчно за диабета. Често техните познания за 
диабет са много далеч от съвременните. Бъдете 
малко скептични, когато чуете общи разсъждения 
за диабета, особено в началото, когато все още 
нямате знания и опит, на които да разчитате.
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растат и да се развиват нормално. Ние кон-
тролираме това на всеки етап от лечението, 
като използваме стандартни соматограми 
(таблици за развитие на тегло и височина). 
В предходните години схемите за инсули-
нова терапия не бяха достатъчно адекватни 
и не създаваха условия за нормален растеж 
на децата, но в наше време това е абсолют-
но недопустимо. По време на пубертета 
(юношеството), схемите за инсулинова те-
рапия трябва редовно да се преразглеждат 
и променят.

Диабетът не трябва да нарушава училищ-
ния или работен график и режим. Трудно е 
да следвате хода на урока, ако имате хипог-
ликемия, тъй като тогава не можете да се 
концентрирате. 

В пубертета отношенията с връстниците 
стават много по-важни, отколкото в дру-
ги периоди от живота. Ето защо основна-
та задача в тази възраст е да се образоват 
младежите как да поддържат баланс между 
приятно прекарване на свободното време 
и добро компенсиране на диабета. Когато 
един млад човек съзрява, нараства значе-

Цели на управлението  
на диабета

Международните общности, които изу-
чават диабета, съставят ръководства, които 
дават препоръки за лечението на диабета 
при младите хора. Една от тях е Между-
народното дружество за диабет при деца 
и юноши (МДДДЮ) - International Society 
of Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD, 
виж стр. 325). Други национални и между-
народни програми за лечението на диабет 
при деца и юноши могат да бъдат наме-
рени в „APEG Handbook“ - Ръководство 
за диабет при деца и юноши от Детската 
ендокринна група на Австралия, в Декла-
рацията „Св. Винсент“, а също и в Препо-
ръките относно Клиничната практика на 
Американската диабетна асоциация и ня-
кои други. Важна цел на управлението на 
диабета е да се намали броят и тежестта на 
онези симптоми и странични ефекти, които 
могат да се развият като следствие на диа-
бета. Особено важно е по-малките деца да 

Контролирайте 
сами своя диабет

Както се казва: „Моят дом е моята крепост.“ 
Изградете си крепост от знания и мотивация, то-
гава ще се чувствате безопасно и удобно по всич-
ки въпроси на диабета

Цели на лечението
 Да няма симптоми или дискомфорт 

в ежедневния живот
 Добро цялостно здраве и благопо-

лучие
 Нормален растеж и развитие
 Нормален пубертет (сексуално раз  

витие) и взаимоотношения с 
връстниците

 Нормален училищен и професиона-
лен живот

 Нормален семеен живот, включи-
телно и възможност за бременност

 Предотвратяване на късни услож-
нения
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нието на въпросите, свързани със създа-
ването на семейство и деца. Като се имат 
предвид дългосрочните перспективи, е не-
обходимо да се предотвратят страничните 
ефекти и усложненията на диабета.

Как да постигнем  
тези цели

Традиционно, трите крайъгълни камъка 
на управлението на диабета са: инсулин, 
планирано хранене и физически упраж-
нения. Използването на инсулин е необ-
ходимо, тъй като този хормон в по-голяма 
или по-малка степен отсъства във вашето 
тяло и затова е жизненоважен. Другите два 
крайъгълни камъка обаче са оспорени от 
съвременните специалисти по диабет, осо-
бено при децата и юношите. Правилното 
хранене е необходимо, но храните, подхо-
дящи за хора с диабет, не трябва да се раз-
личават много от обичайната здравословна 
диета, която е полезна за всички. По същия 
начин, физическите упражнения се препо-
ръчват за всички и те ще ви помогнат да 
постигнете добро ниво на обща физическа 
форма. В миналото упражненията бяха ва-
жна част от лечението на диабета, но нови-
те проучвания на връзката между диабета и 
физическите упражнения не показват, че те 
сами по себе си подобряват глюкозния кон-
трол. Ако имате високи нива на кръвната 
глюкоза, комбинирани с липса на инсулин, 
упражненията може да не са най-добрата 
идея. Така че, сега упражненията не се счи-
тат за част от истинската диабетна терапия, 
въпреки че те се препоръчват по отноше-
ние на общата добра физическа форма. 
Вижте също главите за здравословно хра-
нене и физически упражнения.

Доктор Джони Лудвигсон, професор по 
детска диабетология от Швеция, предефи-
нира крайъгълните камъни на диабетна-
та терапия като инсулин, любов и гри-
жа. Тези цели са много сходни с възгледите 
на нашата клиника за лечение на диабет. 
Диабетът е болест на дефицита, така че е 
естествено да се замести загубеното, т.е. 
инсулина. Любовта и грижата са съществе-
ни елементи за възпитанието на всяко дете 
и те са още по-важни за дете с хронично 
заболяване. Бих искал да представя чет-
въртия крайъгълен камък на лечението 
на диабета, който се нарича „знание“. 
Една китайска поговорка казва: „Ако да-
дете на човек риба, той няма да огладнее 
в този ден. Но ако го научите да лови сам 
рибата, той няма да е гладен през целия си 
живот...“

Станете свой собствен  
експерт

Колкото по-силна е мотивацията ви, тол-
кова по-добре ще можете да управлявате 
своя диабет. Много е важно да осъзнаете, 
че лечението е необходимо за вас лично, а 
не за родителите или семейството, и, разби-
ра се, не за лекаря и медицинската сестра. 
Желанието за по-добър контрол над диабе-
та може да бъде мотивирано например от 
желанието да постигнете същия успех във 
футбола, както преди (или още по-добър), 
или да се постигнат добри резултати при 
училищните изпити без да изпадате в хи-
погликемия или да се получи тази работа, 
която искате и да се справите с нея лесно, 
въпреки нередовните работни часове. Ако 
имате диабет, тогава трябва да станете свой 
експерт, като се научите да реагирате адек-
ватно на всяка ситуация, на която животът 
може да ви подложи всеки ден.

Лечението на диабета се промени значи-
телно през последните години, но общество-
то не винаги узнава за това навреме. Следо-
вателно, вероятно ще срещнете много хора с 
остарели или дълбоко вкоренени идеи, кои-
то мислят, че знаят много повече за диабета, 
отколкото в действителност. Но трябва да 
разчитате само на собственото си познание. 

Традиционен подход 

 Инсулин
 Диета
 Физически упражнения
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Всъщност, за да водите начина на живот, 
който искате, без ненужни неприятни симп-
томи, просто трябва да знаете за диабета 
дори повече, отколкото обикновен лекар! 
За да получите това знание, ще трябва да 
зададете въпроси и да намерите информа-
ция, докато някой аспект не ви стане крис-
тално ясен. Не се колебайте и се свържете с 
ендокринолога си или с диабетната сестра 
по всяко време, когато имате въпроси от-
носно дозата на инсулина или други про-
блеми. Ако отложите въпроса до следващо-
то посещение, което може да бъде след три 
месеца, вероятно ще забравите за него.

Пълното приемане на диабета и поддър-
жането на самоконтрола са жизненоважни 
елементи. Тъй като ще трябва да живеете 
с диабета си 24 часа в денонощието, е из-
ключително важно да решите сами колкото 
е възможно по-скоро: дали да приспосо-
бите живота си към диабета или първо да 
изберете своя определен ритъм на живот и 
след това да изберете диабетното лечение, 
което ще е най-подходящо за него. Насър-
чаваме младите хора да бъдат възможно 

най-активни в управлението на диабета си 
от самото начало. Нашата цел е да се уве-
рим, че децата имат добро познаване на 
собствения си диабет, преди да започнат 
пубертета. Това е важно, защото в периода 
на преходната възраст има толкова много 
други неща, които вълнуват младия човек. 
Децата, които вече са научили основите на 
самоконтрола на собствения си диабет пре-
ди тази възраст, ще се чувстват по-уверени 
и ще се радват на по-голямата свобода, коя-
то ще им донесе юношеството.

Може ли да си вземем 
„почивен ден“  
от диабета?

Всъщност това не е възможно, тъй като 
диабетът е с вас 24 часа в денонощието. Но 
можете да направите разграничение между 
ежедневието и добрата почивка или специ-
ално пътуване. Повечето хора (със или без 
диабет) си позволяват  нещо допълнител-
но от време на време, дори и да знаят, че 
това може да е малко излишно и не е много 
полезно за здравето. Дори ако обичайният 
ви начин на живот е подходящ за диабета 
ви и винаги се храните правилно, можете 
да си позволите да се „отпуснете“ малко в 
храната, например, когато празнувате рож-

Диабетът днес
Проф. Джони Лудвигсон, Швеция:

 Инсулин
 Обич
 Грижа

„Не е много забавно да сте с диабет, 
но трябва да можете да се забавлява-
те дори с диабет“ 
Искам да добавя четвърти крайъгълен 
камък:

 Знание
Добра собствена мотивация  До-
бър самоконтрол
Ако искате добре да управлявате диа-
бета си, трябва:
(1) Да станете свой собствен експерт 

по диабет.
(2) Да имате повече познания за диа-

бета, отколкото обикновен лекар.
(3) Да приемете своя диабет и да се 

научите да живеете с него.

Всички деца се нуждаят от любов и грижа ...
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ден ден (вижте също страница 250). Когато 
сте във ваканционен лагер или на училищ-
на екскурзия, ежедневието ви неизбежно 
ще се различава от това у дома. В такива 
случаи не е необходимо да се целите в пос-
тигането на отличен контрол на кръвната 
глюкоза. Важно е да се чувствате достатъч-
но добре, за да участвате във всички дей-
ности. Това означава, че ще трябва да поз-
волите малко по-високо ниво на кръвната 
глюкоза в сравнение с нормалното, но, раз-
бира се, не го оставяйте да се вдигне твър-
де високо, за да повлияе на вашето общо 
благосъстояние.

По-добре е да имаш 15 „лоши“ и 350 
„добри“ дни в годината и да се чувстваш 
щастлив, отколкото 75 „наполовина лоши“ 
и 290 „добри“ дни, но да се чувстваш из-
ключително нещастен през цялото време. 
Много хора с диабет избират леко повише-
но ниво на кръвната глюкоза, когато пла-
нират да направят нещо важно, като, на-

пример, изпити в училище или интервю за 
нова работа. За това има доста уважителни 
причини. В определени ситуации е много 
по-важно да се избягва хипогликемията, 
отколкото да се постигнат отлични нива на 
кръвната глюкоза.

Алтернативни  
и нетрадиционни методи 
за лечение

Понякога се сблъскваме с въпроси относ-
но нетрадиционното и алтернативно лече-
ние. В Швеция е забранено лечението на 
деца на възраст под 8 години с помощта на 
така наречената „алтернативна медицина“, 
в съответствие със закона за знахарство-
то. Много родители ни казаха, че въпреки 
това, те са научили за различни методи за 
лечение на децата си, когато са се консул-
тирали с представители на алтернативната 
медицина. 

„Да се осмелиш – значи за момент да загубиш 
опора. Не се ли осмелиш – значи завинаги губиш 
себе си… “
Сьорен Киркегор, датски философ 1813-1855

Не е лесно да поемете лична отговорност за 
собствения си диабет. Но от друга страна, само 
вие можете да го направите. Само вие можете 
да се грижите за себе си 24 часа в денонощието 
и точно това е необходимо, за да функционира 
добре тялото ви както днес, така и в бъдеще.

Ура, днес е моят рожден ден! Това е наистина 
празничен ден. По този повод можете да се от-
пуснете малко от рутината и правилата. Млади-
те хора имат право да запомнят своите рождени 
дни и други специални събития, като радостни и 
щастливи дни без излишни ограничения.
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Във Финландия, 5-годишно момче почи-
на през 1991 г., след като родителите му 
спрели да му инжектират инсулин и вместо 
това му правели различни видове билкови 
и парни бани. И двамата родители и лице-
то, отговорно за лечението, бяха осъдени 
от закона за действията, довели до смъртта 
на детето.

В Обединеното кралство са регистрирани 
четири случая, при които дозата на инсу-
лина е намалена или напълно отменена, а 
вместо това са предписани различни видо-
ве алтернативни лечения (молитви, меди-
тации, специални диети и лечение с вита-
мини и микроелементи). Три от четирите 
деца са развили тежка кетоацидоза, докато 
четвъртото е имало висока захар и загуба 
на тегло.

За разлика от алтернативната терапия, 
която се използва вместо конвенционал-
ната, съпътстващата терапия често се на-
рича допълнителен метод на лечение. Той 
трябва да се използва като допълнение към 
медицинското лечение, а не да го заменя. 
Така че, въпреки че съпътстващата (допъл-
нителна) терапия не заменя инсулина, тя 
може да ви бъде полезна по някакъв друг 

начин, например, да ви помогне да прео-
долеете страха, който възниква, когато се 
опитвате да организирате живота си малко 
по-различно от този на вашите връстници.

Тази тема съм обсъждал много пъти с ро-
дители на деца с диабет. По мое мнение тук 
са особено важни три позиции:

(1) Трябва да поговорим честно един с 
друг по този въпрос. Ако искате да опитате 
алтернативни или допълнителни методи за 
лечение на диабета, въпреки нашите пре-
поръки, най-добре е да го направите откри-
то, за да знае за това вашият лекар и диа-
бетна сестра.

(2) Децата и възрастните с диабет трябва 
да продължат да приемат инсулин или да 
приемат други лекарства, предписани от 
лекар, в противен случай тяхното здраве 
ще бъде в сериозна опасност.

(3) Алтернативните или допълнителни-
те методи за лечение по никакъв начин не 
трябва да бъдат опасни или вредни за човек 
с диабет.

Знанията и самочувствието са най-добрата ви 
броня за противопоставяне на мнението на други 
хора за диабета. Те ще ви помогнат да разпоз-
наете и да се справите с предразсъдъците и ос-
тарелите възгледи, които, за съжаление, често се 
срещат. Много е важно пациентите и медицин-
ските специалисти да си помагат взаимно да раз-
пространяват съвременните знания и разбиране 
за диабета.

Понякога може да почувствате, че всичко, което 
сте планирали, тръгва наопаки и че кръвната ви 
глюкоза въпреки всичките ви усилия е все още 
твърде висока или ниска. В такива случаи е най-
добре просто да поотпуснете малко контрола 
над кръвната си глюкоза и да избирате инсули-
новите си дози „на око“ в продължение на една 
седмица, за да се отдалечите от объркването и да 
си починете.
След това със свеж ентусиазъм можете да започ-
нете отново отначало.
Проверявайте кръвната си глюкоза, само за да 
избегнете хипогликемия. Много неща в живота 
се научават по този начин, т.е. „на приливи и 
отливи“. Колкото по-запознати ставате със своя 
диабет, толкова по-рядко ще се появяват такива 
моменти на объркване.



27

Диабет тип 1 
Ако ви е съдено да получите диабет тип 

1, то, най-вероятно, ще научите за неговото 
начало преди 35-ия си рожден ден. Повече-
то хора, заболели от диабет в детството или 
юношеството, имат диабет тип 1. 

Диабет тип 1 е инсулинозависим, което 
означава, че вие се нуждаете от лечение с 
инсулин веднага след диагностицирането. 
При диабет тип 1 произвеждащите инсу-
лин клетки на панкреаса се разрушават от 
процес в тялото, известен като „автоиму-
нен“ (т.е., при който клетките на тялото се 
нападат помежду си, виж стр. 358). В края 
на краищата това води до пълна загуба на 
способността на организма да произвежда 
инсулин. 

Без инсулин глюкозата остава в кръвта, 
така че нивото на кръвната глюкоза се по-
вишава, особено след хранене. След това 
глюкозата излиза от тялото с урината.

Захарният диабет (diabetes mellitus), обик-
новено наричан просто „диабет“, е познат 
на човечеството от древни времена. Диабет 
- „diabetes“ на латински означава „протича-
не през“ и „mellitus“ означава „сладък като 
мед“. Преди години диабетът е описван 
като „инсулинозависим“ (IDDM) или „ин-
сулинонезависим“ (NIDDM). Сега вместо 
това ще чувате по-често термините диабет 
тип 1 и диабет тип 2. Египетски йероглиф-
ни находки от 1550 г. пр. Хр. илюстрират 
симптомите на диабета. Някои смятат, че 
там е изобразен диабет тип 2, а диабет тип 
1 е сравнително нова болест, която се е по-
явила през последните два века. В минало-
то диагностицирали диабета като опитва-
ли на вкус урината. Единственото лечение 
бил алкохолът, който намалявал нивата на 
кръвната глюкоза. Преди откриването на 
инсулина, диабет тип 1 винаги водел до 
смърт, обикновено доста бърза ...

Диабет -  
малко основи

История на инсулина
 14годишното момче Леонард Том-

сън е първият човек, който полу-
чава лечение с инсулин в Канада 
през 1922 г. 

 Във Великобритания инсулинът е 
въведен за първи път като част от 
клинично изпитване покъсно през 
същата година. 

 В Швеция първите инжекции на ин-
сулин са направени през 1923 г., 
включително на едно 5годишно 
момче, което покъсно живее с ди-
абет в продължение на почти 70 
години. 

 Първоначално инсулинът се дава 
под формата на прах или таблет-
ки, които се смесват с вода преди 
инжектирането. 

 В Русия инсулинът се използва за 
първи път през 1926 г.
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Диабет тип 2 
Диабет тип 2 е наричан също диабет на 

зрялата възраст, тъй като началото му обик-
новено е на възраст над 35 години. При ди-
абет тип 2 способността да се произвежда 
инсулин не изчезва напълно. Но тялото 
постепенно става резистентно (невъзпри-
емчиво) към инсулина, така че трябва да 
приемате хапчета, които да регулират това. 
Таблетките не съдържат инсулин, но дейст-
ват или като повишават чувствителността 
на клетките към инсулина, или като сти-
мулират увеличаването на секрецията на 
инсулин от панкреаса. В ранните стадии на 
диабет тип 2 рядко се налага инжектиране 
на инсулин. Въпреки че диабет тип 2 се 
нарича инсулинонезависим, в по-късните 
стадии на заболяването много хора се нуж-
даят от лечение с инсулин, точно както хо-
рата с диабет тип 1. При възрастните се из-
ползва ново поколение лекарства за диабет 
тип 2 (глитазони). Тези хапчета повишават 

чувствителността на тялото към инсулин 
и имат положителен ефект, като също така 
намаляват нивото на липидите (мазнините) 
в кръвта и намаляват артериалното наляга-
не. Въпреки това, употребата им при деца 
все още не е разрешена.

Все повече данни от Северна Америка, 
Япония, Великобритания и други развити 
страни показват, че юношите с наднорме-
но тегло започват да развиват диабет тип 
2. Това става по-често при момичетата, от-
колкото при момчетата. В Индия диабет 2 и 
сърдечните заболявания при младите хора 
достигат размерите на епидемия. При ня-
кои групи от населението честотата на диа-
бет тип 2 по отношение на общия брой но-
водиагностицирани диабетици сред децата 
е изключително висока. Това съотношение 
е около 100% сред индианците, 31% сред 
американците с мексикански произход и 
70-75% сред американците с африкански 
произход. Често диабет тип 2 се диагности-
цира при афро-американци след появата на 
болестта, вече придружен от симптоми на 
кетоацидоза (виж стр. 44). Други риско-
ви фактори за развитието на диабет тип 2 
при деца и млади хора са: ниско тегло при 
раждане, диабет тип 2 в семейството, ет-
нически произход (канадски и американ-
ски индианци, испанци, афро-американци, 
японци, хора от Азия и Близкия изток), 
излишните мазнини и липсата на фибри в 
храната, ограничаване на физическите уп-
ражнения и признаци на инсулинова рез-
истентност (като високо кръвно налягане 
и тъмна нежна пигментация на кожата, из-
вестна като acanthosis nigricans).

Възможна причина за увеличаването на 
диабет тип 2 при младите хора е, че преди 
много хиляди години някои хора са били 
„програмирани“ да оцеляват във времена 
на глад чрез запасяване, „складиране“ на 
енергия, която получавали, когато имало 
достатъчно храна. Днес, когато храната 
е лесно достъпна, тези „способности за 
оцеляване“ могат, напротив, да причинят 
проблеми. Броят на младите хора с диабет 
тип 2, например, е много по-висок сред 
афро-американците, отколкото сред аф-

Ако сте с наднормено тегло, това ще ви направи 
по-податливи на диабет тип 2, защото с течение 
на времето тялото ви няма да може да произвеж-
да толкова огромно количество инсулин, което е 
необходимо, за да се поддържа нормално ниво 
на вашата кръвна захар. Японските сумо борци 
с телесно тегло от 200-260 кг имат повишен риск 
от развитие на диабет тип 2 след спиране на ин-
тензивни тренировки.
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риканците, които все още живеят на род-
ния си континент, въпреки че генетични-
ят код е много сходен в двете групи. Това 
предполага, че начинът на живот и диетата 
могат да бъдат особено важни за развитие-
то на диабет тип 2.

Други типове диабет
LADA (Latent Autoimmune Diabetes in the 

Adult) - латентен автоимунен диабет при 
възрастни. Тази форма на диабет тип 1 се 
среща при възрастни и се дължи на собст-
вените имунни механизми на тялото. Таки-
ва пациенти са сравнително слаби и много 
чувствителни към инсулин. Те обикновено 
произвеждат собствен инсулин в продъл-
жение на много години, много по-дълго, 
отколкото при типичната ремисия или „пе-
риода на медения месец“, който виждаме 
при деца и възрастни. Може би при око-
ло 15% от хората, които се предполага, че 
имат диабет тип 2 (и до 50% на тези от тях, 
които нямат наднормено тегло) се диаг-
ностицира диабет тип LADA. Един от на-
чините да разберете дали някой наистина 
има LADA, това е да се измери нивото на 
определени антитела, които атакуват инсу-

лин-продуциращи клетки на панкреасната 
жлеза (ICA и GAD, вж. стр. 358).

Някои деца и тийнейджъри имат ряд-
ка генетична форма на диабет (MODY, 
Maturity Onset Diabetes in the Young ) - диа-
бет на зрялата възраст при млади хора. Той 
се свързва с определена фамилна история 
за диабет.

Колко често  
се среща диабетът?

Броят на хората с диабет варира значи-
телно в различните страни. Според оцен-
ки в Европа и Съединените щати около 
50 милиона души имат диабет тип 1 или 
тип 2. В скандинавските страни рискът 
от заболяване на дете с диабет тип 1 пре-
ди раждането е приблизително 0,3-0,5%. 
Този показател варира между отделните 
държави и, според различни оценки, 430 
000 деца и юноши на възраст над 14 годи-
ни по целия свят имат диабет. Всяка годи-
на още 77 000 деца в тази възрастова гру-
па биват диагностицирани с диабет, както 
и повече от 119 000 младежи на възраст 
над 15 години.

Картата показва приблизително колко деца от 1000 ще получат диабет преди 15-годишна възраст.
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В САЩ почти 13 000 нови случая на ди-
абет при деца се диагностицират  всяка го-
дина. В Америка около 125 000 души под 
19-годишна възраст са с диабет, което я 
прави второто най-често срещано хронич-
но заболяване при деца в училищна въз-
раст (на първо място е астмата). Във Ве-
ликобритания поне 20 000 деца на възраст 
под 15 години имат диабет. В Швеция еже-
годно се регистрират приблизително 6 500 
деца и юноши с диабет тип 1 и около 700 
нови случая на диабет преди навършване 
на 18-годишна възраст. В Русия около 15 
000 деца под 15-годишна възраст имат диа-
бет тип 1, като приблизително 2500 допъл-
нителни случая на диабет в тази възрасто-
ва група се диагностицират всяка година. 
Честотата на диабета при децата се разли-

чава значително в различните региони на 
Русия. Максимална честота се наблюдава 
в Северозападния федерален окръг, а ми-
нимумът - в Далечния изток. В Беларус 
почти 1000 деца и 700 юноши имат диабет 
тип 1 и всяка година има около 220 нови 
случая на диабет във възрастовата група до 
18 години. В Украйна около 5 800 деца на 
възраст под 15 години имат диабет тип 1 
и още около 800 нови случая на това забо-
ляване при деца се диагностицират всяка 
година. В Казахстан около 1400 деца и под-
растващи под 18 години имат диабет тип 1. 
В Узбекистан са диагностицирани прибли-
зително 1200 деца. В Грузия има около 600 
деца и юноши с диабет тип 1 и всяка го-
дина се регистрират около 60 нови случая. 
В същото време в Азербайджан има около 
300 деца с диабет тип 1.

В повечето страни има малък, но по-
стоянен ръст на броя на диагностицира-
ните случаи на диабет годишно, особено 
при по-младата възрастова група. Сред-
ният годишен ръст в Европа във въз-
растовата група до 14 години в периода 
1989-1999 г. е бил 3,2%. Въпреки това, 
в Швеция честотата на поява на диабет 
във възрастовата група от 15-34 години 
намалява, което показва, че диабетът се 
появява все по-често при деца в по-ран-
на възраст. Същата тенденция се наблю-
дава във Великобритания: постоянно 
нарастване на броя на новите случаи на 
възраст под 14 години през последните 
20 години (около 6% годишно), но не и 
сред младите хора на възраст 15-29 го-
дини. Финландия има най-високата чес-
тота на заболяване от диабет тип 1 при 
деца и юноши в света. Швеция е на тре-
то място след Сардиния. В Япония диа-
бет тип 1 при децата и юношите е много 
рядък. Въпреки че в Япония живеят 120 
милиона души (в сравнение с Швеция, 
където живеят 8 милиона), действител-
ният брой на японските деца и юноши с 
диабет не надвишава този в Швеция. Не 
знаем защо има такава разлика между 
страните, но това зависи, поне отчасти, 

Принципи на лечението  
на диабет тип 2  
при млади хора

Променете хранителните си нави-
ци, хапвайте помалки порции с 
помалко мазнини и въглехидрати. 
Направете правило да спортувате 
редовно и да ангажирате в това и 
приятелите си. Разходките, бяга-
нето и отборните спортове могат 
да бъдат много интересни в ком-
пания. 
Необходимо е да се вземе пред-
вид и училището. Ще ви помогне, 
ако промените вида на ястията, 
предлагани в училищния стол, как-
то и активното участие в редовни-
те часове за спорт, предвидени в 
графика на класовете. 
Може да се наложи да си слага-
те инсулин през първата седмица 
след диагностицирането или мал-
ко подълго, особено ако сте има-
ли кетони или кетоацидоза. 
Пероралните антидиабетни таб
лет ни препарати, като метформин, 
могат да се използват с добър 
ефект за лечение на диабет тип 2 
при млади хора.
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от различията в културата и условията 
на околната среда. Например, диабе-
тът е по-често срещан сред азиатските 
имигранти, отколкото сред роднините 
им, които остават в родната си страна. 
Вижте също „Какво причинява диабет?“ 
на страница 357.

Можете ли да се  
заразите с диабет?

Диабетът е незаразно заболяване. Това 
е ясно за възрастните, но вашите млади 
приятели може да са по-малко сигурни. 
Поради това е важно да кажете на свои-
те приятели, както в училище, така и у 
дома, че те не могат да „хванат“ диабе-
та от вас или от някой друг. Най-добрият 
начин може да бъде обяснението на този 
факт пред целия клас след връщането ви в 
училище. Помолете вашата диабетна сес-
тра да отиде в училището и да разговаря 
с приятелите и учителите ви за диабета 
и да им покаже как се правят инсулино-
ви инжекции и как се измерва кръвната 
глюкоза. Също така им кажете за симп-
томите на хипогликемията и какво могат 
да направят, за да ви помогнат. Това е 
особено важно за тийнейджъри с новоди-
агностициран диабет - кажете на своите 
приятели. Ако по някаква причина не го 
направите скоро след диагностицирането 
на диабета, тогава е много вероятно да не 
го направите никога. Да казвате на други 
хора, че имате диабет е важна част от това 
вие самите да приемете факта, че имате 
диабет.

Ще получа ли диабет,  
ако ям твърде много 
сладкиши?

Не! Яденето на бонбони не влияе на ри-
ска от развитие на диабет тип 1 при юно-
шите и децата. Ако сте родители на малко 
дете, не забравяйте да разкажете на при-
ятелите си за това, тъй като по-малките 
деца често се интересуват дали сладки-
шите могат да причинят диабет. Родите-

лите могат да попаднат в капан, мислейки 
си: „Ако правехме това или не правехме 
друго, може би детето ни нямаше да има 
диабет“. Но те не трябва да се обвиняват. 
Общо казано, няма нищо специално, което 
родителите да могат да направят по разли-
чен начин, за да предотвратят развитието 
на диабет тип 1 при детето си. 

Въпреки това, диабет тип 2 е напълно 
различен. Въпреки че самите сладкиши 
не причиняват диабет тип 2, излишъкът от 
калории от всякакъв вид (бисквити, слад-
ки, моркови, захарни напитки) или просто 
недостатъчното физическо натоварване, 
комбинирано с преяждане, категорично 
влияят върху появата на затлъстяване. И 
ако имате генетична предразположеност 
към диабет тип 2, затлъстяването значи-
телно ще увеличи вероятността за разви-
тие на диабет тип 2 през следващите го-
дини.

Детският диабет е по-често срещан в скандинав-
ските страни. Въпреки броят на населението си, 
което е 15 пъти по-голямо от Швеция, Япония 
има същият брой деца и юноши с диабет като 
Швеция.
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Как работи 
вашият организъм

виж страница 229) започва още в устата 
с помощта на специален ензим (слюнна 
амилаза). Ензимът е протеиново вещество, 
което разрушава връзките, които свързват 
химическите компоненти. Храната се съ-
бира в стомаха, където се смесва и се раз-
гражда с помощта на киселинен стомашен 
сок. После стомаха освобождава тази смес, 
като тя малко по малко преминава в тънки-
те черва през долния отвор на стомаха (пи-
лор, сфинктер, вж. илюстрациите на стр. 
36 и 82).

След като храната премине в тънките 
черва, тя се разгражда допълнително от 
храносмилателните ензими на панкреаса 
и се смесва с жлъчката, която се получава 
от черния дроб. Ако ядете захар (напри-
мер при хипогликемия, виж. стр. 77), тя не 
може да се абсорбира в кръвта дотогава, 
докато не достигне тънките черва. Про-
учване, проведено при възрастни, показ-
ва, че глюкозата не може да се абсорбира 
(всмуква) в устата (устната кухина) или в 
стомаха. В светлината на това, скоростта на 
освобождаване на стомаха оказва влияние 
върху бързината на усвояване на захарта, 
която се яде, за да отиде в кръвния поток 

Много е важно да знаете как работи тя-
лото нормално, за да разберете промените, 
които настъпват при развитие на диабет. 
Ако не сте запознати с медицинските тер-
мини и не желаете да ги помните, можете 
просто да не обръщате внимание на терми-
ните, дадени в скоби. Не е необходимо да 
ги знаете, за да разберете какво е обяснено 
тук.

Трите най-важни компоненти на храните, 
които ядем, са въглехидрати (захари или 
нишесте), мазнини и белтъчини (проте-
ини). По време на хранене, разграждане-
то на нишестето (дълги вериги на захарта, 

Веднага щом видите храната, в устата започва да 
се отделя слюнка и тялото се подготвя за храно-
смилането.

Етапи на метаболизма на глю-
козата

(1) Създаване на запаси по време на 
хранене:
По време на хранене и в след-
ващите 23 часа глюкозата се из-
ползва от клетките като източник 
на енергия. Същевременно се 
възстановяват запасите от глико-
ген (глюкоза в дълги вериги, вижте 
фигурата на страница 229), маз-
нини и белтъчини.

(2) Периоди на гладуване между 
храненията:
Три до пет часа след хранене 
въглехидратният компонент на 
храната е вече изконсумиран и 
глюкозата в кръвта започва да 
намалява. Започва разграждане 
на запасите от гликоген в черния 
дроб, така че да се поддържа по-
стоянно ниво на кръвната глюкоза. 
Глюкозата, която се изработва по 
този начин, се използва от мозъка, 
докато тялото консумира свобод-
ни мастни киселини от мастната 
тъкан като източник на енергия.
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и да увеличи нивата на кръвната глюкоза 
(вж. стр. 230).

Въглехидратите, които ядем, се разграж-
дат на прости захари (монозахариди): глю-
коза (декстроза, гроздова захар), фруктоза 
(плодова захар) и галактоза. Фруктозата 
първо трябва да се трансформира в глюко-
за в черния дроб, преди да повлияе на глю-
козата в кръвта. 

Белтъчините в храната се  разграждат 
на аминокиселини, а мазнините - на мал-
ки капчици (известни като хиломикрони и 
състоящи се предимно от триглицериди). 
Простите захари и белтъчини се абсорби-
рат директно в кръвта, докато мастните 
капчици се абсорбират в лимфната систе-
ма и навлизат в кръвообращението през 
лимфните съдове.

Венозната кръв, излизаща от стомаха и 
червата с абсорбираните в нея вещества, 
преминава през черния дроб и след това 
навлиза в други части на тялото. Голяма 
част от глюкозата се абсорбира в черния 
дроб с помощта на инсулин и след това се 
съхранява като резерв под формата на гли-
коген (вж. стр. 47). Тези запаси се използ-
ват между храненията, през нощта и когато 
човек гладува. Само тази глюкоза, която 
не се абсорбира от черния дроб, навлиза 
в периферната кръв (снабдяваща всички 
тъкани на тялото) и се доставя към всички 
други части на тялото. Тази глюкоза се из-
мерва чрез анализ на кръвта от пръста или 
от вената.

 Мускулите също се запасяват с определе-
но количество глюкоза под формата на гли-
коген. Докато гликогенът, който се съхра-
нява в черния дроб може да се използва за 
увеличаване на кръвната глюкоза, мускул-
ните запаси могат да се консумират само 
от самите мускули по време на тренировка. 
Способността на тялото да съхранява глю-
козата е много ограничена. Резервите на 
гликоген са достатъчни само за 24 часа без 
храна при възрастен и за 12 часа при дете.

При хора без диабет съдържанието на 
кръвна глюкоза е изненадващо постоянно и 
през деня и през нощта (около 4-7 ммол/л). 
При възрастните това ниво на кръвната 
глюкоза съответства приблизително на две 

бучки захар. Ако помислите малко върху 
това, няма да се изненадате, че дори малко 
количество захар, например няколко слад-
ки, може да разстрои баланса на глюкозата 
в тялото на човек с диабет.

Най-малките части от тялото ви се нари-
чат клетки. За нормалното функциониране 
на всички клетки на тялото е необходима 
глюкоза. С помощта на кислорода глюко-
зата се разгражда на въглероден двуокис, 
вода и жизнена енергия, която позволява 
на клетките от целия организъм да работят 
(вж. „Здрави клетки“ на страница 39).

Инсулин
Много процеси в тялото ви се контроли-

рат от хормони. Хормоните работят  подоб-
но на ключове, които „отварят вратите“ към 
различни функции на тялото. Инсулинът е 
хормон, който се произвежда в панкреаса 
чрез специален тип клетки, наречени бе-
та-клетки. Тези бета-клетки се намират в 
някои части на панкреаса, известни като 
„Лангерхансови островчета“. Там се нами-
рат и други клетки -  алфа-клетките, които 
изработват хормона глюкагон (вж. фигура-
та на стр. 38). Тези островчета синтезират 
и други хормони, които помагат на остров-
ните клетки да комуникират помежду си. 
Панкреасът има и друга много важна функ-
ция - да произвежда ензими за смилането 
на храната. Тази функция той изпълнява 
достатъчно добре и при хората с диабет.

Как работи инсулинът

(1) Инсулинът “отваря вратите“ на 
клетките за приема на глюкоза.

(2) Той стимулира образуването на 
запаси от глюкоза в черния дроб 
(във вид на гликоген).

(3) Той стимулира образуването на 
мазнини от излишъка на въглехи-
драти.

(4) Той стимулира образуването на 
белтъчни компоненти в органи-
зма.
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Специалното значение на инсулина е, че 
той действа като ключ, който „отваря вра-
тата“ за навлизането на глюкоза в клетките. 
Веднага щом видите или помиришете храна, 
в бета-клетките постъпват сигнали, които 
увеличават секрецията на инсулин. Когато 
храната навлезе в стомаха и червата, други 
специални хормони изпращат още повече 
сигнали към бета-клетките, за да увеличат 
допълнително производството на инсулин.

Бета-клетките съдържат вграден „глюко-
мер“, който регистрира увеличението на 
кръвната глюкоза и реагира чрез изпращане 
на подходящо количество инсулин в кръв-
ния поток. Когато човек без диабет приема 
храна, концентрацията на инсулин в кръвта 
му бързо се покачва (виж схемата на стра-
ница 37), като действа върху глюкозата от 
храната и я транспортира до клетките. То-
гава кръвната захар след хранене обикнове-
но не се увеличава с повече от 1-2 ммол/л.

Инсулинът следва кръвния поток в раз-
личните клетки на тялото, като се свързва 
към тяхната повърхност със специални ин-
сулинови рецептори. Те позволяват на глю-
козата да премине в клетката, като правят 
клетъчната мембрана пропусклива за нея. 
Инсулинът действа така, че определени бел-
тъчини вътре в клетката да достигнат до по-
върхността на клетката, да приемат глюкоза 
и след това да я пренесат до вътрешността 
на клетката. По този начин кръвната глюко-
за се поддържа на определено ниво.

Не всички клетки изискват инсулин за 
транспортиране на глюкозата в тях. Има 
„инсулинонезависими“ клетки, които аб-
сорбират (усвояват) глюкозата в пряка 
пропорция според нейното ниво в кръвта. 
Подобни клетки се намират в мозъка, нерв-
ните влакна, ретината, бъбреците и надбъ-
бречните жлези, както и в кръвоносните 
съдове и червените кръвни клетки.

Изглежда нелогично, че някои клетки 
могат да абсорбират глюкоза без инсулин. 
Но в случай на недостиг на глюкоза в ор-
ганизма, производството на инсулин спира 
и глюкозата се доставя само за най-важни-
те органи. Ако имате диабет и сте с висока 
кръвна глюкоза, тогава клетките, които не 
се нуждаят от инсулин, ще погълнат много 
голямо количество глюкоза. С течение на 
времето това ще започне да трови клетки-
те, предразполагайки органите към разви-
тието на късни усложнения на диабета.

Тялото се нуждае от малко инсулин, дори 
между храненията и през нощта, за да се 
осигури усвояването на глюкозата, постъп-
ваща от черния дроб (вж. стр. 47). Този 
инсулин, който служи като фон между хра-
ненията наричаме „базален инсулин“, за 
да го разграничим  от  „болус“ инсулина,  
необходим за усвояването на продуктите 
от основните ястия и закуските. Около 40-
50% от целия инсулин, произвеждан от чо-
век без диабет в продължение на 24 часа, 
се секретира като базален инсулин между 
храненията.

Голямо количество въглехидрати от хра-
ната се складира в черния дроб (под форма-
та на гликоген, виж страница 47). Ако ядете 
повече от необходимото, излишните въгле-
хидрати се трансформират (превръщат се в 
мазнини) и се съхраняват в мастната тъкан. 
Човешкото тяло има почти неограничена 
способност да съхранява мазнини, така 
че мазнините, останали от храната, се за-
пазват по същия начин. Аминокиселините 
(белтъчините) от храната се използват от 
различни тъкани на тялото. Но няма спе-
циален начин за складиране на белтъчини. 
Ако не ядете известно време, черният дроб 
може да произвежда глюкоза от аминоки-
селините. Но това означава, че собствените 
белтъчини на организма се разпадат, тъй 
като нямаме механизми за създаване на за-
паси от аминокиселини.

Кръвната глюкоза в тялото ви се контролира от 
много различни процеси, които се балансират 
помежду си, за да се постигне възможно най-рав-
но ниво през целия ден.
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Организмът не осъзнава, 
че има диабет

Когато четете за това как тялото ви функ-
ционира при диабет, не забравяйте, че то 
винаги „мисли“ и реагира като че ли все 
още не е с диабет, или, с други думи, като 
че ли произвежда инсулин все така добре, 
както трябва да бъде. Когато у вас се появи 
недостиг на инсулин, тялото ви не разбира 
защо всичко се обърква, защото не осъз-
нава какво се е случило. От друга страна, 
мозъкът ви ще ви помогне да помислите 
за всичко, което може да се случи, когато 

производството на инсулин спре. Ето защо 
е важно да се помни, че е необходимо да се 
спре и да се помисли за това как тялото ви 
ще реагира на определена ситуация и защо 
ще реагира по този начин и как може да по-
влияете на тази реакция.

Вашата доза инсулин ще варира от ден на 
ден, тъй като рядко водим един и същ на-
чин на живот всеки ден. Ако нямате диабет, 
бета-клетките автоматично ще регулират 
този процес. Но сега всичко зависи само от 
вас и трябва да забележите как тялото ви 
реагира в различни дни и от колко инсулин 
имате нужда в различни ситуации.

Сложните въглехидрати от храната се разграждат в червата на прости захари. Глюкозата се абсорбира 
(всмуква) в кръвния поток и се отлага под формата на гликоген в черния дроб и мускулите. Ключовият хор-
мон инсулин е необходим за транспортиране на глюкозата в клетките на тези органи. Мозъкът не може 
да съхранява глюкоза, така че нормалното му функциониране зависи от редовното подаване на глюко-
за. Нервната система и някои други клетки (например тези на очите и бъбреците) могат да абсорбират 
глюкозата без помощта на инсулин. От една страна, това е благоприятно за кратък период от време, тъй 
като на нервната система няма да липсва глюкоза дори при липса на инсулин. Въпреки това, години след 
диагностицирането при човек с диабет се проявява негативната страна на този процес, тъй като нервната 
система е изложена на риск от повишено ниво на глюкоза вътре в клетките при висока кръвна глюкоза.
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Анатомия на вашия организъм
Когато ядете, храната преминава през ус-

тата в хранопровода и след това в стомаха. 
Захарта не може да се абсорбира, докато 
изядената храна не премине през долния 
отвор на стомаха (пилор) и не навлезе в 
тънките черва. В тънките черва тя се раз-
гражда от ензимите на панкреаса и лига-
вицата на червата. Тънкото черво е много 
дълго (около 3-5 м при възрастните). То 
формира гънки, за да се побере в коремна-
та кухина (корема). Дължината на първата 
част на тънките черва, дванадесетопръст-
ника е около 25-30 см.

След тънкото черво храната преминава в 
дебелото черво, дължината на което е око-
ло 1,5 м. Дебелото черво се нагъва няколко 
пъти, преди да стигне до ректума.

Всички органи на тялото са изградени от клетки, 
подобни на тухлите в къщата. Всеки орган съдър-
жа специализирани клетки, способни да изпълня-
ват определените функции. Тоест, има специали-
зирани бъбречни клетки, чернодробни клетки и 
мускулни клетки.
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Панкреасът обикновено е с размера на 
дланта ви. Той се намира под лявата арка 
на гръдния кош в страничната част на ко-
рема близо до стомаха. Панкреасът има 
две основни функции: външносекреторна 
- произвежда ензими за смилане на хра-
ната и вътрешносекреторна - произвежда 
инсулин, който контролира кръвната глю-
коза. 

Храносмилателните ензими от панкреа-
са навлизат в червата през канала на пан-
креаса. Той влиза в дванадесетопръстника 
заедно с канал на черния дроб и жлъчния 
мехур. В панкреаса има около един мили-
он островчета на Лангерханс. Инсулинът 
от бета-клетките се секретира директно в 
малки кръвоносни съдове, преминаващи 
през панкреаса.

Човек без диабет

Ако човек няма диабет, кон-
центрацията на инсулин в 
кръвта се повишава бързо след 
хранене. Когато глюкозата от 
храната се абсорбира в черва-
та и кръвната глюкоза се върне 
в нормално състояние, тогава 
нивото на инсулина отново ще 
намалее до първоначалната 
стойност. Нивото на инсулин 
обаче никога няма да падне 
до нула, тъй като е необходи-
мо малко количество базален 
инсулин, ако вземем предвид 
глюкозата, която идва от ре-
зервните запаси на черния 
дроб между храненията и през 
нощта.
В резултат на това, нивото на 
кръвната глюкоза при човек 
без диабет винаги е много ста-
билно, както е илюстрирано 
на тази графика. Нормалното 
ниво на кръвната глюкоза ва-
рира приблизително между 4 и 
7 ммол/л.

„Сега аз съм твоят панкреас, 
но един ден, когато пораснеш и 
се научиш да се грижиш сам за 
себе си, мозъкът ти ще стане тво-
ят панкреас“ - майката на Мария 
де Алва, бивш президент на IDF - 
Международната федерация по 
диабет (IDF).
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Островчета на Лангер-
ханс

Ако погледнете островчето на Лангер-
ханс през микроскоп, ще видите, че то се 
състои от бета-клетки, които произвеждат 
инсулин и алфа-клетки, които произвеждат 
глюкагон. И двата хормона се секретират 
директно в кръвния поток. Бета-клетките 
съдържат нещо като „вграден“ глюкомер. 
Ако нивото на кръвната глюкоза се пови-
ши, инсулинът започва да се секретира. Ако 
се понижи - секрецията на инсулин спира. 
Когато глюкозата пада дори под нормално-
то ниво, започва да се секретира хормонът 
глюкагон. Освен това островчетата произ-
веждат и други хормони, които помагат на 
островните клетки да се свържат заедно.

Островчетата на Лангерханс са много 
малки, с диаметър само 0,1 мм. При въз-
растните островчетата съдържат общо око-
ло 200 единици инсулин. Ако ги съберете, 
общият им обем няма да бъде повече от 
върха на пръста ви.

Човек с диабет
При човек с току-що ди-
агностициран диабет тип 
1, бета-клетките не са в 
състояние да произвеждат 
достатъчно количество ин-
сулин. Тогава нивото на 
инсулина ще бъде много 
ниско и това няма да е дос-
татъчно, за да се осигури 
усвояване на цялата глю-
коза, идваща от основни-
те хранения и междинните 
закуски. 

В резултат на това, ниво-
то на кръвната захар ще 
бъде много нестабилно и 
само от време на време - в 
рамките на нормалния ди-
апазон. Всеки път, когато 
нивото на кръвната захар 
е по-високо от бъбречния 
праг (виж страница 111), 
глюкозата се екскретира в 
урината.



39

Клетъчен  
метаболизъм
Здрава клетка

Захарта от храната се абсорбира от чер-
вата в кръвния поток под формата на глю-
коза (декстроза) и фруктоза. Глюкозата 
трябва да влезе в клетката, преди да може 
да се използва за формиране на енергия 
и други метаболитни процеси. Хормо-
нът инсулин е необходим за „отваряне на 
вратата“, т.е. за създаване на условия за 
проникване на глюкозата през клетъчната 

мембрана (пенетрация). След като влезе 
в клетката, посредством кислород глюко-
зата се разгражда на вода, енергия и въ-
глероден диоксид. Въглеродният диоксид 
отива в белите дробове, където се заменя 
с кислород.

Енергията е жизненоважна за нормално-
то функциониране на клетката. Освен това, 
глюкозата се складира (във форма на глико-
ген) в черния дроб и мускулните клетки за 
бъдеща употреба. Мозъкът обаче не може 
да съхранява глюкоза под форма на глико-
ген. Ето защо работата му зависи от доста-
тъчно и постоянно наличие на глюкоза от 
кръвта.
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Гладуване
Когато не сте яли нищо,  в кръвта ви 

липсва глюкоза. В този случай инсулинът, 
отварящ „клетъчните врати“, не носи ни-
каква полза. При човек без диабет с на-
маляване на нивата на кръвната глюкоза, 
производството на инсулин почти спира. 
Алфа-клетките на панкреаса разпознават 
такова намалено ниво на кръвната глюкоза 
и секретират хормона глюкагон в кръвния 
поток. Глюкагонът действа върху чернод-
робните клетки, като им дава сигнал за 
освобождаване на глюкозата от резервни-
те хранилища на гликоген. Адреналинът, 
кортизолът и растежният хормон са други 
хормони, които се секретират по време на 
гладуване (виж страница 29).

Ако гладуването продължава, тялото за-
почва да използва следващата резервна 
система за снабдяване с глюкоза. С помощ-
та на стресовия хормон адреналин, мазни-
ните се разграждат на глицерол и мастни 
киселини. Мастните киселини в черния 
дроб се трансформират в кетони (те са из-
вестни като „гладни кетони“), а глицеролът 
се превръща в глюкоза. Такива процеси 
протичат в тялото ви, когато сте гладни или 
болни и не можете да ядете, ако например, 
страдате от гастроентерит.

Всички клетки на тялото (с изключение на 
мозъка) могат да използват мастни киселини 
като източник на енергия. Но само мускули-
те, бъбреците, сърцето и мозъка могат да из-
ползват кетоните като „гориво“. Клетките ще 
получават енергия от тях, но много по-малко, 
отколкото ако имат глюкоза. По този начин 
кетоните могат да се използват като източник 
на енергия от клетките на мускулите, сърце-
то, бъбреците и мозъка. Ако тялото е без хра-
на твърде дълго, белтъчините на мускулната 
тъкан започват да се разграждат, за да може 
от тях да се образува глюкоза.

Диабет и недостиг на инсулин
Диабет тип 1 е “заболяване на дефици-

та”, при което липсва хормонът инсулин. В 
ре зултат глюкозата не може да проникне в 
клетките. Ето защо клетките действат все 
едно гладувате - състояние, описано по-го-
ре. Вашият организъм ще се опитва да уве-

личи нивото на глюкозата в кръвта, защото 
смята, че причината за липса на глюкоза в 
клетките е ниското ниво на глюкоза в кръв-
та (вж. “Организмът не осъзнава, че имате 
диабет” на стр. 35). Хормоните адреналин 
и глюкагон (вж. стр. 48) подават сигнали в 
черния дроб за стимулиране отделянето на 
глюкоза от запасите гликоген.

Въпреки това, клетките продължават да 
гладуват сред изобилие от кръвна глюкоза, 
защото няма инсулин, който да ги отключи, 
за да я поемат. Кръвният поток вече съдър-
жа излишък от глюкоза, която се процежда 
в урината. Вътре в клетките се образуват 
мастни киселини, които се трансформират 
в кетони в черния дроб („диабетни кето-
ни“). Кетоните също се отделят в урината. 
Ако се въведе инсулин, клетките отново ще 
могат да функционират нормално и този 
„порочен кръг“ ще се разкъса.

„Гладните кетони“ и „диабетните кетони“ 
са химически идентични, но ги наричаме 
по различен начин в зависимост от причи-
ната за техния произход (вж. стр. 118).
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Високо ниво на 
кръвната глюкоза

При високо ниво на глюкоза в кръвта 
част от глюкозата започва да се отделя от 
организма ви с урината през бъбреците. 
Заедно с глюкозата, в бъбреците постъпва 
и допълнително количество течност, което 
води до повишено производство на ури-
на. Ето защо, първите симптоми на диабет 
обикновено са силна жажда и по-често, от-
колкото обикновено, ходене по малка нуж-
да. Когато загубите много течности, кожа-
та и лигавиците ви изсъхват. При жените 
и момичетата това често води до сърбеж 
в гениталната област. В допълнение, сър-
бежът може да бъде причинен от гъбич-
на инфекция, която често се развива при 
повишена глюкоза в урината. Освен това, 
вашите бели кръвни клетки, които играят 
важна роля в борбата с инфекциите, стават 

Повръщането при диабет е предупредителен 
знак, тъй като често то е първият признак на инсу-
линов дефицит. Дете, което не може да пие, мно-
го бързо се обезводнява и състоянието му скоро 
става тежко. Свържете се с вашия център за диа-
бет или с болницата, ако не сте напълно сигурни 
как да се справите с тази ситуация (вижте прави-
лата за „болни дни“ на страница 288).

Реакцията на човешкото тяло без диабет на недостига (дефицит) на инсулин е съвсем логична, ако си 
припомним, че нивото на инсулин в норма е ниско, само когато кръвната глюкоза е твърде ниска. Ни-
ското ниво на глюкоза заставя организма да мисли как да изпрати повече енергия в кръвта. Този про-
цес на свой ред задейства освобождаването на хормоните адреналин, кортизол, глюкагон и хормон на 
растежа, които стимулират образуването на глюкоза и кетони. Когато са гладни, кетоните могат да се 
използват като храна за мозъка. Въпреки това, при нелекуван или некомпенсиран диабет, нивото на 
инсулин ще бъде ниско в същото време, когато кръвната глюкоза е висока. Вашето тяло е озадачено от 
това и ще се опита да увеличи доставката на енергия към клетките по същия начин, както ако все още не 
сте развили диабет. Което ще повиши количеството кетони в кръвта, което на свой ред може да доведе 
до кетоацидоза. Кръвната глюкоза ще продължи да расте, дори когато не ядете нищо.
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по-малко активни, когато кръвната глюкоза 
се повиши над 14 ммол/л.

Ако кръвната глюкоза се покачи времен-
но (например след обилно хранене), прос-
то може да не го забележите. Много хора се 
чувстват добре дори с кръвна глюкоза 16-
18 ммол/л. Възможно е да имате усещане 
за умора и желание за пиене на течности 
повече от обичайното, но тези симптоми не 
са толкова очевидни, колкото онези, които 
изпитвате при ниско ниво на кръвната глю-
коза. В едно проучване при възрастни не е 
регистрирана никаква разлика в невропси-
хичните функции (прости двигателни уме-

ния, време за реакция, внимание, обучение 
и памет), когато сравнявали глюкозни нива 
от 8,9 и 21,1 ммол/л. Въпреки това, когато 
увеличението на кръвната глюкоза се при-
чинява от недостиг (дефицит) на инсулин, 
ще се чувствате зле, дори когато кръвната 
ви глюкоза е 12-15 ммол/л, ако при това 
имате и повишено ниво на кетони. Именно 
липсата на инсулин е тази, която ви кара да 
се чувствате зле, а не самото повишаване 
на кръвната глюкоза.

Недостатъчно инсулин?
Недостигът на инсулин предизвиква де-

фицит на глюко за в клетките (вж. рисунки-
те на стр. 39). Това води до образуването 
на кетони (кетонови тела), които могат да 
бъдат използвани като енергиен източ-
ник. Въпреки това, когато се произвеждат 
много кетони, те причиняват някои много 
неприятни ефекти. При малките деца, при-
лошаването и повръщането често са пър-
вите признаци за повишаване нивото на 

Кетоацидозата се лекува с интравенозно инжек-
тиране на инсулин и течности. Тя се получава, 
когато липсва инсулин. Кетоацидозата не е не-
обичайна, ако дълго време преди диагностици-
рането сте имали симптомите на жажда и често 
уриниране. В някои страни, интравенозно влива-
не на инсулин се прилага в началото на диабета, 
дори и да не сте в състояние на кетоацидоза, тъй 
като се смята, че това подобрява възстановяване-
то на бета-клетките и подпомага дългосрочното 
изработване на определени количества инсулин 
от панкреаса (вж. „Фаза на ремисия (меден ме-
сец)“ на страница 219).

Симптоми на инсулиновата 
недостатъчност

Тези симптоми ще се развият побър-
зо, ако при изчисляването на дено-
нощната доза въведете помалко 
количество инсулин със средно или 
продължително действие. Когато из-
ползвате инсулинова помпа, ще бъде-
те още почувствителни към инсули-
новия недостиг, тъй като в помпите се 
използва само бърз инсулин и аналози 
с ултрабързо действие.

(1) Образуване на кетони

Повръщане, гадене
Умора
Болка в корема
Тежко дишане, миризма на ацетон 
в дъха
Болка в гърдите, недостиг на въз-
дух
Сънливост
Диабетна кома (изпадане в без-
съзнание)

(2) Изчерпване на енергийните ре-
зерви, разпадане на мускулната 
тъкан

Слабост
Загуба на телесна маса
Забавяне на растежа (дълготрай-
на инсулинова недостатъчност)
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кетоните в кръвта. Например, ако детето е 
забравило да си сложи инжекцията инсу-
лин преди лягане, може да има гадене или 
повръщане на сутринта. Ако дете с диабет 
повръща, винаги трябва да имате предвид, 
че може да се е появила инсулинова недос-
татъчност поради грешка (например, заб-
равили сте да поставите инжекцията с ин-
сулин). От друга страна, гаденето може да 
бъде индикатор за началото на заболяване, 
при което нуждата от инсулин при детето 
става по-голяма от обикновено. Всяка една 
от ситуациите може бързо да стане критич-
на, освен ако не бъдат предприети конкрет-
ни мерки! Вижте главата за болестите на 
страница 290 за повече подробности.

Не забравяйте, че ако нивото на инсулин 
е ниско, кръвната ви глюкоза ще се пови-
ши, дори и да не сте яли нищо. Това се дъл-
жи на повишеното ниво на хормони, които 
стимулират производството на глюкоза от 
черния дроб (вж. „Регулиране на кръвната 
глюкоза“, стр. 46), за да се преодолее лип-
сата на глюкоза в клетките. Това е логич-
но, ако си спомните, че преди да развиете 
диабет, недостиг на глюкоза в клетките сте 
имали само при ниска кръвна глюкоза.

Как да лекуваме висока-
та кръвна глюкоза

Нивото на кръвната глюкоза, което само 
временно се е увеличило не изисква спешно 
лечение. Въпреки това, ако нивото продъл-
жава да е високо при повторни измервания, 
винаги трябва да проверявате кетоните (ке-
тонови тела) в кръвта или урината. Ако няма 
наличие на кетони е малко вероятно клетки-
те да „гладуват“ (вж. стр. 118). Ако се чувст-
вате добре, измерете нивото на кръвната си 
глюкоза отново преди следващото хранене 
и ако е необходимо, въведете допълнител-
но 1-2 единици ултрабърз аналог (НовоРа-
пид, Хумалог) или бърз инсулин (Актрапид, 
Хумулин P(S), Инсуман Рапид) към дозата 
преди хранене (вижте стр. 156 за подробни 
препоръки).

Ако кръвната глюкоза продължава да 
е висока няколко часа и имате кетони в 
кръвта или урината е по-вероятно да има-

те ниско ниво на инсулин (вижте стр. 119). 
Ако нивото на кетоните се повиши въпреки 
допълнително сложения инсулин, трябва 
да отидете в болница или при специалист 
по диабет. Ниво на кетоните в кръвта над 3 
ммол/л или значително повишени нива на 
кетони в урината показват, че сте изложени 
на риск от развитие на кетоацидоза. Вижте 
стр. 123 за подробности относно интерпре-
тацията на кетоновите тестове на кръвта. 
Ако се почувствате зле или сте обезпоко-
ени от нивата на кръвната си глюкоза или 
кетони, не се колебайте и потърсете съвет в 
центъра за диабет или в болницата. Вижте 
също „Какво да направите, когато нивото 
на кръвната глюкоза е високо“ на страница 
156.

Когато нивото на инсулина е ниско, кръв-
ната захар ще бъде висока и  тестовете ще 
покажат наличие на кетони в урината. Ако 
обаче вече сте инжектирали инсулин, ще 
бъде по-трудно да се интерпретира анализа 
на урината. В такава ситуация определяне-
то на кетоните в кръвта ще даде по-точна 
информация. Има два вида кетонови тела 
(бета-хидроксибутират и ацетоацетат), но 
само единия вид (ацетоацетат) се опреде-
ля с тест-ленти за кетони в урината. При 
ниско ниво на инсулин често се увелича-
ват и двата вида кетони. Когато се добавя 

Симптоми на висока кръвна 
захар

(1) Глюкоза в урината
Необходимост да ходите до тоа-
летната почесто от обикновено, 
включително през нощта
Голямо количество урина се осво-
бождава наведнъж
Обезводняване
Силна жажда, сухота в устата
Суха кожа, суха лигавица
Липса на енергия

(2) Отслабване, слабост
(3) Неясно и замъглено зрение
(4) Трудност при концентрация, раз-

дразнително поведение
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допълнително инсулин, се блокира образу-
ването на още кетони. В началото на лече-
нието се случва нивото на кетоните в ури-
ната да се увеличи. Това се дължи на факта, 
че бета-хидроксибутиратът се превръща в 
ацетоацетат, което създава впечатление за 
увеличение на кетоните в тест-лентите на 
урината. Всъщност, общото количество ке-
тони в кръвта намалява (вж. също страница 
120).

Кетоацидоза (диабетна 
кома)

Кетоните се образуват в организма при 
разграждането на мазнините. 

Обикновено мускулите, сърцето, бъбре-
ците и мозъкът използват кетоните като 
източник на енергия. Ако имате диабет, ке-
тони в излишък се получават от дефицита 
на инсулин в тялото, например, ако е про-
пусната инсулинова инжекция. Това може 
да се случи и когато по време на заболява-

не или при ускорен растеж не е адекватно 
повишена дозата инсулин. Прекомерното 
увеличаване на кетоните прави кръвта ки-
селинна и причинява кетоацидоза. Тялото 
се опитва да се отърве от кетоните и ги 
екскретира (освобождава) или в урина-
та, или под формата на ацетон, който се 
издиша през белите дробове, което прави 
дъха със специфичен мирис. Дишането се 
ускорява (нарича се кусмаулово дишане), 
тъй като тялото се опитва да се отърве от 
възможно най-много ацетон. Появяват се 
общи коремни болки и слабост, но те могат 
да са резултат както от кетоацидоза, така и 
да се появят по съвсем други причини (не 
свързани с диабета), така че е важно да не 
се пропуснат евентуални други медицин-
ски проблеми.  Ако не можете да пиете 
достатъчно течности, за да компенсирате 
увеличеното производство на урина, тога-
ва ще започне дехидратация на тялото ви. 
Ако това състояние не започне да се лекува 
навреме, можете да загубите съзнание и да 
развиете кома. Кетоацидозата е животоза-
страшаващо състояние, което трябва да 
бъде лекувано в болницата чрез интраве-
нозно вливане на течност и инсулин. Въ-
преки че сега има ефективно лечение, бро-
ят на хората, починали от диабетна кома, 
все още е в диапазона от 1% за развитите 
страни и 6-24% в развиващите се страни.

Кетоацидозата може да се развие при 
първоначалната поява на диабет, но веро-
ятността за това варира значително (меж-
ду 15% и 67%) в различните страни. Това 
може да се случи и ако по някаква причина 
не инжектирате инсулин в рамките на 12-
24 часа. Кетоацидоза може да се развие в 
ситуация, при която тялото ви се нуждае 

Диабетната кома (кетоацидоза) може бързо да 
се превърне в животозастрашаващо състояние. 
Следователно, тя трябва да бъде лекувана в 
болницата с помощта на интравенозни течности 
и инсулин.

Кетоацидозата винаги е причинена от относите-
лен или абсолютен дефицит на инсулин. Относи-
телният инсулинов дефицит възниква, ако напри-
мер не сте увеличили дозата инсулин по време на 
заболяване с висока температура или по време 
на ускорен растеж в пубертета. Високото ниво 
на кръвна глюкоза, заедно с някои други факто-
ри води до повишена инсулинова резистентност 
(т.е. намалена чувствителност към инсулин, виж 
страница 221). И за да постигнете  намаляване на 
кръвната глюкоза, до нивата преди тези събития, 
ще ви трябват много по-големи дози инсулин.



45

от повече инсулин, отколкото обикновено 
- например, ако имате инфекция с висока 
температура.

Инсулинова недостатъчност и кетоацидо-
за могат да възникнат по-бързо, ако инсу-
лините със средна или дълга продължител-
ност съставляват по-малката част от вашата 
денонощна инсулинова доза. Причината е, 
че когато се използват основно ултрабързи 
аналози или бързо действащ инсулин, инсу-
линовият запас в тялото е много по-малък в 
сравнение със ситуацията, когато делът на 
инсулините със средно или продължително 
действие е по-голям. Вижте „Ефектът на 
депото“ на стр. 97. Когато се използва ин-
сулинова помпа, запасът от инсулин е мно-
го малък, тъй като помпата доставя само 
инсулин с бързо или ултрабързо действие. 
Ето защо някои хора може да се почувстват 
зле или наистина да се разболеят дори след 
една нощ без инсулин, например, ако пом-
пата им се разкачи през нощта (виж стр. 
197). Когато в помпата се използва ултра-
бързо действащ аналог (НовоРапид, Хума-
лог), запасът е още по-малък, което води до 
по-бързо развитие на симптомите на инсу-
линова недостатъчност при прекратяване 
на постъпването му (вж. стр 211).

Неясно зрение и диабет
Замъгленото виждане може да бъде 

симптом на висока кръвна глюкоза, която 
се причинява от разликата в съдържание-

то на глюкоза в очната леща и кръвта. В 
лещата няма кръвоносни съдове (ако има-
ше, те щяха да блокират преминаването 
на светлина в окото). Поради това, глюко-
зата от кръвта се транспортира до лещата 
през околната течност (вътреочна течност, 
вижте снимката на страница 343). Така че, 
когато съдържанието на глюкоза в кръвта 
бързо се промени, съдържанието на глю-
коза в лещата определено е различно. Ако 
концентрацията на глюкозата в лещата е 
по-висока от тази в кръвта, лещата се оп-
итва да абсорбира (поглъща) вода, което 
води до подуване. Тогава лещата започва 
да пречупва светлината по различен начин, 
причинявайки временно късогледство.

Самите очи не се увреждат от този фено-
мен и зрението обикновено се връща към 
нормалното след няколко часа. Това е като 
носенето на чужди очила: можете да се 
фокусирате, но това е уморително за очи-
те. Този вид зрително нарушение често се 
среща в началото на диабета и обикновено 
се случва, когато кръвната глюкоза се про-
меня бързо. То няма нищо общо с очните 
усложнения, които се развиват в продълже-
ние на много години вследствие на живота 
с диабет. Вижте също стр. 344.

Симптомите на ниска 
кръвна глюкоза обикно-
вено са лесни за откри-
ване. В същото време, 
ако са с висока кръвна 
глюкоза, много хора 
нямат никакви симпто-
ми изобщо. Обръщайте 
внимание на разпоз-
наването на усещани-
ята на вашия вътрешен  
„автопилот“, който ви 
предупреждава, че кръв-
ната глюкоза се повишава. Ако се научите да 
правите това, ще разчитате по-малко на кръвния 
тест за глюкоза. Жаждата и нуждата от уринира-
не често се появяват, когато кръвната глюкоза се 
повиши над бъбречния праг, но не забравяйте, че 
това ниво може да варира при различните хора 
(вж. стр. 111). Други често срещани симптоми са 
апатията и чувството, че всичко се „забавя“. Едно 
изследване на деца и юноши на възраст 9-18 го-
дини установило, че високата кръвна глюкоза се 
характеризира с изразено импулсивно поведе-
ние. Какви признаци на висока кръвна глюкоза 
може да определите за себе си?

Причинява ли кетоацидозата 
увреждане на главния мозък?

В австралийско проучване на група 
деца тяхното IQ намаляло приблизително 
с 10%, когато нивото на кръвната глюкоза 
достигнало 2030 ммол/л

Когато кръвната глюкоза се възстанови 
до нормално състояние, IQ също се връ-
ща до нормални нива. Но очевидно кетоа-
цидозата може да се отрази на интелекту-
алните функции по необратим начин. 

В американско проучване се установи-
ло, че IQ намалявало непрекъснато с по 
една точка всеки път, когато пациентът 
бил лекуван в болница с кетоацидоза.
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Регулиране на  
кръвната глюкоза

човек не яде известно време, мозъкът се 
адаптира и използва други източници на 
енергия, главно кетони. Докато хормонът 
инсулин намалява нивото на кръвната ви 
глюкоза, има и други хормони в организма, 
които могат да го повишат. Тялото реагира 
на ниска кръвна глюкоза със защитна ре-
акция, известна като контрарегулация. В 
процеса на контррегулация автономната 
нервна система взаимодейства с някои дру-
ги хормони, за да увеличи кръвната глюкоз. 
Тази защита срещу хипогликемия е изклю-
чително важна за организма. Симптомите, 
свързани с хипогликемията, са както отго-
вор на мозъка на липсата на глюкоза, така 
и резултат от прякото действие на контра-
инсуларните хормони.

Като цяло, децата са по-чувствителни 
към хипогликемията, отколкото възраст-
ните. В едно проучване на здрави деца и 
юноши, те започват да усещат симптомите 

В период, когато не сте яли нищо, цялата 
ви кръв съдържа средно само около 5 грама 
глюкоза (1 бучка захар). Ако все още расте-
те, това количество ще бъде още по-малко. 
Същевременно кръвта трябва да доставя на 
тъканите на тялото около 10 грама глюкоза 
на всеки час. Очевидно, ако нещо се случи 
с приема на глюкоза, всички ваши резерви 
ще бъдат изчерпани много бързо, което ще 
доведе до сериозен недостиг на глюкоза в 
кръвта ви за един час.

При всеки човек без диабет самият ор-
ганизъм е в състояние да регулира нивата 
на кръвната глюкоза в тесни граници, нор-
мално между 4 и 7 ммол/л. Ако кръвната 
ви глюкоза спадне под 3.5-4 ммол/л, ще се 
почувствате зле. Намаляването на кръвната 
глюкоза ще стартира всички защитни реак-
ции на организма, тъй като тялото ви ще се 
опита на всяка цена да достави на мозъка 
цялото оставащо количество глюкоза. 

Докато организмът се опитва да достави 
последната глюкоза там, клетките извън 
мозъка ще работят на икономичен режим, 
като намалят количеството използвана 
глюкоза. Мозъкът не е в състояние да съз-
дава запаси от глюкоза, така че работата 
му зависи от равномерна и постоянна доза 
глюкоза, получавана от кръвта. Ако обаче 

Откъде идва глюкозата в 
кръвта ви?

От храната

Когато се разграждат глюкозните 
запаси под формата на гликоген в 
черния дроб (наречен гликогено-
лиза).

От белтъчините и мазнините, раз-
граждани за набавяне на глюкоза 
(наречена глюконеогенеза).
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на хипогликемия при кръвна глюкоза 3.8 
ммол/л в сравнение с 3.1 ммол/л  при въз-
растните.

Може да се окаже доста трудно човек да 
се ориентира в биохимията на хормоните 
и кой хормон какво прави. Описанията на 
следващите страници ще ви дадат обща 
представа за това.

Черният дроб
Черният дроб функционира като глюкоз-

на банка. В добри времена там се създават 
запаси от глюкоза, които да могат да се из-
ползват в трудни времена. Излишната глю-
коза се съхранява като ‘‘резерв’’ в черния 
дроб и мускулите под формата на гликоген 
(вж. илюстрацията на стр. 229). Инсулинът 
е необходим за транспортирането на глю-
козата както в чернодробните клетки, така 
и в мускулните клетки.

За да се увеличи кръвната глюкоза, чер-
ният дроб може също така да произвежда 
глюкоза от мазнините и белтъчините (чрез 
процес, наречен глюконеогенеза). Черният 
дроб на възрастен човек произвежда около 
6 грама глюкоза на час между храненията. 
Повечето от тази глюкоза се абсорбира от 
мозъка, който може да използва глюкоза 
без помощта на инсулин. Черният дроб на 
малко дете произвежда шест пъти повече 
глюкоза на килограм телесно тегло. Чер-
ният дроб на 5-годишно дете произвежда 
толкова глюкоза на час като възрастен. При  
по-дълъг период без храна, бъбреците мо-
гат да произвеждат глюкоза по същия начин 
като черния дроб. Последните проучвания 
показват, че бъбреците могат да доставят 

Действие на инсулина
Инсулинът се произвежда в бетаклет-
ките на панкреаса.
(1) Инсулинът понижава кръвната 

глюкоза:
повишава навлизането на глюкоза 
в клетките;
повишава способността на орга-
низма да съхранява глюкоза под 
формата на гликоген в черния 
дроб и мускулите;
намалява производството на глю-
коза от черния дроб.

(2) Инсулинът подтиска производство-
то на кетони в черния дроб. Той 
стимулира използването (прера-
ботката) на кетони от клетките

(3) Инсулинът също увеличава синте-
за на белтъчини в мускулите.

(4) Увеличава образуването и нама-
лява разграждането на мазнините 
в тялото.

Запаси на организма 
за периоди на гладуване  

и хипогликемия
Запасите на гликоген в черния 
дроб се разграждат до глюкоза.

Мазнината се разгражда на сво-
бодни мастни киселини, които мо-
гат да се използват като енергия. 
Свободните мастни киселини се 
трансформират в черния дроб в 
кетони. Кетоните също могат да 
служат като източник на енергия, 
главно за мозъка.

Белтъчините на мускулите се раз-
граждат, за да се използват от чер-
ния дроб за образуването на глю-
коза.
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до 20% от общата произведена глюкоза от 
организма след нощния период без прием 
на храна.

Хората с диабет могат също да изпол-
зват запасите от гликоген при ниски нива 
на кръвната глюкоза. Но ако сте изчерпа-
ли по-голямата част от запасите от глико-
ген, например, по време на игра на футбол, 
когато тялото се нуждае от много повече 
глюкоза, вие ще имате по-малко резерви 
в случай на хипогликемия, която може да 
настъпи по-късно, включително и през но-
щта. Това води до повишен риск от хипо-
гликемия в рамките на няколко часа след 
тренировка (вж. стр. 274).

Здравият панкреас произвежда инсулин. 
Тъй като кръвният поток се движи от пан-
креаса първо към черния дроб, при човек 
без диабет този орган получава най-висо-
ката концентрация на инсулин и по-бързо 

от другите органи. 
Когато се инжектира инсулин, той вли-

за в повърхностните кръвоносни съдове и 
достига черния дроб след като кръвта пре-
мине първо през сърцето. Следователно, 
хората с диабет имат много по-ниска кон-
центрация на инсулин в черния дроб, от-
колкото хората без диабет.

Глюкагон
Докато през деня можете да се почувства-

те гладни, обикновено през интервал от 
около 4 часа, то през нощта можете и без 

Когато времената са тежки, т.е. няколко часа 
след храна и през нощта, глюкозата се възстано-
вява от “банката на черния дроб“, за да поддър-
жа адекватно ниво на кръвната глюкоза. 

Черният дроб действа като банка за глюкоза във 
вашия орга низъм. Когато времената са добри, 
т.е. след хранене, част от глюкозата се складира  
в “банката на черния дроб“ като запаси от гли-
коген.

Запаси в черния дроб  
и мускулите

 Чернодробните клетки могат да от
делят глюкоза в кръвта от запасите 
гликоген.

 Мускулните клетки могат да използ-
ват глюкоза от запасите гликоген 
като енергия само вътре в собстве-
ните клетки.

 При възрастен човек глюкозният 
резерв в черния дроб е около 100
120 g.

 Гликогенът се разгражда до глюко-
за при ниска кръвна глюкоза (гли-
когенолиза) и може да компенсира 
липсата на храна при възрастни в 
рамките на 24 часа.

 Децата имат помалко запаси на 
гликоген и могат да компенсират 
липсата на храна за пократко вре-
ме.

 Дете в предучилищна възраст има 
запаси с глюкоза, които осигуряват 
12 часа без храна, а помалкото 
дете  още помалко.

 Детето консумира глюкоза побър-
зо от възрастния, дори без да е 
много активно. Това е следствие 
от факта, че мозъкът на детето е 
поголям по отношение на телесно-
то тегло в сравнение с мозъка на 
възрастния.
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храна до 8 или дори 10 часа. 
Това е възможно, защото през нощта с 

помощта на хормоните глюкагон и адрена-
лин се разграждат запасите на гликоген от 
черния дроб до глюкоза. При малките деца 
има по-малко гликоген в черния дроб, така 
че те трябва да се хранят по-често.

Производството на глюкагон от панкреа-
са не е непременно нарушено в началния 
период на живот с диабет. Все пак, ако 
имате диабет в продължение на няколко 
години, способността на организма да от-
деля достатъчно количество глюкагон в 
отговор на хипогликемия обикновено изче-
зва. Това се случва както при децата, така 
и при възрастните. Този процес не е къс-
но усложнение на диабета сам по себе си, 
а по-скоро отразява процеса на адаптация 
на организма към повтарящи се епизоди 
на хипогликемия. Оказва се, че хора, кои-
то все още могат да секретират малко соб-
ствен инсулин, по-добре секретират и глю-
кагон в отговор на хипогликемия (‘‘защита 
с глюкагон’’). Някои изследвания показват, 

че защитата с глюкагон може да бъде поне 
частично възстановена, ако човек с диабет 
за известно време успява да избегне хипо-
гликемия (вж. Също така ‘‘безсимптомна 
хипогликемия’’, стр. 64).

При човек без диабет секрецията на глю-
кагон намалява след хранене, когато се по-
вишава кръвната глюкоза и концентраци-
ята на инсулин. Но това не се случва при 
човек с диабет, дори ако нивото на кръв-
ната глюкоза се повиши. Това е следствие 
от факта, че инжектираният инсулин е с 
по-малка концентрация, докато достигне до 
алфа-клетките на панкреаса, които секрети-
рат  глюкагона. Ето защо, освен глюкозата, 
която идва от храната, кръвта, която излиза 
от черния дроб, ще съдържа глюкоза, създа-
дена от разграждането на гликогена, а това 
също ще повлияе на повишаването на кръв-
ната глюкоза след хранене.

Направете инжекция с глюкагон на лице с диабет, 
ако развие тежка хипогликемия със загуба на съз-
нание или гърчове. Ако човекът не се е възстано-
вил в рамките на 10-15 минути, обадете се на Бър-
за помощ. Ако човекът се събуди и има нормално 
ниво на глюкозата в кръвта, при пристигането на 
линейката, не е нужно да отивате в болница.

Глюкагонът оказва пряко влияние върху качество-
то на живота ви. Ако имате комплект с глюкагон, 
вие сте адекватно оборудвани за първа помощ 
и за самопомощ. Можете с минимален риск да 
тръгнете на пешеходен туризъм, екскурзия в пла-
нината или с ветроходни лодки. Ако прекарвате 
почивката си в чужбина е добра идея да вземете 
глюкагона с вас, защото ако развиете тежка хи-
погликемия, няма да зависите от местната меди-
цинската служба за спешна помощ. Уверете се, 
че вашият спътник при пътуване знае къде съхра-
нявате глюкагона и как да го използва.

Действие на глюкагона
Глюкагонът се секретира от ал-
факлетките на панкреаса.

(1) Глюкагонът повишава кръвната 
глюкоза:

като освобождава глюкоза 
от запасите гликоген в черния 
дроб;
като активира образуването на 

глюкоза от белтъците.

(2) Глюкагонът стимулира създава-
нето на кетони в черния дроб.
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Инжекции с глюкагон
Ако човек с диабет е в безсъзнание или не 

може да яде или да пие, можете да му на-
правите инжекция с глюкагон, за да стиму-
лирате разграждането на гликоген в черния 
дроб. Това ще повиши кръвната глюкоза. 
Инжектирането на глюкагон не е трудно. 
Би било хубаво да се опитате да обучите на 
това някой учител или придружител преди 
училищни екскурзии или лагери с активна 
физическа активност.

Глюкагонът се прилага подкожно, както 
и инсулинът. Ако използвате подкожен ка-
тетър (инсуфлон), не можете да го изпол-
звате за глюкагон, тъй като при лошо съсо-
яние на катетъра, неговият ефект може да 
бъде намален. Дозата глюкагон трябва да е 
0.1-0.2 мг/10 кг телесно тегло. Повишава-
нето на кръвната глюкоза започва в рамки-
те на 10 минути след поставяне и продъл-
жава поне 30-60 минути. Ефектът е еднакво 
добър при подкожна и мускулна инжекция, 
така че няма значение колко дълбоко е вка-
рана иглата. По-висока доза (0,2 мг/10 кг) 
ще доведе до малко по-високо покачване на 
кръвната глюкоза, но също така ще увели-
чи риска от странични ефекти.

Всеки, който има диабет и който си по-

Първия път може да ви 
бъде трудно да смеси-
те глюкагона в ситу-
ация, в която изисква 
бърза реакция. За да 
избегнете паниката в 
този момент, прове-
рете съдържанието на 
комплекта и прочетете 
инструкциите веднага 
след като го закупите. 
Отбележете дозата, 

която може да ви е необходима на спринцовката 
с маркер, след което не трябва да се притеснява-
те за изчисления в състояние на стрес. Когато из-
тече срокът на валидност и ще купувате нов ком-
плект с глюкагон, можете да използвате стария, 
за да се поупражните да смесвате глюкагона. На-
пишете със свои думи правилата за инжектиране 
на глюкагон на малък лист хартия и го поставете 
в комплекта.

Глюкагон

Всеки човек, който си поставя ин-
сулин, трябва да има набор от глю-
кагон и да знае как да го използва.
Поставете инжекция с глюкагон, 
ако човек с диабет е в безсъзна-
ние, получил е гърч или не може да 
яде или да пие сам.
Доза: 0,10,2 мг/10кг телесно те-
гло (1 мг/мл разтвор). Ако имате 
съмнения, въведете повече вместо 
помалко. Глюкагонът не е опасен, 
ако случайно го предозирате.
Действието на глюкагона започва 
в рамките на 1015 минути.
Действието трае 3060 минути. Из-
яжте нещо, когато се почувствате 
подобре, за да поддържате нивото 
на глюкозата в кръвта до следва-
щото хранене. Но не яжте твърде 
много наведнъж.
Гаденето е честа нежелана реак-
ция. Изчакайте наймалко 30 мину-
ти преди хранене, за да избегнете 
този проблем.
Не си слагайте отново глюкагон! 
Една инжекция дава достатъчно 
количество глюкагон в кръвта.

Загубата на ефект се дължи на 
факта, че:
Резервите на гликоген вече са из-
черпани от:
1) Упражнения
2) Предишна хипогликемия
3) Намаляване на приема на хра-
на, например поради заболяване
На глюкагона противодействат:
1) Алкохолът
2) Високата доза инсулин

Винаги носете глюкагон със себе 
си, когато отивате на пикник, пе-
шеходен туризъм, на пътуване по 
вода или почивка в чужбина.
Научете хората, които ще бъдат 
близо до вас как да ви поставят 
глюкагон!
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ставя инсулин, трябва да има глюкагон на 
разположение. Проверете срока на годност! 
Когато изтече срокът на годнсот и вземете 
нов комплект от аптеката, можете да изпол-
звате стария комплект, за да се упражни-
те да смесвате съставките. Не яжте нищо 
най-малко 30 минути след въвеждането на 
глюкагон, в противен случай може да се по-
яви гадене и дори повръщане. Това е отно-
сително честа нежелана реакция и обикно-
вено се проявява в период до 30-60 минути. 
Ако изядете нещо, това ще доведе само до 
повече проблеми. Не повтаряйте инжекти-
рането на глюкагон, тъй като това ще пре-
дизвика само гадене без допълнително по-
вишаване на кръвната глюкоза. Ако нивото 
на кръвната глюкоза не се нормализира след 
инжектирането на глюкагон, значи вашите 

запаси от гликоген са напълно изчерпани, 
например, при интензивна тренировка или 
предишна хипогликемия.

Ако трябва да инжектирате глюкагон на 
друг, изчакайте 10-15 минути докато се 
събуди. Ако човекът остане в безсъзнание 
по-дълго от това време, обадете се на Бърза 
помощ. Но, ако човекът дойде на себе си,  
чувства се добре и е с нормална кръвна за-
хар до пристигането на линейката, след това 
не е задължително да отидете в болница.

Действието на глюкагона се подтиска от 
инсулина. Това е логично, ако вземете под 
внимание, че хората без диабет нямат ви-
сока концентрация и на двата хормона по 
едно и също време. Инсулинът се секре-
тира при висока кръвна захар, а глюка-
гонът - при ниска. Ако хипогликемията е 
причинена от прекалено висока доза ин-
сулин, глюкагонът ще има по-слабо влия-
ние, отколкото в случай на ниска глюкоза 
поради недостатъчно храна (вж. също така 
‘‘Твърде малко храна или твърде много ин-
сулин?’’ на стр. 66).

Някои хора, страдащи от диабет, особено 
децата и юношите, усещат гадене след теж-
ка хипогликемия, дори и да не е поставян 
глюкагон. Едно от обясненията за това е, 
че собственото производство на глюкагон 

Мини-дози глюкагон
 Малки дози глюкагон са ефективни 
при лечението на белите дробове 
или хипогликемии, които са свърза-
ни с отказ на хранене или гастроен-
терит.

 В едно изследване на деца на 
възраст 2 години и помалки са 
въведени две ‘‘единици‘‘ (като са 
използвани стандартни инсулино-
ви спринцовки U100 = 20 μg), а на 
деца над 2годишна възраст е да-
дена една ‘‘единица‘‘ за всяка го-
дина живот, максимум 15 единици 
(150 μg). Ако след 30 минути кръ-
вната захар не е променена съще-
ствено, началната доза е била 
удвоена.

 Средното повишаване на кръвната 
захар е било 3.35 ммол/л  в про-
дължение на 30 минути, а продъл-
жителността на действието е била 
около един час. Приблизително 
50% от децата са се нуждаели от 
повече от една доза.

 Някои деца са получили до 5  
инжекции за период от 25 часа, без 
да е намалял положителният ефект 
на глюкагона. Те не са страдали от 
гадене и повръщане повече, откол-
кото преди поставянето му.

Глюкагон, мастни киселини  
и кетони

Глюкагонът стимулира тран-
сформацията на мастни кисе-
лини в кетони от чернодробните 
клетки (виж илюстрацията на 
страница 39).

Мастните киселини се образуват 
по време на разграждането на 
мазнините по време на гладуване 
на клетките, поради липса на хра-
на или липса на инсулин. Кетоните 
увеличават гаденето, което е стра-
ничен ефект от инжектирането на 
глюкагон. Кетоните могат лесно да 
бъдат открити в кръвта или урина-
та по време на самонаблюдение 
(вж. стр. 118). Вижте също „След 
хипогликемия“ на страница 83.
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в панкреаса причинява гадене като страни-
чен ефект.

В момента глюкагон се прилага само под 
формата на инжекция, но последните екс-
перименти с въвеждане на глюкагон под 
формата на назален спрей са доста обнаде-
ждаващи.

Адреналин
Адреналинът е хормон на стреса, секретиран 

в надбъбречните жлези. Повишава кръвната 
глюкоза, като разгражда запасите от гликоген 
в черния дроб. Концентрацията на адрена-
лин се повишава, когато тялото се подлага на 
стрес, при висока температура при боледува-
не и ацидоза (когато кръвта става киселинна, 

например, при диабетна кетоацидоза). Адре-
налинът също така намалява количеството 
глюкоза, консумирана от клетките на тялото. 
Това може да ви се стори странно, докато не 
си спомните, че по време на хипогликемията 
действията на тялото са насочени към запазва-
не на цялата налична глюкоза за мозъка.

Човешкото тяло първоначално е създадено 
за живот в каменната ера. Ако човек срещ-
не полярна мечка или мамут, алтернативите 
са били само две - биеш се или бягаш. И в 
двата случая тялото се нуждае от допълни-
телна енергия под формата на глюкоза. Про-
блемът на нашия модерен начин на живот 
е, че адреналинът също така се секретира, 
когато сме притеснени или уплашени, но 
това често е причинено от страшен филм по 
телевизията, например, отколкото от ситуа-
ция, която изисква действие и допълнител-
но натоварване. При хора без диабет, които 
сами произвеждат инсулин колкото трябва, 
няма особени проблеми. Но, човек с диа-
бет може да установи, че в подобни случаи 
кръвната му глюкоза се е повишила (вижте 
‘‘Стрес‘‘ на стр. 285).

Когато човек с диабет развива хипогли-
кемия, секрецията на адреналин увеличава 
кръвната захар чрез стимулиране на раз-
граждането на гликоген от запасите в черния 
дроб и едновременно с това предизвиква 
тремор, тревожност и сърцебиене. Адре-
налинът също стимулира разграждането на 
мастната тъкан на мастни киселини, които 
се преработват в кетони от чернодробните 
клетки. Вижте илюстрацията на стр. 39.

Действие на адреналина
Адреналинът се синтезира в над
бъбречната жлеза.

(1) Адреналинът повишава кръвната 
глюкоза:

като отделя глюкоза от запасите 
гликоген в черния дроб;

като активира образуването на 
глюкоза от белтъците;

като понижава количеството 
глюкоза, която постъпва в клетките;

като понижава синтеза на инсу-
лин (при хората без диабет).

(2) Адреналинът предизвиква някои 
симптоми като при хипогликемия, 
а именно треперене и възбудимост.

(3) Той стимулира разграждането на 
мастна тъкан.

Действие на кортизола
Кортизолът се синтезира в над
бъбречната жлеза.

(1) Кортизолът повишава кръвната 
глюкоза:
като понижава количеството 
глюкоза, която постъпва в клет-
ките;
разгражда белтъците, които мо-
гат да се използват за отделяне-
то на глюкоза в черния дроб.

(2) Той стимулира разграждането на 
мастна тъкан.

Адреналинът и кортизолът се синтезират в над-
бъбречните жлези.
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Кортизол
Кортизолът е друг важен хормон, секре-

тиран в надбъбречните жлези в отговор 
на стреса. По различни начини той влияе 
на процесите на метаболизма. Повишава 
количеството кръвна глюко за, чрез раз-
граждане на белтъците (глюконеогенез) и 
понижава количеството глюко за, което се 
използва от клет ките. Кортизолът участва в 
разграждането на мастната тъкан до маст-
ни киселини, които могат да бъдат прера-
ботени в кетони.

Растежен хормон
Растежният хормон се произвежда в хи-

пофизната жлеза, която се намира в ос-
новата на главния мозък. В хипофизната 
жлеза се синтезират много от най-важните 
хормони на тялото. Най-важната функция 
на растежния хормон е да стимулира расте-
жа. Неговото влияние върху повишаването 
на кръвната глюкоза се проявява благода-
рение на контраинсуларния ефект върху 
повърхността на клетката, като по този на-
чин намалява консумацията на глюкоза от 
клетките. Растежният хормон увеличава 
мускулната маса и стимулира разгражда-
нето на мастната тъкан.

По време на пубертета, когато младият чо-
век расте бързо, се отделя огромно количе-
ство хормон на растежа. Това води до факта, 
че човек започва да се нуждае и от повече 
инсулин. Хормонът на растежа се секретира 
във висока концентрация през нощта, кое-
то обяснява защо юношите често се нужда-

ят от много по-голяма доза инсулин преди 
лягане. Действието на хормона на растежа, 
което увеличава кръвната глюкоза, започва 
след 3-5 часа. Това причинява проблем с 
висока кръвна захар сутрин, което е много 
често срещано явление при подрастващите, 
особено сред тези с по-високо ниво на гли-
киран хемоглобин HbA1c (вж. ‘‘Феноменът 
на зората’’, стр. 70). Растежният хормон 
също стимулира производството на кетони, 
като по този начин увеличава риска от кето-
ацидоза при юношите.

Тийнейджърите с диабет имат по-висо-
ко ниво на хормона на растежа, отколкото 
техните връстници без диабет. Въпреки 
това, те могат да растат дори по-бавно от 
необходимото, ако имат неадекватен кон-
трол на кръвната глюкоза. Това се дължи 
на факта, че ефектът на растежния хормон 
е частично зависим от протеина IGF-1 (ин-
сулиноподобен растежен фактор-1). IGF-1 
се произвежда в черния дроб и за стимули-
рането на този процес е необходим инсу-
лин. Тъй като концентрацията на инсулин 
в черния дроб при хора с диабет е по-малка 
(вж. стр. 49), нивото на IGF-1 също ще бъде 
по-малко. В едно проучване IGF-1 е поста-
вян допълнително при деца и юноши с ди-
абет, което довело до подобрение на нивата 
на HbA1c (виж стр. 124). Това подобрение 
обаче продължило само три месеца. По-
добно  изследване при възрастни показва 
подобрение на HbA1c, но в същото време 
се наблюдава влошаване на ретинопатията 
(увреждане на очите), което охладило ен-
тусиазма за бъдещи изследвания на ИФР-1.

Действие на растежния хормон
Растежния хормон се синтезира в 
хипофизата.

(1) Стимулира растежа.
(2) Той повишава кръвната глюкоза:

като понижава количеството 
глюкоза, която се потребява от клет-
ките.

(3) Стимулира разграждането на маст -
на тъкан.

(4) Повишава мускулната маса. Напречно сечение на мозъка. Растежният хормон 
се произвежда в хипофизната жлеза.
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 Хипогликемия означава  ниска  кръвна 
глюкоза. Понякога симптомите на хипогли-
кемията се проявяват, дори когато кръвната 
глюкоза не е много ниска и даже когато е 
сравнително висока (вж. “Ниво на кръвна-
та глюкоза и симптомите на хипогликеми-
ята” на стр. 58). Може по-точно да опреде-
лим симптомите на хипогликемията като 
“усещане”, предупреждение за определено 
ниво на кръвната глюкоза, но не винаги за 
наистина ниско ниво.

Нивото на глюкозата може да се измерва 
като глюкоза в цялостната кръв или като 
глюкоза в плазмата. Повечето глюкомери, 
които използват днес, показват стойността 
на глюкозата в плазмата, което е прибли-
зително с 11% по-високо, отколкото стой-
ността на глюкозата в цялостната кръв. В 
тази книга дадените числа се отнасят ос-
новно за глюкозата в плазмата, освен ако 
няма специално уточнение (в първото ан-
глийско издание са използвани стойности-
те на глюкозата в цялостната кръв, ето 
защо числата са по-ниски). 

В много европейски страни се използват 
и двата вида глюкомери (за цялостна кръв 
и за плазма), ето защо трябва да уточните 
с помощта на инструкциите към прибора 
или на своя лекар какво точно показва ва-
шият глюкомер.

Хипогликемия 

Не при всички хора симптомите при раз-
витие на хипогликемия са еднакви. Но при 
всеки симптомите са едни и същи всеки 
път. Трябва да се проверява глюкозата при 
всякакви симптоми и дори просто при не-
познати усещания. Това е особено важно в 
първите дни след поставяне на диагнозата, 
когато се учите да разпознавате своята ин-
дивидуална реакция на хипогликемията. 
Ако скоро са диагностицирали вашия ди-
абет, то е много важно, лекарите и сестри-
те в болницата да ви помогнат да разбере-
те какво означават вашите индивидуални 
симптоми. Също така е важно всички чле-
нове на вашето семейство да знаят как се 
лекува хипогликемия по ефективен и безо-
пасен начин.

Обикновено симптомите на хипогликеми-
ята се делят на две категории: симптоми, 
предизвикани от опитите на организъма да 
повиши нивото на кръвната глюкоза, на-
пример, с помощта на адреналин (извест-
ни като “автономни” или “адренергични” 
симптоми), и симптомите от главния мо-
зък, възникващи в резултат на недостатъка 
на глюкоза в централната нервна система 
(“неврогликопенични” симптоми). Вж. таб-
лицата с основните признаци на стр. 55.

Избягвайте ситуации, 
при които хипогликеми-
ята може да има ката-
строфални последици. 
Това не означава, че хо-
рата с диабет не могат 
да се включват в риско-
ви спортове, като напри-
мер алпинизъм, плуване 
и гмуркане с акваланг. 
Но това означава, че те 
трябва да се подготвят 
много внимателно, да 
мислят за различните 
ситуации, които могат 
да възникнат, и да не са 
сами. Вижте главата за 
гмуркането за повече 
подробности, стр. 282.

Хипогликемични реакции
Симптомите на хипогликемията се де-
лят на два вида:
(1) Симптоми, предизвикани от за-

щитните механизми на вашия ор-
ганизъм, например, в резултат на 
повишаване на адреналина, който 
от своя страна се опитва да повиши 
кръвната глюкоза  (наречени адре-
нергични или автономни симптоми).

(2) Симптоми, предизвикани от недос-
тига на кръвна глюкоза за главния 
мозък (наречени неврогликопенич-
ни симптоми)
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Как реагира вашият главен 
мозък на хипогликемията

Концентрацията на кръвна глюкоза, 
при която главният мозък започва да 
показва дисфункционални симптоми 
(неврогликопенични симптоми) е по
ниска отколкото при общите адренер-
гични симптоми на организма, и спо-
ред повечето специалисти не зависи 
от вашата последна стойност на кръв-
на глюкоза.

Слабост, световъртеж
Неспособност за концентрация
Двойно виждане или замъглено 
зрение
Нарушение на цветното зрение 
(особено червенозелените цве-
тове)
Трудно чуване
Топли вълни
Главоболие
Сънливост
Странно поведение, нарушение 
на разсъдъка
Объркано съзнание
Проблеми с кратковременната памет
Нечленоразделна  реч
Неустойчива походка, лоша коор-
динация
Загуба на съзнание
Гърч

Как реагира вашият органи-
зъм на хипогликемията

Общите симптоми (адренергични 
или автономни симптоми) възникват 
в резултат както на секрецията на 
адреналин, така и като реакция на 
автономната нервна система. Обикно-
вено започват при падане на нивото 
на кръвната глюкоза под 3,54 ммол/л. 
Прагът, при който се проявяват  се 
мени в зависимост от последните нива 
на кръвната глюкоза (“термостат на 
кръвната глюкоза“, вж. стр. 58). При 
много малките деца общите симптоми 
на хипогликемията се забелязват ряд-
ко или напълно липсват.

Раздразнителност
Глад, прилошаване
Треперене
Тревожност
Сърцебиене
Усилена пулсация в гърдите и ко-
рема
Изтръпване на устните, пръстите 
и езика
Бледен вид
Студена пот

Когато започва хипогликемия, първо се 
усещат общите симптоми на тялото (тре-
перене, сърцебиене). Но хората, които са 
наблизо, трябва да са наясно и с такива 
симптоми като раздразнителност и промя-
на в поведението, което означава, че мо-
зъкът страда. Реакцията на главния мозък 
към хипогликемията обикновено започва 
при по-ниско ниво на кръвната глюкоза, 
отколкото общите симптоми.

Мозъкът е много чувствителен към хи-
погликемията, така че тялото автоматично 

реагира по такъв начин, че да му помогне 
да я избегне. Както децата, така и юноши-
те забелязват, че умствените им способ-
ности и способностите им да планират, да 
вземат решения и да забелязват детайлите 
се нарушават по същия начин, както и ско-
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ростта на техните реакции. Това става оче-
видно, когато концентрацията на кръвната 
глюкоза е 3,3-3,6 ммол/л. Възрастните, из-
глежда, малко по-добре се адаптират към 
ниската концентрация на кръвната глю-
коза, защото усещат неврогликопенични 
симптоми (т.е. от симптомите от главния 
мозък, вж по-горе) при по-ниска концен-
трация на глюкоза в кръвта - при ниво от 
2,8-3,0 ммол/л).

Хипогликемията обикновено е неприятно 
състояние, придружено от загуба на кон-
трол над тялото. Именно това се случва, ко-
гато мозъкът не функционира добре поради 
отсъствието на глюкоза. Някои хора стават 
необичайно раздразнителни, докато други 

Нивото на кръвната глюкоза, при което 
вие изпитвате симптомите на хипогли-
кемията, функционира като термостат 
(“глюкостат”). За съжаление, този тер-
мостат много лесно се пренастройва 
високо или ниско. Ако вашата кръвна 
глюкоза е била висока няколко дни, ще 
почувствате симптомите на хипогли-
кемията на повисоко ниво на кръвна-
та си глюкоза (“хипогликемия на висо-
ко ниво“), но ако е било ниско няколко 
дни, вие ще почувствате симптомите 
на пониско ниво на кръвната глюко-
за(“хипогликемия на ниско ниво”).

Различни типове  
хипогликемия

(1) Лека хипогликемия
Възможно е самолечение и нивото 
на кръвната глюкоза лесно се въз-
становява.

(2) Умерена хипогликемия
Организмът реагира със симпто-
мипредвестници (автономни симп-
томи) на хипогликемията  и вие 
можете да предприемете необхо-
димите действия. Възможно е са-
молечение.

(3) Безсимптомна хипогликемия
(Неспособност да почувствате хи-
погликемията)
Вие изпитвате мозъчните симпто-
ми (неврогликопенични симптоми), 
без да сте имали преди тях никакви 
общи (автономни) симптомипред-
вестници. Но за другите хора е 
ясно, че имате признаци  на хипог-
ликемия.

(4) Тежка хипогликемия
Симптомите на тежка хипогликеми-
ята временно ви правят неспособ-
ни, поради което ви е необходима 
помощ от други хора за приема на 
храна или поставяне на глюкагон. 
Тежката хипогликемия може да 
предизвика загуба на съзнание и 
конвулсии.

изглеждат бледи, болни и сънливи. За щас-
тие, много рядко хората правят нещо пре-
комерно опасно или глупаво, което може да 
навреди на тях или на някой друг. 

Транспортни злополуки с велосипед или 
автомобил понякога могат да бъдат причи-
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нени от хипогликемия (виж страница 319). 
Понякога се случва хората да правят наис-
тина странни неща - например, едно момче 
намазало масло на хартиена салфетка и се 
опитало да я изяде. Поради това е важно 
вашето семейство и приятели да разбират 
симптомите и да знаят кога имате хипог-
ликемична реакция и че тогава не можете 
напълно да контролирате сами себе си и 
определено трябва да ви се помогне.

Дори ако хората с диабет осъзнаят, че 
имат симптоми на хипогликемия, може да 
им е трудно да ядат или да пият. Това се 
оказва проблем, дори когато храната е точ-
но пред тях. Трудно е родителите поняко-
га да разберат защо детето им реагира по 
определен начин. Възрастните с диабет 
описват тези епизоди така: „Вие знаете, че 
трябва да пиете сок, но тялото ви просто 

Какво е довело  
до хипогликемия?

Много малко храна или забавяне 
на храненето.
Пропуснато хранене.
Пренебрегване на храненето, въ-
преки симптомите на хипогли-
кемия.
Физически упражнения. След теж-
ки физически упражнения рискът 
от хипогликемия се повишава за 
всички останали часове от деня и 
даже през нощта.
Много голяма доза инсулин.
Ново място за инжекции (напри-
мер, вместо в бедрото   в коре-
ма или инжекция в място, където 
няма мастни натрупвания (липо-
хипертрофия).
Предишна хипогликемия:
 изтощени са запасите на глюкоза 
в черния дроб;
 послаби симптомипредвестни-
ци на хипогликемията (безсимп-
томна хипогликемия).
Много ниско НbА1с (повишен 
риск от безсимптомна хипогли-
кемия).
Употреба на алкохол.
Невнимателно е разбъркан мътни-
ят инсулин (вж. стр. 139).
Различна абсорбция (всмукване) 
на инсулина (вж. „Колко е точна 
въвежданата доза инсулин?“ на 
стр. 98).
Промяна в дълбочината на ин-
жекцията (попадане в мускулния 
слой).
Гастроентерит или стомашно раз-
стройство.
Определени лекарства за лечение 
на високо кръвно налягане (на-
пример, неселективни бетабло-
кери) могат да увеличат риска от 
хипогликемия.

Данни от изследвания:  
Действие на ниската кръвна 

глюкоза
 В едно изследване е установено, 
че способността за асоциативно 
обучение, вниманието и съобрази-
телността  са найсилно нарушени 
при ниво на кръвната глюкоза от 
2,2 ммол/л.

 В същото изследване се вижда, 
че способностите при жените не 
са така силно повлияни както при 
мъжете. Това може да се обясни с 
факта, че жените имали пониско 
ниво на адреналина и послабо из-
разени симптоми на хипогликемия 
от мъжете.

 Изменение на активността на ЕЕГ 
(вълните на главния мозък) се на-
блюдава, когато кръвната глюкоза 
пада под 3,0 ммол/л при децата и 
под 2,2 ммол/л при възрастните.

 Загуба на съзнание се получава, 
когато кръвната глюкоза достигне 
около 1 ммол/л.

 Симптомите на хипогликемията 
могат с времето да се променят 
в зависимост от вашата средна 
кръвна глюкоза.
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не се подчинява на заповедите на мозъка.“
Ако кръвната глюкоза се понижава бър-

зо, даже и да остава в нормални граници, 
при някои хора могат да се появят симп-
томите на хипогликемия. Такъв тип реак-
ция най-често се среща при хора с висок 
HbA1c (вж. стр. 127), но тук има разлика 
между деца и възрастни. В едно проучва-
не кръвната глюкоза при група възрастни 
с диабет, които имали  HbA1c 11%, нама-
лявала от 20 до 10 ммол/л след интраве-
нозно въвеждане на инсулин. Тези хора 
показали същия тип симптоми на хипог-
ликемия, както и  пациентите с добър кон-
трол на кръвната глюкоза при нива от 2,2 
ммол/л. Но при групата от деца и юноши 
със средна стойност на HbA1c от 10,8%, 
не са отбелязани симптоми на хипогли-
кемия при спад на нивото на кръвната 
глюкоза от 21 ммол/л до 6 ммол/л след 
интравенозно въвеждане на инсулин.

Ниво на кръвната глюко-
за и симптомите на хипог-
ликемията

Симптомите на хипогликемията могат 
да не бъдат разпознати от човек с диабет, 
особено ако неговото внимание е фоку-
сирано върху нещо друго. Например, ня-
кои хора отбелязват, че по-слабо усещат 
симптомите на хипогликемията, когато са 
на работа, отколкото, когато си почиват у 
дома. Когато децата не са заети с нищо, 
те по-бързо забелязват симптомите на хи-
погликемията в сравнение със случаите, 
когато играят с приятели.

Вашият мозък съдържа нещо като сво-
еобразен глюкомер, който задейства за-
щитните реакции на тялото и увеличава 
ниската кръвна глюкоза. Той функционира 
на принципа на термостата („глюкостат“) 
и се активира при определено ниво на 
кръвната глюкоза. Тази реакция зависи в 
голяма степен от това, какво е било ваше-
то ниво на кръвна глюкоза през последни-
те няколко дни. Ако кръвната ви глюкоза 
е била известно време висока, симптоми-

те на  хипогликемия и освобождаването 
на контраинсуларни  хормони започват 
при по-високо ниво на кръвната глюкоза 
от нормалното. Ако имате високо HbA1c, 
симптомите на хипогликемията могат да 
започнат да се усещат при кръвна глюкоза 
4-5 ммол/л. При възрастните, обаче, този 
тип реакция е по-рядко срещана.

Симптомите на хипогликемия 
при децата и юношите

Хипогликемичните симптоми при деца 
и юноши са различни от тези, устано-
вени при възрастните, като последни-
те се характеризират с повече проме-
ни в поведението. Следва таблица с 
данни от проучване в Шотландия, къ-
дето родителите са питани колко често 
се появяват някои симптоми на хипог-
ликемия при децата и юношите на въз-
раст между 18 и 16 години.
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Когато „глюкостатът“ се настрои на 
друго ниво на кръвната глюкоза, този 
ефект е по-силно изразен спрямо общи-
те (автономни) симптоми  на организъ-
ма (стартиращи се от производството на 
адреналин или от вегетативната нервна 
система). 

Нивото на кръвната глюкоза, при което 
се проявяват симптомите, предизвикани от 
мозъка (неврогликопенични симптоми), не 
зависи толкова много от последните стой-
ности на кръвната глюкоза, както е при об-
щите симптоми. Това се дължи на факта, 
че при ниско съдържание на глюкоза в 
кръвта, клетките на тялото се адаптират, за 
да съхранят възможно най-голямото коли-
чество глюкоза за главния мозък. 

При хора без диабет функцията на глав-
ния мозък се нарушава, когато кръвната 
глюкоза пада под около 2.8-3.0 ммол/л. Из-
следване на хората с лош контрол на глю-
козата и високото ниво на HbA1c (9,2%) 
показва, че тяхната краткосрочна памет се 
влошава, когато кръвната им глюкоза е 3,9 

Когато кръвната глюкоза намалява, вашият ор-
ганизъм и голавния мозък реагират на различни 
нива. Тези нива зависят от последните стойности 
на кръвната ви глюкоза, т.е. ако наскоро сте 
имали високи стойности на кръвната глюкоза, то 
симптомите ще започнат да се усещат на по-ви-
соко от обикновено ниво на кръвната глюкоза, а 
ако наскоро сте имали ниски стойности на кръв-
ната глюкоза, то симптомите на хипогликемия 
ще започнат да се усещат, при по-ниско ниво на 
кръвната глюкоза.

Нивото, при което започвате да усещате симп-
томите на хипогликемията, ще се променя в за-
висимост от това, колко често сте имали ниско 
ниво на кръвната глюкоза в последните няколко 
дни. Нека ви стане навик да измервате кръвна-
та си глюкоза, веднага щом усетите симптомите 
на хипогликемия. Ако обикновено хипогликемия 
при вас започва при ниво 3,7 ммол/л (“хипогли-
кемия на нормално ниво“), а сега нямате призна-
ци докато глюкозата ви не падне до 3,2 ммол/л 
(“хипогликемия на ниско ниво”),  вероятно, в 
последно време сте имали твърде ниски нива на 
кръвната глюкоза. Ако, обаче, симптомите на 
хипогликемията започват при ниво на кръвната 
глюкоза 4,0-4,5 ммол/л и по-високо (“хипогли-
кемия на високо ниво“), то напоследък сте имали 
твърде много високи нива на кръвната глюкоза и 
вашият НbА1с, навярно се повишава (вж. също 
стр. 74).
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ммол/л. Вижте също стр. 74.
За да се намали нивото на кръвната глю-

коза, при което се появяват симптомите на 
хипогликемията, трябва да се въздържате 
от храна дотогава, докато кръвната глюко-
за не падне до 3,5-4,0 ммол/л, дори и ако 
усещате симптоми на хипогликемия. Пра-
вете всичко, на което сте способни, за да 
избягвате високите нива на кръвна глюкоза 
в следващите две седмици. Тогава прагът 
на “глюкостата” автоматично ще се намали 
и симптомите на хипогликемия ще започ-
нат да се проявяват при обичайното за това 
ниво (вж. също “Чувствителност и резис-
тентност към инсулин” на стр. 221).

Противоположният ефект възниква тога-
ва, когато кръвната глюкоза е била ниска  
известно време или сте имали чести хи-
погликемии. “Глюкостатът” ще измени на-
стройките си така, че защитните механизми 
срещу хипогликемията да не се включват 
дотогава, докогато кръвната глюкоза не 
падне под 2,6 ммол/л.

Кафето и кока-колата съдържат кофеин, 
който способства симптомите на хипог-
ликемия да се проявят на малко по-високо 
ниво на кръвната глюкоза, отколкото обик-
новено. Това може да се окаже полезно за 
хора с „безсимптомна хипогликемия“ (вж. 
стр. 64), тъй като кофеинът увеличава ин-
тензивността на симптомите.

Някои лекарства за лечение на високо 
кръвно налягане (бета-блокери) дават про-
тивоположния ефект и правят симптомите 
на хипогликемия по-малко забележими. 
Ако имате диабет и приемате бета-блокери,  
винаги проверявайте кръвната глюкоза, 
когато започнете да се потите без видима 
причина, тъй като това може да бъде един-
ственият симптом при много ниска кръвна 

Кофеинът в кафето и кока-колата може да уве-
личи вашата чувствителност към симптомите на 
хипогликемия.

Данни от изследвания : Хи-
погликемични симптоми
 В едно проучване прагът за симп-
томите на хипогликемията се 
променил, падайки с 0,3 ммол/л 
след четири дни с ниско ниво на 
кръвната глюкоза (2,3 ммол/л) за 
по един до два часа на ден.

 В друго проучване, единичен епи-
зод на хипогликемия (около 2,8 
ммол/л) е довел до намаляване 
на симптомите и отслабване на 
хормоналната защитата по време 
на нови хипогликемии на следва-
щата сутрин. Освен това е уста-
новена и повишена чувствител-
ност към инсулина (в сравнение 
с обичайната), като кръвната глю-
коза била пониска от предишния 
ден, при една и съща стойност на 
инсулиновите дози.

 Въпреки това, според друго про-
учване, два дни след епизод на 
хипогликемия (2 часа при 2,8 
ммол/л) умението за разпознава-
не на симптомите се върнало към 
нормалното.

 Нощна хипогликемия със сред-
но ниво на кръвната глюкоза 2,7 
ммол/л за повече от 3 часа до-
вела до намаляване на общите 
симптоми (адренергични) без 
значителна разлика в мозъчните 
(неврогпикопенични) симптоми 
при нова хипогликемия на също-
то ниво на кръвната глюкоза на 
следващия ден.

 Хората в това проучване по време 
на тестове, които измерват памет-
та, вниманието и способността за 
учене, са събрали повече точки 
по време на хипогликемия след 
нощна хипогликемия (в сравне-
ние с хипогликемия след нормал-
на кръвна глюкоза през нощта). 
Това означава, че мозъкът има 
някои механизми, които му позво-
ляват да се адаптира към ниски-
те нива на глюкозата, като по този 
начин се запазват функциите му.
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глюкоза - 3.3 ммол/л или по-ниска. Някои 
лекарства за лечение на депресия (така 
наречените SSRI като пароксетин /Paxil и 
Серталин/Zoloft) предизвикват загуба на 
симптомите при някои хора с диабет. Някои 
лекарства (бета-стимуланти) за лечение на 
астма увеличават нивото на кръвната глю-
коза чрез стимулиране на производството 
на адреналин и успешно се прилагат за 
предотвратяване на нощна хипогликемия.

Симптомите на хипогли-
кемия при висока кръвна 
глюкоза 

Някои деца изпитват едни и същи симпто-
ми както при висока кръвна глюкоза, така и 
при ниска. За по-малките деца е още по-труд-
но да правят разграничение между тези две 
състояния. Те могат да изпитват глад и праз-
нота в стомаха с висока кръвна глюкоза, за-
щото клетките им гладуват поради липса на 
инсулин (вижте илюстрацията на страница 
40 и „Какво да направите, когато кръвната 
глюкоза е висока“ на страница 156).

Tежка хипогликемия
Тежкатa хипогликемия се определя като 

хипогликемична реакция с документирана 
ниска кръвна глюкоза (<3,1 ммол/л) и из-
чезване на симптомите след въвеждане на 
глюкоза или гликоген, или с много тежки 
симптоми, изискващи помощ от други хора 
и дори болнично лечение. В много случаи, 
човекът с диабет губи съзнание (изцяло или 
частично) и/или получава гърчове. Хипог-
ликемичната кома включва тежка хипогли-
кемия със загуба на съзнание. Прегледът 
на данните показва, че 10-25% от хората 
с диабет тип 1, имат поне по един тежък 
хипогликемичен епизод в рамките на една 
година. Тежката хипогликемия е по-веро-
ятна при възрастни с късни усложнения от 
диабет, след употреба на алкохол, при пра-
гово ниво на хипогликемичните симптоми 
по-малко от 3 ммол/л и при приемане на 
някои лекарства (така наречените неселек-
тивни бета-блокери). Други фактори, които 
увеличават риска от тежки хипогликемии 

са: въвеждане на неправилна доза инсулин, 
малко храна или пропускане на ядене, упо-
треба на алкохол, интензивна физическа 
активност, например, след танци в нощен 
клуб. Някои изследвания показват,че теж-
ката хипогликемия е по-често срещана при 
по-малките деца. Други данни, обаче, не 
подкрепят това твърдение. Тежката хипог-
ликемия се среща рядко през първите 12 
месеца след диагнозата.

Международно изследване, включващо 
участници от 18 страни установило, че 20-
30% от децата и 15-20% от подрастващите 
са имали тежки хипогликемии със загуба 
на съзнание и гърчове в рамките на една го-
дина. Ако това се случи с вас, тогава тряб-
ва внимателно да контролирате дозите си 

Данни от изследвания:  
Тежка хипогликемия

 Рискът може да се увеличи при 
ниска стойност на HbA1c. В ав-
стралийско проучване, при деца 
и юноши на двукратен режим 
на инжектиране и с HbA1c 9,1% 
(DCCT числа) рискът от сериозни 
хипогликемии със загуба на съз-
нание и гърчове е 4,8% на година.

 Финландско педиатрично изслед-
ване показва, че при режим на 
34 инжекции на ден и HbA1c  
9%, рискът е само 3,1%. Обаче, 
шведско изследване показва, че 
при режим на 45 пъти инжекции  
на ден и HbA1c   7% (еквива-
лентен на 8,1% за стойностите 
по DCCT), рискът е 15%. В това 
проучване не е правена връзка 
между HbA1c и риска от тежка 
хипогликемия.

 Сравнете това с данните от 
DCCT (вж. стр. 351), където при 
1317годишните в групата, кои-
то са на интензивно лечение и 
HbA1c   8,1%, рискът от загуба 
на съзнание и гърчове е 26.7%, а 
в групата на традиционно лече-
ние и HbA1c  9,8%, рискът е бил 
9,7%.
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инсулин. Обикновено можете да разберете 
на какво се дължи тежката хипогликемия, 
например, сложили сте си прекалено висо-
ка доза инсулин, направили сте повече уп-
ражнения, пропуснали сте хранене,  пили 
сте алкохол или сте били активни в танците 
или спорта. Ако не можете ясно да иден-
тифицирате причината, трябва да намалите 
„виновната“ доза инсулин (вж. таблицата 
на стр. 153). 

Тревогата за евентуален друг епизод на 
тежка хипогликемия и усещането, че не мо-
жете да се доверите на тялото си, може да 
бъде много плашещо. Ако имате повторна 
тежка хипогликемия, трябва да обсъдите с 
вашия диабетен екип промени в режима на 
инсулиновата си терапия и храненето. На 
някои хора в такава ситуация се препоръч-
ва използване на инсулинова помпа.

Гърчове
Много ниска кръвна глюкоза (обикнове-

но близо до 1 ммол/л) може да предизвика 
гърч. Някои много чувствителни деца мо-
гат да получат неконтролируеми съкраще-
ния на мускулите дори при долната грани-
ца на нормалната кръвна глюкоза. Такива 
деца могат да загубят съзнание след нача-
лото на конвулсиите. Други от тях могат да 
разговарят и дори поддържат очен контакт.

Конвулсиите обикновено не са опасни, но 
могат много да изплашат околните. Може 
дори да изглежда, че детето умира. Дишане-
то обаче рядко се повлиява в подобни ситу-
ации. Обърнете детето на една страна и се 
уверете, че дихателните пътища на детето са 
свободни. Това е най-безопасната позиция за 
човек, който може да повърне. Пригответе 
глюкагон и поставете инжекцията (за дозата 
вижте стр. 50). Обадете се на линейка, ако 
детето не се съвземе след 10-15 минути.

След хипогликемия с конвулсии, доза-
та инсулин трябва да бъде преразгледана 
и трябва да се намали в случай, че детето 
няма усещане за ниска кръвна глюкоза. 
Трябва да имате за всеки случай и антикон-
вулсивно лекарство, за да се предотвра-
тят повтарящи се припадъци, особено ако 
се получават при кръвна глюкоза 3,0-3,5 

ммол/л, дори ако са придружени от нор-
мална ЕЕГ (електро-енцефалограма - запис 
на вълните на главния мозък).

Наблюдавахме няколко деца и юноши в 
училищна възраст, при които гърчовете се 
появяваха при ниво на кръвната глюкоза от 
около 3,0-4,0 ммол/л. След прием на таки-
ва препарати, кръвната им глюкоза може-
ше да падне под 2,5 ммол/л без гърчове и 
те успяваха да излязат от хипогликемията 
само с прием на глюкоза.

При нисък HbA1c ще имате общи 
(адренергични) хипогликемични симп-
томи и адреналинов отговор на пони-
ски стойности на кръвната глюкоза, 
отколкото при висок HbA1c. Нивото на 
кръвната глюкоза, при което мозъкът 
Ви започва да реагира, обаче е също-
то и за високото и за ниското ниво на 
HbA1c.

* Стойностите са за плазмена глюкоза



63

Дали мозъкът бива засег-
нат при тежка хипогли-
кемия?

Не е напълно ясно как и дали повтаряща-
та се тежка хипогликемия засяга физиче-
ското и интелектуалното развитие на дете с 
диабет. Глюкозата е най-важният източник 
на енергия за главния мозък. Когато нивото 
на кръвната глюкоза е ниско, се увеличава 
притока на кръв към мозъка, което позво-
лява снабдяването му с повече глюкоза.

Малките деца (на възраст под 5 години) 
са най-чувствителни към тежка хипог-
ликемия с гърчове, тъй като нервната им 
система все още се развива. Децата под 
2-годишна възраст са особено уязвими. На 
всяка цена е необходимо да се избягва теж-
ка хипогликемия в тази възрастова група, 
дори и за сметка на повишен HbA1c.

Необратими неврологични промени и из-
менения на ЕЕГ (мозъчни вълни) са наблю-
давани в изключителни случаи, при деца, 
които са имали тежка хипогликемия със за-
губа на съзнание и, в повечето случаи, гър-
чове. Едно проучване на деца и юноши на 
възраст 10-19 години, показва, че най-ло-
шите резултати от невропсихологичните 
тестове имат тези, които са развили диабет 
преди 5-годишна възраст и които, както из-
глежда, са имали по-тежки хипогликемии. 
Въпреки това, когато същите хора са 
тествани повторно в зряла възраст, резул-
татите им не се различават от контролната 
група на хора без диабет. Това означава, че 
те не са имали необратими неврологични 
промени.

Друго обяснение за най-лошите резул-
тати в групата на юношите може да бъде 
продължителен лош контрол на диабета 
с високи нива на кръвната глюкоза. В ав-
стрийско проучване,  нервно-психологи-
чески тестове на деца и юноши на възраст 
от 4-18 години показват по-лоши резултати 
както при тези, които са имали тежки хи-
погликемии (загуба на съзнание/конвул-
сии), така и в групата с лош глюкозен кон-
трол (HbA1c> ~10%) през последните две 
години. В австралийско проучване, и двата 

фактора: повторни тежки хипогликемии  
и хронично повишени нива на кръвната 
глюкоза се свързват с влошена памет и въз-
можност за учене при деца две години след 
появата на диабет. Швейцарско изследване 
на деца, които са били диагностицирани 
с диабет до 10-годишна възраст разкрива 
спад в интелектуалните способности само 
при момчета, които са получили диабет 
до 6 годишна възраст. Това също така се 
дължи на дългосрочно повишена HbA1c и 
кетоацидоза в началото на диабета, вместо 
тежка хипогликемия. Проучване, направе-
но в САЩ през 2003 г. не открива, че теж-
ката хипогликемия със загуба на съзнание 
и гърчове при деца на възраст 6-15 години 
има негативен ефект върху вниманието, 
планирането и концентрацията при тества-
не на децата през 18 месеца.

Изглежда, че децата са особено уязвими 
при тежка хипогликемия в комбинация с 
гърчове. Едно проучване показва разликата 
в способността за концентрация при деца, 
които са претърпели поне един епизод на 
тежка хипогликемия с гърчове. Въпреки това 
родителите не забелязват разлика в способ-

Трудно е да се каже дали тежката хипогликемия 
засяга развитието на детето. Единични епизоди 
вероятно няма да имат никакъв ефект, но ако де-
тето е с повтарящи се тежки хипогликемии с гър-
чове в първите 2-3 години от живота си, според 
някои проучвания, резултатите в училище няма 
да са толкова добри, колкото би трябвало. Ако 
детето е преживяло тежка хипогликемия, инсули-
новите дози трябва да бъдат преразгледани, за 
да се предотврати друг такъв инцидент. Приема 
се, че е по-добре някои малки деца да поддържат 
по-висок HbA1c, защото така избягват тежки хи-
погликемии.
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ностите на децата и техните оценки в учили-
ще. В същото изследване се установява, че 
деца с високо ниво на кръвната глюкоза по 
време на теста са по-импулсивни в поведе-
нието си. Американското проучване сравня-
ва децата с режими 1-2 и 3-4 инжекции на 
ден. В групата с режим многократни инжек-
ции има по-чести и по-тежки хипогликемии 
(0.80 срещу 0.24 епизода на човек годишно). 

Тестовете показват, че те имат намалена 
способност да си спомнят последните съ-
бития. Но, в центъра, където е направено 
това проучване, честотата на тежка хипог-
ликемия при деца с режим на многократ-
но инжектиране била много по-висока от 
тази, наблюдавана в други центрове. Друго 
проучване на 55 деца на възраст 5-10 годи-
ни показва значително влошаване на па-
метта, но само в групата на тези, които са 
претърпели тежка хипогликемия със загуба 
на съзнание и гърчове.

Изглежда, че възрастните с диабет пона-
сят много по-добре тежката хипогликемия, 
дори ако загубят съзнание. Не е имало връз-
ка между епизоди на хипогликемична кома 
с необратимо увреждане на главния мозък 
при хора, които са заболели от диабет тип 
1, когато са били възрастни. Нито DCCT, 
нито Стокхолмското проучване откриха 
някакви аномалии в невропсихологичните 
тестове при хора, които са имали повтаря-
щи се епизоди на тежка хипогликемия.

Безсимптомна  
хипогликемия

Безсимптомната хипогликемия (или не-
способност да се усеща хипогликемията) 
се определя като състояние на хипогли-
кемия, което започва без симптомите-пред-
вестници, които обичайно се асоциират с 
намаляване на кръвната глюкоза. Ако сте 
често в хипогликемично състояние, то пра-
говите нива, при които можете да разпоз-
наете симптомите, ще бъдат при по-ниско 
ниво на кръвната глюкоза (виж стр. 58). Ако 
прагът за секрецията на контраинсуларни 
хормони падне под нивото на кръвна глю-
коза, което провокира реакция на главния 
мозък, вие няма да имате никакви  физиче-

ски симптоми за предупреждение. Тогава 
вие не можете да реагирате своевремен-
но на хипогликемията (като изядете нещо 
сладко, например) и хипогликемията може 
бързо да стане тежка. Понякога, човек дори 
не може да си спомни, че е претърпял хи-
погликемия. Това е доста често явление. В 
едно проучване на деца и юноши, 37% от 
тях не са знаели за някои или всички свои 
епизоди на хипогликемия.

Безсимптомната хипогликемия значител-
но повишава риска от  тежка хипогликемия 
както при децата, така и при възрастните, 
и често се среща при тези, които са пред-
разположени към тежки хипогликемии. 
Постоянното измерване на кръвната глю-
коза при поява на симптомите, които могат 
да предсказват появата на хипогликемия, 
трябва да стане навик, част от вашия живот 
с диабет. Ако вашите показатели са по-ни-

Данни от изследвания:  
Безсимптомна хипогликемия

В едно проучване при възраст-
ни, способността да разпознават 
симптомите на хипогликемия се 
подобрява след два дни на вни-
мателно предотвратяване на ни-
ски стойности на кръвната глюко-
за, помалки от 3,6 ммол/л.
В групата на възрастни с HbA1c 
  6,3% (DCCT стойност) и без-
симптомна хипогликемия внима-
телно се избягвали ниските нива 
на кръвната глюкоза. На пациен-
тите вместо това е препоръчано 
да поддържат средната кръвна 
глюкоза малко повисока. След 
само две седмици пациентите 
усетили, че вече им е полесно да 
разпознаят симптомите на хипог-
ликемия.
След 3 месеца праговото ниво за 
задействане на контраинсуларни-
те хормони (защита срещу ниска 
кръвна захар, виж стр. 46) е про-
менен от 2,3 на 3,1 ммол/л. В съ-
щото време, HbA1c е нараснал 
до 7,4%, което също не е високо 
ниво.
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ски от 3,5 ммол/л, това е предупреждаващ 
знак , че сте в сериозен риск от развитие на 
тежка хипогликемия.

Ако имате проблеми с безсимптомната 
хипогликемия, то трябва да поддържате 
средното ниво на кръвната си глюкоза мал-
ко по-високо. Освен това, трябва да вни-
мавате и да не допускате падане на нивото 
на кръвната  глюкоза по-ниско от 3,5-4,0 
ммол/л. Ако го правите,  след  две седмици, 
ще откриете, че можете по-лесно да раз-
познавате симптомите на хипогликемията. 
Така ще увеличите  шансовете си за свое-
временно лечение на хипогликемията. Вж. 
също стр. 75 и 128.

Много хора, които живеят с диабет дълго 
време, имат понижен адреналинов  отговор 
на ниската кръвна глюкоза. Това означава, 
че при тях симптомите-предвестници, пре-
дизвикани от автономната нервна система са 

Две разновидности на хипог-
ликемията:

Недостатъчно храна:
Типична за този вид е хипогли-
кемията преди хранене. Ако си 
слагате инсулин преди хранене, 
вие още не сте направили инжек-
цията инсулин и затова нивото на 
инсулин в кръвта не е много висо-
ко. При това адреналинът и глю-
кагонът могат бързо да освободят 
глюкоза от черния дроб и вие ще 
получите феномен на отблясъка  с 
повишение на кръвната глюкоза в 
следващите няколко часа след хи-
погликемията.
Твърде много инсулин:

Типично за този вида е да сложи-
те обичайната доза инсулин, но да 
хапнете  помалко (например, ако 
не ви хареса храната). Кръвната 
глюкоза е ниска тогава, когато ни-
вото на инсулина се повишава. 
При това инсулинът възпрепятства 
продукцията на глюкоза от черния 
дроб, водейки до още потежка хи-
погликемия. Високото ниво на ин-
сулина предотвратява феномена 
на отблясъка .

Британско проучване сравнява хора 
без диабет с две групи от хора с диабет 
тип 1, имащи НbА1с съответно 10,1% 
и 7,7%. И двете диабетни групи имали 
еднакъв брой симптоматични хипогли-
кемични епизоди, докато в групата с по-
ниска НbА1с всички участници са регис-
трирали поне три случая, в които нивата 
на кръвната им глюкоза са били под 3 
ммол/л, без те да усетят никакви симпто-
ми (безсимптомна хипогликемия) за пе-
риод от два месеца. Повечето от тях през 
последните шест месеца били претърпе-
ли един или повече епизоди на тежка хи-
погликемия (при които са имали нужда от 
помощ от други хора).
В групата с безсимптомна хипогликемия 
хората не са усетили симптоми дотогава, 
докогато тяхната кръвна глюкоза не се 
понижила до 2,3 ммол/л. Независимо от 
това, времето им за реакция се влошава-
ло на същото ниво на глюкозата, както и 
при другите групи. Това означава, че ако 
получите безсимптомна хипогликемия 
докато шофирате кола, например, при 
ниво 2,8 ммол/л вие можете да се чувст-
вате доста добре, но в същото време, ва-
шите реакции вече са забавени, което ви 
прави опасни на пътя.
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по-малко. Това води до отслабване на симп-
томите и намалява ефективността на контра-
регулацията при падане на кръвната глюкоза. 
Преходът от инсулини с животински произ-
ход (свински и говежди) на човешки инсулин 
се свързва с увеличаване честотата на  без-
симптомните хипогликемии, макар няколко 
изследвания, засягащи тази тема да не са на-
мерили научни доказателства за това.

Феномен на отблясъка 
Вашият организъм се старае да излезе сам 

от състоянието на хипогликемия, използ-
вайки защитни реакции (вж. “Регулация 
на кръвната глюкоза” на стр. 46). Понякога 
тази контрарегулация бива твърде силна и 
кръвната глюкоза се вдига до високо ниво 
няколко часа след  хипогликемията. Тази 
реакция се нарича “феномен на отблясъка” 
или постхипогликемична хипергликемия. 
В продължение на няколко часа, докато ни-
вото на контринсуларните хормони е  по-
вишено, вашият организъм ще е резистен-
тен към инсулин (вж. стр. 221), т.е. нужна 
е по-голяма доза инсулин, за да се намали 
кръвната глюкоза  до нормално ниво (на-
пример, по време на инжекцията преди 
следващо хранене).

Когато хората се намират в състояние на 
хипогликемия, те често поемат твърде мно-
го храна. Освен това, те намаляват следва-
щата доза инсулин, за да избегнат хипогли-
кемията в бъдеще. Тези два фактора също 
влияят на феномена на отблясъка, водейки 
до още по-високо ниво на кръвната глюко-
за.

Феномен на отблясъка  се развива само 
при ниско ниво на инсулина в кръвта в 
следващите часове след хипогликемия-
та. Например, това може да се случи, ако 
хипогликемията е била след физически 
упражнения или пропуск на междинна 
закуска. Нивото на инсулина след нощна 
хипогликемия също намалява сутринта. 
Но, ако хипогликемията е била следствие 
на твърде голяма доза инсулин, високото 
ниво на инсулина ще доведе до секреция 
на по-малко количество контраинсуларни 
хормони, намалявайки вероятността за по-

ява на феномен на отблясъка.
При децата феноменът на отблясъка  е 

по-често срещан, защото техните хормони 
по-силно реагират на хипогликемията, от-
колкото при възрастните. Защитните меха-
низми, освен това, се задействат на по-ви-
соко ниво на кръвната глюкоза, отколкото 
при възрастните. При възрастните феноме-
нът на отблясъка  често продължава до 12 
часа и повече, докато при децата високото 
ниво на кръвната глюкоза се задържа само 
няколко часа (вж. графиката на кръвната 
глюкоза на стр. 67). Понякога феноменът 
на отблясъка  може да поддържа нивото на 
кръвната глюкоза високо повече от 24 часа. 
Когато нивото на хормоните се върне към 
нормална стойност, тогава и кръвната глю-
коза постепенно се нормализира.

Ако си сложите допълнителна инжекция 
инсулин при висока кръвна глюкоза, вслед-
ствие на  феномена на отблясъка, вашата 
кръвна глюкоза може бързо да падне, во-
дейки да нова хипогликемия. Колкото ва-
шият организъм е по-чувствителен към ин-
сулина, толкова е по-голяма вероятността 
това да се случи. Ето защо трябва да сте 

Графиката, получена от СПНГ (Система 
за Продължително Наблюдение на Глю-
козата, вж. стр. 116), показва два фено-
мена на отблясъка  за един ден при 9-го-
дишно момиче (вж. стрелките).
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внимателни с поставянето на допълнител-
на доза инсулин след феномен на отблясъ-
ка. Има значителни индивидуални разлики 
в тенденциите за протичане на феномена 
на отблясъка. Ако имате склонност към 
по-продължителен ефект на отблясъка, мо-
жете да опитате да увеличите количеството 
инсулин преди храненето, следващо хипог-
ликемията.

Твърде малко храна или 
твърде много инсулин?

И двете причини могат да доведат до 
ниска кръвна захар, но механизмите, с кои-
то организмът реагира на тези ситуации 
са различни. Ефектът на глюкагона да раз-
гражда запасите от глюкоза (гликоген) се 
потиска от инсулина. Инсулинът действа 
в обратната посока, транспортира глюко-
за в чернодробните клетки, за да я запази 

под формата на гликоген. От това следва, 
че колкото по-високо е нивото на инсулина, 
толкова по-трудно е да се отдели глюкозата 
от черния дроб. Това означава, че ниската 
кръвна глюкоза, причинена от голяма доза 
инсулин (например, ако инжектирате твър-
де много инсулин), ще бъде по-трудно да се 
нормализира в сравнение с ниската кръв-
на глюкоза, получена поради недостатъчен 
прием на храна.

Нощна хипогликемия
Нощната хипогликемия е по-често сре-

щана, отколкото хората си представят. 

5- годишно момиче, с  наскоро открит 
диабет. При нея феноменът на отблясъка  
е ясно видим вечерта. Забележете нали-
чието на кетони в урината след епизода 
на хипогликемията, което е следствие от 
собственото производство на глюкагон 
(вж. също “Кетони“ на стр. 118). Кръвната 
глюкоза е можела да следва пунктирната 
линия, ако не се беше случила хипогли-
кемия и ответен феномен на отблясъка .

Графиката е получена от СПНГ на 13-го-
дишно момче и показва ниска стойност 
на кръвната глюкоза. След закуска се 
отбелязва рязко покачване на нивото 
на глюкозата, което показва необходи-
мостта от увеличаване на дозата инсулин 
преди закуска. Нивото на глюкоза отно-
во пада на следващата нощ.
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Няколко проучвания показват, че почти 
30-40% от децата и възрастните имат нощ-
ни хипогликемии. Адреналиновите реак-
ции се намаляват по време на дълбок сън, 
което намалява възможността да се събу-
дите при много ниска кръвна захар. Също 
така е по-трудно да бъдат усетени симпто-
мите на хипогликемията, когато спите, от-
колкото когато сте будни.

В две изследвания, се установило, че 
приблизително 45% от децата и юношите 
на режим на двукратни инжекции имали 
нощна хипогликемия с нива на кръвната 
глюкоза под 3.5-3.9 ммол/л. Половината от 
децата не са усетили симптомите на ниска 
глюкоза през нощта. Едно от проучвани-
ята показалo влошаване на настроението 
сутрин след нощна хипогликемия. Когато 
включили в изследването деца, които са 
преминали на режим на многократни ин-
сулинови инжекции или инсулинови пом-
пи, при двукратно повторно наблюдение 
след 6 месеца с помощта на системата за 
продължително наблюдение на глюкозата 
(СПНГ) всеки участник имал поне по един 
случай на нощна хипогликемия с ниво на 
глюкозата под 3,5 ммол/л.

Често младият човек не се събужда от 
леки симптоми на хипогликемия, което 
води до понижаване на нивото на глюко-
зата. Има само един начин да разберете 
със сигурност дали имате ниска глюко-
за - трябва да станете през нощта и да я 
измерите. Добра идея е да правите това 
най-малко през седмица. Понякога децата 
с диабет се събуждат през нощта, усещат 
началото на хипогликемията и викат роди-
телите си. В други случаи родителите се 
събуждат от странни или необичайни зву-
ци. Ако детето ви е с наскоро диагности-
циран диабет или ако промените дозата на 
инсулина през нощта, би било хубаво да 
се измери кръвната глюкоза веднъж или 
два пъти през нощта. Специална система 
за предаване на звуци от детската стая към 
стаята на родителите (бейбифон) може да 
бъде полезна за някои семейства с малки 
деца. Вижте страници 109 и 163 за под-
робни препоръки при измерване на глю-

козата през нощта, в зависимост от типа 
инсулин, който се използва преди лягане.

Нощната хипогликемия може да бъде 
предизвикана от твърде голяма доза ин-
сулин преди лягане. Друга причина може 
да бъде твърде голяма доза болусен инсу-
лин преди вечерния прием на храна, което 
води до хипогликемия в малките часове 
на нощта. Има няколко изследвания  на 
инсулините НовоРапид и Хумалог, които 
показват, че намаляването на времето за 
действие на болусния инсулин (посред-
ством използването на  аналози на инсу-
лина с ултрабързо действие) помага да се 
намали честотата на нощните хипогли-
кемии. Нощната хипогликемия може да 
бъде предизвикана също така от интензив-
ни физически упражнения в следобедните 
часове или вечер (вж. стр. 274).

Ако си инжектирате болусната доза ин-
сулин в бедрото преди вечеря, бавното 
усвояване на инсулина може да доведе до 
нощна хипогликемия. Ако поставите ин-
сулина преди лягане като държите иглата 
под прав ъгъл към кожата или не повдига-
те кожна гънка, можете да се инжектирате 
мускулно, а не подкожно. Тогава инсули-
нът ще се абсорбира по-бързо, излагайки 
ви на риск от нощна хипогликемия.

Основното правило за предотвратява-
не на нощната хипогликемия е да хапне-
те нещо допълнително, ако имате кръвна 
глюкоза под 7 ммол/л преди лягане. Виж 
също така „Инсулин преди лягане“, стр. 

Симптоми, характерни за 
нощна хипогликемия

Нощни кошмари

Изпотяване (мокри чаршафи)

Главоболие сутрин

Умора при събуждане

Неволно уриниране в леглото 
(също може да бъде причинено 
от висока кръвна захар)
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161. Но не забравяйте, че дори да сте 
хапнали сандвич преди лягане, така или 
иначе нищо не ви гарантира, че можете 
да избегнете нощната хипогликемия. Ако 
имате съмнения, има само един начин да 
проверите това  - да станете в средата на 
нощта и да измерите нивото на кръвната 
си глюкоза.

Можете също така да експериментирате с 
вечерно хранене (втора вечеря), опитвайки 
се да намерите нещо, което ще даде бавно 
покачване на глюкозата за по-дълъг пери-
од от време. Опитайте, например, богат 
на фибри хляб намазан с маргарин и си-

рене. Стомахът ви ще евакуира (освобож-
дава) храната по-бавно, което ще доведе 
до по-постепенно усвояване на глюкозата. 
Сладоледът с високо съдържание на маз-
нини може да даде същия ефект. Въпреки 
това, излишната мазнина не е много под-
ходяща, ако имате предразположение към 
наднормено тегло.

Най-бавният въглехидрат, подходящ за 
вечерни ястия, е суровото царевично ни-
шесте, което дава подем на глюкозата в 
кръвта в продължение на 6 часа и е ефекти-
вен начин за предотвратяване на нощната 
хипогликемия. Ние го даваме и на деца с 
други заболявания освен диабет, когато въз-
никнат проблеми с поддържането на кръв-
ната глюкоза през нощта. То, обаче, има 
една отрицателна страна -  вкусът му. Не е 
желателно суровото царевично нишесте да 
се подлага на каквато и да е термична об-
работка, защото тогава въглехидратите ще 
станат по-бързи. Обикновено най-малките 
деца са добре свикнали с вкуса на сместа 
с царевично нишесте. По-големите деца 
смятат, че вкусът на хляба с царевично ни-

Причини за  
нощна хипогликемия:

Твърде висока доза бърз инсулин 
преди вечеря или втора вечеря 
(вечерно хранене)  хипогликемия 
в ранната нощ.
Твърде висока инсулинова доза 
преди сън (хипогликемия около 
2.00 часа или покъсно с NPHин-
сулин).
Бърз инсулин преди вечеря или 
втора вечеря, инжектиран в бе-
дрото (ранна хипогликемия, при-
чинена от побавна абсорбция от 
бедрото).
Недостатъчна количество храна 
на вечерното хранене или хра-
на, съдържаща найвече „бързи“ 
въглехидрати, които се всмукват 
твърде бързо.
Упражнения следобед или вечер, без 
да се намали дозата на инсулина.
Употреба на алкохол вечер.

Смес с царевично брашно 
преди сън

Смесете 2 супени лъжици царевично 
брашно със 100 мл вода. Тази смес 
съдържа 14 g много бавни въглехидра-
ти. Тя трябва да бъде студена, когато 
се смесва и е желателно да се затоп-
ли възможно наймалко. Топлината 
разрушава клетките на царевичното 
брашно, което прави въглехидратите 
побързи.
Ако детето ви яде бебешка храна 
(млечно хранене), преди сън можете 
да замените част от нея със смес от 
царевично брашно. Започнете с мал-
ка доза и увеличавайте постепенно, 
докато детето свикне. Опитайте се да 
намалявате температурата малко по 
малко всеки ден, така че детето да 
свикне да пие тази смес със стайна 
температура.
Ако детето е на възраст под 3 години, 
може да са необходими панкреатични 
ензими за разграждане на царевично-
то нишесте. Попитайте педиатъра си 
за това.
Някои поголеми деца считат, че вку-
сът на хляба от царевично брашно е 
приемлив, така че може да опитате да 
им давате такъв хляб преди сън.
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шесте е по-приемлив.
Ако имате проблеми с нощната хипогли-

кемия, струва си да опитате друг  вариант 
- например да хапнете обикновен (не „ди-
етичен“) картофен чипс като допълнител-
но хранене преди лягане (освен ако имате 
проблеми с теглото). 

Процесът на готвене и високото съдържа-
ние на мазнини водят до много бавно ус-
вояване на глюкозата от картофения чипс. 
Глюкозата няма да достигне пик дори след 
3 часа (виж графиката на страница 263). 

Двадесет и пет грама картофен чипс съдър-
жа толкова мазнини (8 g) и въглехидрати 
(15 g) колкото и сандвич със сирене. Често 
това е отлична алтернатива за минимизи-
ране на риска от нощна хипогликемия при 
по-малки деца и юноши, които активно се 
занимават със спорт.

За да се избегне нощната хипогликемия, 
в последно време се препоръчва и хранене 
късно вечер с високо съдържание на про-
теини. Въпреки това, според едно проучва-
не добавянето на протеин (хляб с месо) не 
осигурява по-добра защита срещу хипог-
ликемия в рамките на три часа след такава 
втора вечеря. Втората вечеря, обогатена с 
фибри (с бета-глюкан), пък, не помага на 
децата да не развият хипогликемия около 
2:00 ч. сутринта.

Ще се върне ли ниското ниво на 
кръвната глюкоза към нормални 

Данни от изследвания:  
Царевичнoто нишесте и  

хипогликемията
 В едно изследване на деца и юно-
ши броят на хипогликемичните 
епизоди (< 3,7 ммол/л) в 2.00 ч през 
нощта и преди закуска намалял 
приблизително от един седмично 
до 0,3 седмично, когато 2550% от 
въглехидратите на втората вечеря 
(вечерното хранене) се давали във 
вид на сурово царевично нишесте 
с мляко.

 При деца на възраст 2,56 години 
0,3 г/кг царевично нишесте нама-
лява броя на нощните стойности 
на кръвната глюкоза  <5,6 ммол/л 
с 64%. Храносмилателни ензими 
не са приемани допълнително.

 Студеното царевично нишесте, 
което давали на  възрастни с диа-
бет в доза от 0,3 г /кг по време на 
инжектиране преди сън повече от 
4 седмици, увеличило нивото на 
кръвната глюкоза в 3.00 часа през 
нощта  средно с 2 ммол/л.

 Броят на епизодите на нощната хи-
погликемия <3.3 ммол/л намалял 
със 70%, без да се променя HbA1c.

 В тези проучвания пациентите 
използвали глюкомери, показва-
щи стойността на глюкозата в ця-
лостната кръв. Индексите са пре-
изчислени за глюкоза в плазмата.

Нощна хипогликемия с феномен на отблясък. Без 
измерване на кръвната глюкоза в 1.00 часа из-
глежда, че това 6-годишно момиче е имало висо-
ка кръвна глюкоза цяла нощ. Увеличаването на 
инсулиновата доза преди лягане ще доведе до 
по-ниска кръвна глюкоза през следващата нощ 
(синдром на Сомоджи). Забележете наличието и 
на кетони и на глюкоза в сутрешната урина. Без 
нощна хипогликемия кръвната глюкоза можеше 
да следва пунктираната линия.
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стойност, ако детето не се събуди?

Инсулинът с продължително или средно 
действие, въведен преди вечеря или преди 
сън  почти спира да действа сутрин и кръв-
ната глюкоза се вдига, даже ако хипогли-
кемията не е събудила детето. Организмът, 
също така, ще се опита сам да повдигне 
нивото на кръвната глюкоза с помощта на 
различни защитни механизми (вж. “Регула-
ция на кръвната глюкоза” на стр. 46).

Феномен на сутрешната зора
Нивото на кръвната глюкоза се повишава 

рано сутрин вследствие на така наречения 
“феномен на сутрешната зора ”, който се 
среща при 80-100% от възрастните с диа-
бет 1 тип. Този ефект е предизвикан от по-
вишената секреция на растежния хормон в 
ранното утро. Феноменът на сутрешната 
зора  повишава утринната кръвна глюкоза  
приблизително с 1,5-2 ммол/л в сравнение 
с нивото на кръвната глюкоза по средата на 
нощта при адекватно ниво на инсулина през 
цялата нощ. Високата сутрешна  кръвна глю-
коза е често срещан проблем при растящите 
деца, особено по време на последния период 
на пубертета, когато скоростта на растеж е в 
своя пик. Често е сложно да се подбере ре-
жим на инсулинотерапия така, че той да съ-
ответства на повишената потребност от ин-
сулин сутрин. Лантус или инсулинова помпа 

могат да бъдат добра алтернатива  в такива 
случаи. Малките деца (които лягат да спят 
рано) имат голяма нужда от базален инсулин 
в ранната нощ (често до полунощ).

Синдром на Сомоджи
Ако имате ниско ниво на кръвната глю-

коза през нощта, можете да продължите да 
спите, без да го забележите. Но секреция-
та на контраинсуларни хормони във вашия 
организъм може да доведе до феномен на 
отблясъка  с подем на кръвната глюкоза 
до високи стойности сутрин, ако нивото 
на инсулин в кръвта е ниско. Ако не забе-
лежите ниската стойност на кръвната си 
глюкоза посред нощ, то може да решите, 
че е необходимо да увеличите дозата ин-
сулин преди сън. По-голямата доза инсу-
лин преди сън на следващата нощ ще даде 
още по-ниско ниво на кръвната глюкоза и 
още по-интензивен феномен на отблясъка, 
водещ до още по-високо ниво на кръвната 
глюкоза на следващата сутрин. 

Можете лесно да попаднете в порочен 
кръг. Този тип нощен феномен на отблясъ-

Графика от СПНГ на 16-годишно момиче, която 
показва феноменът на утринната зора водещ до 
значителен ръст на глюкозата от средата на но-
щта до времето за събуждане.

Различни фактори влияят на нивото на кръвната 
глюкоза през нощта и сутрин. Феноменът на ут-
ринната зора зависи от нощната секреция на рас-
тежен хормон, а синдромът на Сомоджи е нощен 
феномен на отблясъка . Ефектът на отслабване на 
действието на инсулина зависи от фармакологич-
ните свойства на инсулините със средно действие, 
които се използват за инжектиране преди лягане. 
Инсулините с продължително действие (Лантус, 
Ултратард, Хумулин У) нямат тези недостатъци. В 
едно проучване на тийнейджъри рискът от нощни 
хипогликемии е намалял с 43% след преминаване 
към Лантус веднъж дневно преди лягане.
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ка  е наречен синдром на Сомоджи на име-
то на учения, който първи го е описал.

Ако вашата сутрешна кръвна глюкоза 
понякога е ниска, а понякога висока, това 
може да е резултат от синдрома на Сомо-
джи. Ако през нощта кръвната ви глюкоза е 
доста ниска, това ще задейства феномен на 
отблясъка, което ще доведе до висока сут-
решна кръвна глюкоза. 

Ако през нощта кръвната глюкоза не се 
намали до нива, които ще стартират фено-
мен на отблясъка, то и сутрешната кръвна 
глюкоза ще е по-ниска.

Механизмът  „Синдром на Сомоджи“ 
е предмет на дългогодишни дискусии, 
но днес е постигнат консенсус, че той е 
по-често срещан при хора, които използ-
ват по-малко инсулин със средно или про-
дължително действие (като при режима 
на многократни инжекции и инсулинови 
помпи), което води до по-ниско ниво на 
инсулина сутрин преди събуждане. Освен 
това, тези хора имат по-голямо от нормал-
ното повишение на кръвната глюкоза след 
закуска, ако преди това са имали нощна хи-
погликемия.

Ако използвате двукратен режим на ин-

жектиране е възможно тялото ви  да натру-
па като запаси повече инсулин със средно 
действие (вижте стр. 97). Инсулинът  се ос-
вобождава от тези запаси (или „депо“) през 
нощта, така че нивото на инсулина рядко е 
твърде ниско, за да се появи нощен фено-
мен на отблясъка.

Анализът на урината в такава ситуа-
ция може да бъде трудно да се интерпре-
тира. Ще се покаже наличие на кетони 
(предизвикани от ниска кръвна глюкоза 
по-рано през нощта или недостатък  на 
инсулин по-късно през нощта, когато 
глюкозата е висока. Ще бъде отчете-
но и наличие на глюкоза в урината (от 
по-късна част от нощта). Но вие бихте 
имали същия резултат от изследване на 
урината (глюкоза и кетони) и ако кръв-
ната ви глюкоза е била висока през цяла-
та нощ, без да сте имали хипогликемия 
(вж. стр. 167).

Графика, получена от СПНГ на 17-годишно момче 
показва ясно изразен синдром на Сомоджи с ви-
сока кръвна глюкоза в ранната нощ, много ниска 
стойност в средата на нощта и последващо високо 
ниво на събуждане. Ако разчиташе единствено на 
сутрешната си стойност, той лесно можеше да вди-
гне дозата, преди да си легне, причинявайки още 
по-ниска стойност на глюкозата си през нощта.

Данни от изследвания:  
Хипогликемия и смърт

 В периода между 19771990 год. 
2653 момчета и 2341 момичета в 
Швеция са диагностицирани с диа-
бет. Девет от тях (на възраст 1523 
г.) са намерени мъртви в леглата 
си. Хипогликемията би могла да 
бъде възможна причина за това, 
защото нито един от тях не е имал 
следи от алкохол в кръвта.

 През същия период седем деца и 
юноши са починали заради кето-
ацидоза. Общият риск от смърт 
е бил 23 пъти повисок при деца 
и юноши с диабет, отколкото при 
връстниците им  без диабет.

    През 1989 г. в Англия са регистрирани 
22 такива случая (на възраст 1243 го-
дини). В друго британско проучване са 
взети предвид всички смъртни случаи 
под 20годишна възраст между 1990 и 
1996 г. Кетоацидозата е причина за 69 
смъртни случая, а хипогликемията  за 
седем. В три случая не е имало ясно 
обяснение за причината за смъртта и 
тя е записана като „смърт в съня“.
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Може ли да се умре  
от хипогликемия?

Всички родители се тревожат за нощните 
хипогликемии и задават въпроса, може ли 
тяхното детенце да умре от това. Това поч-
ти никога не се случва. Ние се опитваме да 
предотвратим нощните хипогликемии, съ-
ветвайки винаги да се измерва глюкозата 
преди сън и правилно да се подбира втора 
вечеря. В редки случаи е регистрирана не-
обяснима смърт на здрави иначе хора с ди-
абет тип 1, намирани мъртви в леглото си 
сутрин. Това е изключително рядък фено-
мен и се нарича синдром “Смърт в съня”.

Евентуално обяснение за такава смърт 
през нощта може да бъде погрешното въ-
веждане на бърз инсулин или аналог с ул-
трабързо действие вместо обичайния или 
с продължително действие инсулин. Тий-
нейджърите и младите хора често прием-
ат голяма доза инсулин, а не е рядкост да 
вземат неправилната писалка при инжек-
тиране на нощен инсулин. Например, това 

се случи два пъти при 13-годишен тийней-
джър по време на един от нашите летни ди-
абетични лагери. Лантус може да се обърка 
с инсулинов аналог с ултрабързо действие, 
ако се използват писалки за двата вида ин-
сулин, тъй като и двата инсулина са бистри 
разтвори. Това води до хипогликемия, коя-
то трябва да бъде лекувана с интравенозно 
инжектиране на глюкоза.

Друго обяснение може да бъде пораже-
ние на нервите след много години с диабет, 
което води до това, че реакцията на орга-
низма на хипогликемията е притъпена или 
отсъства. Това е по-вероятното обяснение 
за този синдром при хора, имащи диабет 
повече от 20-30 години.

Имало е и случаи на смърт от хипогли-
кемия при възрастни с диабет тип 1 след 
употреба на алкохол (който пречи на чер-
ния дроб да изработи глюкоза). Такива 
случаи са по-вероятни, когато пациентите 
страдат от други заболявания (например, 
сърдечни заболявания), които задълбоча-
ват стреса, съпровождащ хипогликемична-
та атака.

Инжектиране на грешен вид 
инсулин

 Внимавайте да не объркате раз-
личните флакони или писалки с 
инсулин. 

 Уверете се, че писалките, които 
използвате за дневния и нощ-
ния инсулин, са достатъчно 
различни, така че да не можете 
случайно да вземете погрешна-
та писалка, дори и в пълна тъм-
нина. 

 Пазете се от това и когато използ-
вате спринцовки за еднократна 
употреба! Ако имате спринцовки 
за еднократна употреба от един 
вид и за дневния, и за нощния 
инсулин, има повисок риск от 
въвеждане на грешен вид инсу-
лин.

Хипогликемия  
и други заболявания

Хората с диабет са в повишен  риск 
от други автоимуни заболявания 
(вж. стр. 336). 

Ако броят на хипогликемиите ви 
расте, независимо от намалява-
нето на дозите инсулин, навярно 
трябва да се изследвате за след-
ните заболявания:

Целиакия

Хипотиреодизъм (намалена ак-
тивност на щитовидната жле-
за)

Надбъбречна недостатъчност 
(недостиг на кортизол).
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Защо се променя нивото на кръвната глю-
коза, при което може да разпознаете хи-
погликемията?
Въздушен балон  
с горещ въздух

Може да се използва пример с въздушен 
балон, за да се илюстрират колебанията в 
нивото на глюкозата, при които може да се 
усети хипогликемия. Височината на балона 
съответства на средното ви ниво на кръвна-
та глюкоза през деня. Кошницата под бало-
на отговаря на нивото на кръвната глюкоза, 
при което започвате да забелязвате симпто-
мите на хипогликемия. При средно ниво на 
кръвната глюкоза 10 ммол/л, симптомите 
обикновено се появяват, когато стойността 
ви е около 3,5 ммол/л.

Скалата на HbA1c отдясно съответства 
на средното ниво на кръвната глюкоза в 
период от 2-3 месеца, което е представено 
отляво на скалата. Средна кръвна глюкоза 
от 10 ммол/л ще даде HbA1c около 8% (ци-
фри, еквивалентни на DCCT, виж страница 
125).

Илюстрациите на следващата страница 
показват какво ще се случи, когато кръвна-

та глюкоза се промени. Но да се илюстрира 
областта на хипогликемията, използвайки 
само една кошница, всъщност е опростява-
не. Нивото, при което ще разпознаете хи-
погликемията, ще се промени, но нивото, 
при което яснотата на мисленето и времето 
за реакция са нарушени, зависи по-малко 
от последните стойности на кръвната глю-
коза. Това означава, че докато тялото може 
да се настрои на ниско ниво на кръвната 
глюкоза, мозъкът не може така да се прис-
пособи. Вижте също стр. 58.
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Обикновено първо забелязвате общите адренергични  
симптоми  (като треперене и студена пот), при ниво на глю-
козата в кръвта, което е малко повисоко, отколкото при по-
явата на мозъчните симптоми (затруднена концентрация). 
Това ви позволява да мислите ясно и спешно да предприе-
мете необходимите мерки. Ако имате много ниски стой-

ности на кръвната глюкоза(под 
2,53,0 ммол/л), рискувате да 
получите безсимптомна хипог-
ликемия (вижте стр. 64). В този 
случай хипогликемията може 
да остане незабелязана, дока-
то кръвната глюкоза не стане 
толкова ниска, че да повлияе 
на мозъка. Тогава става труд-
но да се мисли ясно, а времето 
за реакция рязко се намалява. 
Общите симптоми ще се поя-
вят, когато кръвната глюкоза 
спадне още пониско, но вече е 
трудно да предприемете необ-
ходимите мерки.
Би било подобре, ако общите 
симптоми се появяват порано 
от симптомите на мозъка, за да 
ви предупредят навреме да на-
правите всичко необходимо за 
елиминиране на ниската кръв-
на глюкоза.

Високо ниво на кръвната глюкоза
Ако вашата кръвна глюкоза е била известно 
време висока, “глюкостатът”(вж. стр. 56) на 
вашия организъм ще се пренастрои и симпто-
мите на хипогликемията ще  се проявяват при 
повисоко ниво на кръвната глюкоза (хипогли-
кемия “на високо ниво”). Ако сте имали средна 
кръвна глюкоза 15 ммол/л в течение на седмица 
или две (понякога дори помалко), вие ще може-
те да усещате симптомите на хипогликемията  
даже при глюкоза 4,55,5 ммол/л. Когато уве-
личите дозата си инсулин, това ниво ще падне. 
При това е много важно да измервате кръвната 
глюкоза  при усещане за хипогликемия и да не 
ядете дотогава, докогато тя не се доближи до 
3,54 ммол/л. След 12 седмици “страдания” ва-
шата чувствителност към инсулина отново ще 
се върне към нормалната, и вие ще зпочнете 
да усещате симптомите на хипогликемията на 
пониско ниво на глюкозата (“хипогликемия на 
нормално ниво”).
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Ниско ниво на кръвната глюкоза
Ако продължите да инжектирате една и 
съща доза, след една или две седми-
ци кръвната ви глюкоза ще бъде още 
пониска, защото инсулиновата чувст-
вителност ще се подобри (помалка ин-
сулинова резистентност). При пониска 
средна кръвна глюкоза, появата на 
общи адренергични симптоми на хипог-
ликемия също ще намалее. При средна 
кръвна глюкоза от 78 ммол/л, може да 
не забележите симптомите на хипогли-
кемия, докато глюкозата не спадне под 
3,03,5 ммол/л („ниска степен на хипог-
ликемия“). Рискът от безсимптомна хи-
погликемия ще се увеличи.
Когато средната стойност на нивото на 
кръвната ви глюкоза намалява, чувст-
вителността към инсулина се повиша-
ва, следователно трябва да намалите 
дозата инсулин, за да избегнете хипог-
ликемия.

Много неустойчиво ниво на кръвна-
та глюкоза
Понякога е сложно да подбирате доза-
та си инсулин, тъй като,  ако я увели-
чите може да направите както много 
ниски стойности на кръвната глюкоза, 
така и много високи (заради феномена 
на отблясъка ). Високите стойности ще 
ви направят резистентни към инсулина 
и ще повишат вашия HbA1c. В същото 
време ниските стойности ще доведат 
до адаптация на организма към ниска-
та кръвна глюкоза и в резултат симпто-
митепредвестници ще се  забавят до-
тогава, докогато ваша кръвна глюкоза 
не падне под 3,03,5 ммол/л .
Такъв проблем е сложно да се реши. 
Започнете с намаляване на дозите 
на инсулина, за да избегнете нива на 
кръвната глюкоза под 3,54 ммол/л. Ко-
гато хипогликемичните симптоми отно-
во започнат да се появяват на ниво от 
3,54 ммол/л, ще можете точно да пови-
шите дозата на онзи инсулин, която е 
необходима за премахване на пикове-
те на високата кръвна глюкоза.
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Лечение 
на хипогликемия

та. Това е по-приемливото поведение, 
предвид риска от развитие на по-теж-
ка хипогликемия, ако не започнете да 
предприемате мерки веднага.

(2)  При ниска кръвна глюкоза (по-малка 
от 3,5-4 ммол/л), изяжте нещо сладко, 
желателно таблетки глюкоза. Започ-
нете с по-малка доза в съответствие с 
таблицата на страница 80 и почакайте 
10-15 минути, за да подейства глюко-
зата. Ако не се почувствате по-добре 
след 15-20 минути и кръвната ви глю-
коза не се е повишила, тогава може 
отново да поемете същото количество 
глюкоза.

Макар приемът на чиста глюкоза да е 
предпочитан при лечение на хипогли-
кемия, всеки вид въглехидрати, съдържа-
щи глюкоза, ще повиши нивото на кръв-
ната ви глюкоза. Десет грама глюкоза ще 
увеличат кръвната глюкоза при възрастен 
човек приблизително с 2 ммол/л след 15 
минути. Кръвната глюкоза ще се повишава 
в продължение на 45-60 минути. На децата 
може да се дава по-малко количество глю-
коза. Например, 1,5 г глюкоза/10 кг тегло 
ще повишат кръвната глюкоза приблизи-
телно с 2 ммол/л (вж. таблицата на на стр. 
80). Много е важно да не се поема твърде 
много глюкоза, а само толкова, “че да сте 
в безопасност”, защото кръвната ви глюко-
за може да се качи твърде рязко. Ако има-
те навик да ядете много при ниска кръвна 
глюкоза, има сериозна опасност да напъл-
неете.

Глюкозата от храната може да попадне в 
кръвта едва когато е преминала от стомаха 
в тънките черва. Глюкозата не може да се 
всмуква в кръвта от лигавицата на устата 
или от стомаха. Глюкозата, въведена рек-
тално (под формата на свещички), няма да 
повиши нивото на кръвна глюкоза при де-
цата и възрастните.

Практически  
препоръки:
(1) Проверете нивото на кръвната си глюко-

за. Усещането, че изпадате в хипогли-
кемия не винаги е гаранция, че нивото 
на  кръвната ви глюкоза е наистина 
ниско. Ако усещате симптомите, но е 
сложно в момента да измерите кръв-
ната си глюкоза, разбира се, трябва 
бързо да изядете нещо, което съдържа 
глюкоза или захар. Ако кръвната глю-
коза се окаже висока, малко излишна 
глюкоза няма да промени много неща-

Където и да отидете, винаги носете глюкоза със 
себе си. По-големите деца могат да я държат в 
джобовете си. Малките деца смятат, че е много 
удобно да имат малки чанти, които могат да бъ-
дат прикрепени към колана. Уверете се, че ва-
шите приятели знаят къде съхранявате вашите 
глюкозни таблетки, в случай че имате нужда от 
помощ при намирането им при хипогликемия. 
Също така е полезно да се уверите, че винаги 
имате дребни пари, в случай че трябва да си ку-
пите нещо за ядене.
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Глюкозата ще покачи най-бързо кръв-
на ви захар в сравнение с другите ви-
дове въглехидрати. Ако трябва бързо 
да качите кръвната си захар, избягвай-
те храни и напитки, съдържащи маз-
нини (като шоколад, бисквитки, мляко 
или какао). Мазнините забавят еваку-
ацията на храната от стомаха, поради 
което глюкозата ще постъпи в кръвта 
по-късно (вж. стр. 233).

Каква доза инсулин предиз-
виква хипогликемия?

(1) Режим на многократни инжекции
Преди хранене аналог на инсулина с 
ултрабързо действие (преди закуска, 
обед, вечеря и втора вечеря) и 2 дози 
базален инсулин на ден.

С аналозите с ултрабързо действие 
(НовоРапид, Хумалог) дозата преди 
храна ще е „отговорна“ за хипогли-
кемията, която настъпва до 23 часа 
след инжекцията. Покъсно, поверо-
ятно базалният инсулин е този, който 
предизвиква хипогликемията.
* НПХ преди закуската може да влияе 
на хипогликемията след обеда.
Преди хранене бързият инсулин (пре-
ди закуска, обед, вечеря и втора вече-
ря с голямо количество въглехидрати) 
и НПХинсулин преди сън

Каква доза инсулин предиз-
виква хипогликемия?

(2) Двукратно инжектиране
Бърз инсулин и НПХ преди закуска и 
вечеря /следобедна закуска

Ниво на кръвна глюкоза 3,5-4,5 ммол/л 
ви дава право на избор дали да хапнете 
малко въглехидрати, дали да отложите 
упражненията или да промените след-
ващата доза инсулин, ако трябва ско-
ро да я поставяте. В тази ситуация е 
подходящо да изпиете чаша сок или да 
изядете някакъв плод.

(3) Ако човек е в съзнание, но не може да 
дъвче, трябва да му се даде глюкоза 
във вид на гел (ХипоСтоп) или мед. 
Гелът е много подходящ за кърмачета 
и малки деца, защото не изисква сдъв-
кване.

(4) Ако човек е в безсъзнание или има кон-
вулсии, трябва да му се направи ин-
жекция глюкагон (вж. дозата на  стр. 
50). Никога не трябва да давате на чо-
век в безсъзнание храна или напитка, 
защото парченце храна може случайно 
да попадне в трахеята и дихателните 
пътища и да предизвика задушаване 
или пневмония.

(5) Не правете никакви физически упраж-
нения, докато не изчезнат симптомите 
на хипогликемията. Почакайте поне 15 
минути преди да започнете да правите 
каквото и да било, изискващо пълното 
ви внимание или бързата ви реакция, 
като шофиране, работа с машини или 
изпит в училище.
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(6) Не оставяйте детето само след хипогли-
кемия. Ако е получило хипогликемия 
в училище, убедете се, че у дома има 
човек, който може да се погрижи за 
детето и да се справи със ситуацията. 
По-малките деца трябва да бъдат заве-
дени от придружител до дома им, ако 
родителите не могат сами да дойдат в 
училище.

(7) Ако сте яли нещо с глюкоза или захар, 
а кръвната глюкоза не се нормализи-
ра, това може да се дължи на факта, 
че стомахът не освобождава храната 
в червата (където се абсорбира глюко-
зата). Ако кръвната глюкоза слабо се 
повиши след 30-60 минути, изпийте 
малко газирана лимонада, за да сти-
мулирате отпускането на мускула (на 
пилорния сфинктер), който контроли-
ра изхода, през който храната отива от 
стомаха в червата. 

(8) Понякога има и други проблеми, напри-
мер хипогликемията да продължава 
няколко часа, ако не предприемете спе-
циални мерки. Най-ефективният ме-
тод за лечение е прилагането на малки 
дози глюкагон, които се повтарят, ако 
е необходимо. (вж. стр. 51).

(9) Ако няма ясно обяснение за случилото 
се по отношение на хипогликемията, е 
необходимо да се намали „отговорна-
та“ инсулинова доза на следващия ден. 
Повече относно избора на инсулинова 
доза вижте на стр. 153.

Ако имате хипогликемия, важно е да помислите колко време остава до следващото хранене. Не яжте 
повече, отколкото е необходимо, за да издържите до следващото хранене. Лесно се преяжда в това 
време, тъй като отнема известно време, за да се вдигне глюкозата и да се почувствате по-добре. 
Ако вашата кръвната глюкоза е под 3,5 ммол/л или усещате симптоми на хипогликемия, възможно 
най-бързо вземете само глюкоза, след което изчакайте 10-15 минути, преди да хапнете нещо друго. 
Ако развиете хипогликемия, когато седите на масата с храна пред вас, скоро ще се почувствате по-
добре, ако започнете да ядете веднага. По-добре е да вземете нещо с повече захар / глюкоза (напри-
мер таблетки с глюкоза), да изчакате 10-15 минути или докато ви стане по-добре, а след това да се 
насладите на храната.
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Време и хипогликемия
Интервалът от време между появата на 

хипогликемията и следващото хранене ще 
определи кое действие е най-подходящо.

Хипогликемия точно преди 
храна

Вземете глюкоза и изчакайте 10-15 ми-
нути преди да започнете храненето. Ако 
започнете да ядете веднага, храната ще се 
смеси в стомаха с глюкозата. Тъй като за 
смилането на плътната храна обикновено 
са необходими около 20 минути (достатъч-
но за да отиде в червата), толкова време ще 
е необходимо и за повишаване на нивото 
на глюкозата в кръвта. Не забравяйте, че 
изядената глюкоза трябва да достигне до 
тънките черва, за да влезе в кръвта.

Хипогликемия 45-60 минути 
преди следващо хранене

За бързо отстраняване на хипогликемия-
та се прилагат същите действия като при 
предишния пример. След това трябва да 
изядете нещо (например, плодове), което 
да запази нивото на кръвната глюкоза до 
следващото хранене.

Винаги ли трябва да ям, кога-
то чувствам хипогликемия?

(1) Определете своята кръвна глюко-
за.

(2) Ако е под <3,5 ммол/л, изяжте 
нещо сладко, желателно глюкоза.

(3) Ако е 3,54,0 ммол/л, изяжте нещо, 
ако следващото хранене ще е след 
0,51 час или сте установили, че 
кръвната глюкоза ще продължава 
да пада, например, след физиче-
ски упражнения.

(4) Ако глюкозата е над 4,04,5 
ммол/л, вие, вероятно, имате хи-
погликемични симптоми на твърде 
високото ниво на кръвна глюкоза. 
Почакайте известно време и изме-
рете пак. Не приемайте нищо до-
пълнително докато кръвната глю-
коза не падне под 4,0 ммол/л, вж. 
точка (3). Вж. също текста на стр. 
59 и 74.

Основно правило
1 таблетка (3 г) глюкоза/10 кг тегло вди-
га кръвната глюкоза приблизително с 4 
ммол/л, т. е. вашата кръвната глюкоза 
след 1530 минути ще бъде приблизи-
телно с 4 ммол/л повисока, отколкото 
е била преди да вземете глюкозата. 
Обикновено е достатъчно увеличение 
с 2 ммол/л, но ако скоро сте си инжек-
тирали инсулин и кръвната глюкоза 
продължава да пада, ще ви е необхо-
дима повече глюкоза. Проверете до-
зата на таблетките глюкоза, които вие 
използвате, тъй като те могат да са 
различни  от 3 г до 5 г глюкоза.

Колко таблетки глюкоза (3 г) 
трябва да изядете при хипог-

ликемия?
Телесна  Повишение на
маса кръвната глюкоза
 с
килограми 2-3 ммол/л    5-6 ммол/л 

10 1/2 табл. 1 табл.
20 1 табл. 2 табл.
30 1 и 1/2 табл. 3 табл.
40 2 табл. 4 табл.
50 2 и 1/2 табл. 5 табл.
60 3 табл. 6 табл.
70 3 и 1/2 табл. 7 табл.
80 4 табл. 8 табл.
Глюкоза/10 кг 1,5 г 3 г
      /10 фунта  0,75 г 1,5 г
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Хипогликемия 1-2 часа преди 
следващото хранене

Вземете глюкоза и преди да ядете нещо 
друго, изчакайте 10-15 минути, за изчезнат 
симптомите на хипогликемия по-бързо. 
Като се има предвид доста дългия период 
преди следващото хранене, важно е да из-
ядете нещо, съдържащо по-бавни въглехи-
драти (виж илюстрацията на стр.79). Ако 
хипогликемията се развива бавно, можете 
да не приемате глюкоза, а да изпиете чаша 
мляко или да изядете малък сандвич. Ал-
тернативен подход е да се вземат само бър-
зи захари и да се повтаря дозата им, ако 
е необходимо. Този подход помага да се 
избегне ненужно наддаване на тегло. Раз-
берете какво ви подхожда най-добре и го 
обсъдете с вашия лекар.

Помощ на човек с диабет, 
който се чувства зле

Ако се окажете в ситуация, при която ня-
кой с хипогликемия се нуждае от помощ, е 
малко вероятно да знаете каква е стойност-
та на кръвната глюкоза на този човек; не 
губете ценно време, опитвайки се да я из-
мерите. Най-доброто действие е да дадете 
на човека нещо, което съдържа захар въз-
можно най-бързо, а след това да се обадите 
за помощ. Трябва да сме сигурни, че хората 
(например учители, придружители и т.н.), 
чиято помощ може да бъде необходима, 
знаят тези прости съвети.

Не забравяйте, че в тази ситуация са мно-
го полезни малките пакетчета захар, които 
винаги се предлагат в кафенетата и заве-
денията за бързо хранене, както и плодо-
ви сокове и напитки, лимонада и кола (но 
само не „диетични“).

Ако човек се чувства лошо поради висо-
кото ниво на глюкоза, излишната глюкоза 
няма да има отрицателен ефект. Не високо-
то ниво на глюкоза причинява неприятни 
усещания, а липсата на инсулин, което е 
довело до високо ниво на кръвната глюко-
за. Ако кръвната глюкоза е ниска, тогава за 
този човек е изключително важно да поеме 
захар възможно най-бързо.

Глюкоза
Чистата глюкоза има най-бърз ефект за 

излизане от хипогликемията. Глюкоза за 
спешна помощ се предлага на таблетки и 
под формата на гел (например HypoStop). 
Много е важно да се мисли за глюкоза-
та като за лекарство за хипогликемия, а 
не като за „десерт“. Всеки човек с диабет 
трябва винаги да има глюкоза в джоба си 
и да знае кога да я вземе. Приятелите също 
трябва да са запознати с това и да знаят кой 
е джобът, в който се съхраняват глюкозни-
те таблетки. Чантата на колана е полезна за 
съхраняване на глюкозата.

Спортните енергийни напитки (като 
Lucozade, Gatorade или други) съдържат чиста 
глюкоза и дават бързо увеличение на количе-
ството глюкоза. Чистият плодов сок съдържа 
главно фруктоза, която дава по-бавно увели-
чение на кръвната глюкоза. Чаша сок, съдър-
жаща 20 грама въглехидрати, дава по-бавно 
покачване на кръвната глюкоза, в сравнение 
с глюкозните таблетките, съдържащи също-
то количество въглехидрати. Обикновената 
захар е захароза (наричана също сукроза), 
която се състои от глюкоза и фруктоза (виж 
илюстрацията на стр. 229). Следователно, не 
предизвиква същото покачване на кръвната 
глюкоза в сравнение със същото количество 
чиста глюкоза, но е подходящо, ако не разпо-
лагате с чиста глюкоза.

Малките деца често тичат много по време на игра 
и поради това получават определена степен на 
натоварване съвсем естествено. Гел глюкоза 
може да бъде много полезен, ако детето е раз-
вило хипогликемия в парка или на плажа. Таблет-
ките с глюкоза могат лесно да се намокрят и да 
станат лепкави.
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Много е важно всеки да разбира защо 
децата с диабет трябва да носят глюко-
зни таблетки със себе си, където и да 
отидат. Тези, които не разбират, могат 
да мислят, че детето „хитрува“ като яде 
таблетките като десерт, вместо да ги 
приема като лекарство за хипогликемия.

Фруктоза
Рафинираната захар (захароза) съдържа 

наполовина фруктоза и наполовина глюко-
за. Фруктозата има по-сладък вкус от обик-
новената захар. Фруктозата се абсорбира от 
червата по-бавно и не е толкова ефективна 
като глюкозата за повишаване на кръвната 
глюкоза. Фруктозата не влияе пряко върху 

нивото на кръвната глюкоза. Тя, основно, 
се поглъща от чернодробните клетки (без 
помощта на исулин), където се превръща в 
глюкоза или триглицериди. Големият при-
ем на фруктоза ще увеличи съдържание-
то на мазнини в тялото. Фруктозата може 
също да повиши кръвната глюкоза чрез 
стимулиране на производството на глюко-
за от черния дроб. Медът съдържа 35-40% 
глюкоза и същото количество фруктоза. 
Сорбитолът, използван в много сладкиши, 
се превръща в черния дроб във фруктоза 
(вж. стр. 251 и 253).

Бонбони и хипогликемия
Сладкишите, съдържащи само чиста за-

хар (карамел, бонбони за смучене), бързо 
повишават кръвната глюкоза. Но не е добра 
идея да пазите сладкиши само за случаите, 
при които децата правят хипогликемия. Та-
кава стратегия може да принуди детето да 
предизвика само хипогликемия, за да по-
лучи нещо сладичко. По-добре избирайте 
като “лекарство” за ниска кръвна глюкоза 
таблетки глюкоза/декстроза. Лекарството 
не е за почерпка с приятелите, ето защо 
таблетките глюкоза не се възприемат като 
нещо сладко. Ако давате на детето бонбони 
за лечение на хипогликемия, рискувате да 
ги подели с приятелите и нищо да не ос-
тане за случай, когато те действително ще 
са необходими. Друго преимущество на 
специалните таблетки глюкоза е в това, че 
те съдържат определена доза, което прави 
по-добър контрола на диабета, когато това 
е най-важно. За учителите също е по-удоб-
но така да оказват помощ, ако детето ви 
развива хипогликемия. Бонбоните при хи-
погликемия могат да са алтернатива тогава, 
когато детето се занимава със спорт, напри-
мер, езда или ски.

Бонбоните, съдържащи шоколад, пови-
шават кръвната глюкоза много бавно и не 
трябва да се използват  за лечение на хипог-
ликемия (вж. графиката на стр. 263). Това е 
особено важно, когато кръвната глюкоза е 
под 3,5 ммол/л, защото тогава съществува 
риск от развитието на феномена на отбля-
съка (вж. стр. 66).

Захарта трябва да влезе в тънките черва, за да 
попадне в кръвта и само по този начин може да 
увеличи кръвната глюкоза. Глюкозата не може 
да се абсорбира през лигавицата на устата или 
от стомаха. Долният сфинктер (пилор) регулира 
движението на храната от стомаха. Различни 
фактори влияят върху скоростта на евакуация на 
храната от стомаха към червата (виж стр. 230), 
и това има пряк ефект върху скоростта, с която 
глюкозата може да попадне в кръвта, за да се ко-
ригира хипогликемията.
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След хипогликемия
Обикновено ще се почувствате по-добре 

10-15 минути след като изядете нещо, което 
съдържа глюкоза. Обаче връщането отново 
към нивото на максималните умения, които 
се изискват, например за училищен изпит, 
често отнема един или два часа след нор-
мализиране на нивото на глюкозата. Труд-
но е да се определи времева граница, но е 
направено изследване за това сред децата в 
диабетичен лагер по време на периода на 
възстановяване след хипогликемия (интер-
валът от време варира между 10 и 45 ми-
нути). Установено е, че децата получават 
по-малко точки при провеждането на не-
вропсихологични тестове, отколкото при 
оценката на паметта и концентрацията. Из-
следване на възрастни с диабет показало, 
че времето за реакция се възстановява до 
нормалното 10-40 минути след повишава-
не на кръвната глюкоза над 3,3 ммол/л.

Главоболието е често срещано след въз-
становяване от хипогликемия, особено ако 
нивото на кръвната глюкоза е било много 
ниско. 

Въпреки че е много по-рядко срещано, 
можете също да страдате от транзиторни 
(преходни) неврологични симптоми, като 
временна парализа или трудности при го-
вор, причинени от определена степен на 
мозъчен оток. Ако изпитате някоя от тези 
прояви, е необходимо спешно да се консул-
тирате с лекар или да посетите диабетното 
отделение.

Графиката показва резултатите от проучване, 
при което 13 възрастни с диабет тип 1 получа-
ват различни видове захари, за да се отстрани 
хипогликемията. С таблетките глюкоза е дадена 
и 400 мл вода. Млякото съдържа мазнини и дава 
по-бавно покачване на кръвната глюкоза, тъй 
като мазнините водят до по-бавна евакуация на 
храната от стомаха.

Данни от изследвания:  
Възстановяване  

след хипогликемия 
 В едно проучване при възрастни 
без диабет била предизвикана хи-
погликемия с помощта на инсулин 
(нивото на кръвната глюкозата е 
поддържано 2,7 ммол/л в продъл-
жение на 70 минути). Времето за 
реакция се намалило в рамките на 
1,5 часа и се върнало в нормално-
то състояние цели 4 часа след нор-
мализиране на кръвната глюкоза.

 Друго проучване установило, че 
когнитивните (познавателни) спо-
собности (краткотрайна памет, 
внимание и концентрация) са нор-
мални сутрин след нощна хипог-
ликемия (ниво на кръвна глюкоза 
<2,2 ммол/л <от1 час).

 Британско проучване при възраст-
ни показало, че способностите им 
свързани с правенето на физиче-
ски упражнения не се променили 
след нощна хипогликемия (2,63,0 
ммол/л в продължение на 1 час), 
въпреки че се оплаквали от голя-
ма умора, лошо настроение и лош 
сън.

 При деца когнитивните умения(за 
координация, памет, внимание и 
творческо мислене) не са били на-
рушени след нощна хипогликемия 
(<3,9 ммол/л), но тяхното настрое-
ние се е променило негативно.

 В тези проучвания пациентите са 
използвали глюкомери, показва-
щи стойностите на глюкозата в ця-
лостната кръв. Цифрите са преиз-
числени за плазмена глюкоза.
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Ако се грижите за дете с диабет, което не 
се събужда и не достига до ясно съзнание 
15-30 минути след тежка хипогликемия, 
дори когато кръвната му глюкоза се нор-
мализира, това може да означава развитие 
на мозъчен оток. Може да отнеме няколко 
часа, докато детето се събуди и се държи 
нормално. Това е остро състояние и изис-
ква незабавно лечение в болницата!

Понякога хората изпитват гадене или 
повръщат след хипогликемия, особено ако 
нивото на глюкозата е било ниско за повече 
време. Често това се свързва с повишени 
нива на кетоните в кръвта и урината. Ке-
тоните и гаденето са причинени от глю-
кагона, който се секретира в панкреаса по 
време на хипогликемията. Същата нежела-
на реакция възниква след инжектиране на 
глюкагон. Ако повръщането продължава, 
трябва да отидете в болницата. Като се има 
предвид, че собствената секреция на глю-
кагон намалява след няколко години диа-
бет, тази реакция е по-честа при хората с 
наскоро диагностициран диабет.

Научете се да разпозна-
вате симптомите при хи-
погликемия

Всеки път, когато стойността на кръвната 
глюкоза е по-ниска от 3,5-4 ммол/л, тряб-
ва да си зададете въпроса: „Какви са точно 
симптомите, които ме накараха да прове-
ря кръвната си глюкоза? Имах ли някакви 
симптоми 10 или 20 минути по-рано, които 
ме предупредиха, че моята кръвна глюко-

за се понижава? Имаше ли някакви симп-
томи, предупреждаващи ме за ниски нива 
на глюкозата?“ Помолете приятелите си да 
ви кажат, може би те са забелязали някои 
промени в поведението ви, които биха мог-
ли да бъдат причинени от понижаването на 
кръвната глюкоза.

Сега има програми, които тренират хо-
рата с диабет да разпознават специфични 
промени в поведението и усещанията си, 
когато се развива хипогликемия. Такива 
програми използват прости когнитивни 
(познавателни) тестове и вече доказват ус-
пеха си. За да изпробвате общите симпто-
ми, просто станете и ходете наоколо. На-
правете кръгово движение с протегнати 
ръце или дръжте химикалка между пръсти-
те си, за да видите дали има треперене. За 
да проверите симптомите на мозъка, пов-
торете възрастта и датата на раждане на 
майка си и брат си, телефонните номера на 
вашите приятели или комбинация от номе-
ра на апартамента или улицата си. По-мал-
ките деца могат да се опитат да броят от 
100 в обратен ред. Каквито и тестове да из-
берете за себе си, то трябва да са достатъч-
но трудни дори и при нормални глюкозни 
нива, така че да забележите разликата, като 
правите същото на ниски нива на кръвна 
глюкоза.

Трудно е да постигнете високи резултати на из-
пита, ако имате хипогликемия или току-що сте 
преживяли такава. След тежък хипогликемичен 
епизод обикновено отнема няколко часа, за да 
се върнете в по-добра форма.

Кутийка сок може да ви 
потрябва, ако детето 
има ниска кръвна глюко-
за. Добре е да се носят 
няколко и ако детето не 
иска да яде нищо, често 
е по-лесно да изпие 
глътка сок, отколкото 
да използвате глюкозни 
таблетки или гел.
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Бързите инсулини и аналозите на инсу-
линa с ултрабързо действие представляват 
чист инсулин без примеси. Предлагат се 
под формата на бистра течност и не изис-
кват смесване преди употреба. 

За да се удължи действието на инсулина, 
се използват различни примеси, които го 
правят мътен. Мътната част от съдържа-
нието се събира като утайка в долната част 
на флакона. Преди да използвате такъв 
инсулин, трябва  да смесите тази утайка 
равномерно с останалата част от съдържа-
нието, като обърнете флакона нагоре и на-
долу или го търкаляте между дланите (но 
без да го тръскате) до 20 пъти. По-новите 
базални инсулини, като Лантус и Левемир 
(Детемир), са прозрачни, защото и двата са 
разтвори, а не суспензии. 

Панкреасът на човек без диабет отделя 
малко количество инсулин в кръвта непре-
къснато както през деня, така и през нощта 
(така наречената базална секреция). След 
хранене се секретира повишено количе-
ство инсулин, за да се осигури обмен на 
глюкозата, идваща от храната (така наре-
чената болус секреция, виж диаграмата на 
страница 37). Основната цел на инсулино-
вата терапия е да се имитира тази функция 
на жлезата и да се осигури достатъчно ко-
личество инсулин в кръвта.

В миналото всички хора с диабет са из-
ползвали говежди и свински инсулин. Днес 
повечето хора използват човешки инсулин, 
т.е. инсулин, чиято химическа структу-
ра е идентична на инсулина, произведен 
от човешкия панкреас. Човешкият инсу-
лин се произвежда, като се използва ген-
на технология или полусинтетичен метод. 
Използвайки метода на генното инженер-
ство, генът, отговорен за производството 
на човешки инсулин, се вмъква в дрождови 
клетки или бактерии. По този начин дро-
ждовите клетки или бактериите премина-
ват към производство на инсулин вместо на 
собствени протеини (белтъчини).

Инсулинотерапия

Производство на човешки инсулин
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Бързодействащият инсулин, прилаган интраве-
нозно, има много бързо действие с период на 
разграждане от само 3-5 минути.

Обикновения инсулин с бързо действие (наричан 
също регулярен, разтворим инсулин) се прилага 
като болус инжекция преди хранене.
Тези търговски наименования са дадени като 
примери за този вид инсулин. Посъветвайте се с 
вашия лекар относно наличните инсулини във ва-
шата страна.

Бавнодействащият инсулин запазва ефекта си за 
около 24 часа. Ултратард и Хумулин У обикнове-
но се прилагат два пъти дневно, за да се осигури 
базално ниво между храненията и през нощта. 
Новият аналог на бавнодействащия инсулин Лан-
тус дава по-равномерен ефект и се прилага вед-
нъж или два пъти на ден.

Среднодействащия инсулин се използва като ба-
зален (основен) инсулин в режим на двукратно 
инжектиране и се поставя един или повече пъти 
в режим на многократно инжектиране. Има раз-
лични типове: NPH-инсулин и Ленте (депо-цинк) 
инсулин (---). Новият базален инсулин Левемир 
(Детемир) има подобен профил на действие (---), 
но с по-малка вариабилност от ден на ден.
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Тези видове инсулин имат удължен ефект 
поради промени в молекулярната структу-
ра, които забавят абсорбцията им, а не за-
щото са им добавени молекули на цинк или 
протамин.

При интравенозна инсулинова терапия 
бързият инсулин се инжектира директно 
в кръвния поток. Това е най-ефективното 
лечение на диабетна кетоацидоза. То се 
извършва само в болницата чрез интраве-
нозно капково прилагане на инсулина  или 
с автоматична  спринцовка-дозатор. Кога-
то се прилага интравенозно, инсулиновият 
аналог с ултрабързо действие има същия 
ефект на намаляване на кръвната глюкоза 
както и бързият инсулин. Тъй като период-
ът на разпадане на инсулина е много кратък 
(само около 4 минути), кръвната захар ще 
се увеличи драстично, ако се спре интра-

венозното приложение. Когато се прилага 
интравенозен инсулин, кръвната глюкоза 
трябва да се измерва всеки час (дори през 
нощта), за да се изчисли правилната доза.

Интравенозният инсулин често се из-
ползва по време на операция или когато 
пациентът страда от диария или повръща-
не от дълго време. Също така се предписва 
с практическата цел - да се установи еже-
дневната индивидуална нужда от инсулин, 
например, преди започване на лечение с 
инсулинова помпа (дозатор).

Аналози на инсулина с 
ултрабързо действие

Обикновено инсулиновите молекули се 
свързват помежду си в групи от по шест 
(така наречената хексамерна форма, вижте 
илюстрацията). Тези групи трябва да се 
разделят, преди инсулинът да влезе в кръв-
та. Ако молекулите на инсулина биха мог-
ли да се прилагат като разтвор на отделни 
молекули (мономерен инсулин), действи-
ето му би било много по-бързо. Благода-
рение на по-краткия период на действие е 
възможно да се постигне ниво на инсулин 
между храненията, близко до нормалното, 
което намалява необходимостта от допъл-
нителни хранения (междинни закуски). 
Регуларният бързодействащ инсулин на 
практика има известно забавено действие. 
Докато ядете, нивата на инсулин в кръвта 
ви все не са достатъчно високи. Те, обаче, 
стават по-високи от необходимото в рамки-
те на два или три часа след храненето, кое-
то води до необходимостта да се храните 
допълнително.

Чрез пренареждане на съставните части 
в молекулата на инсулина (аминокисели-
ните), проблемът с образуването на хекса-
мери значително се решава.

Аналогът на инсулина с ултрабързо 
действие (Лизпро или Хумалог), който бе 
представен на световния пазар през 1995 г., 
започва да действа много бързо. Днес той 
се използва от много деца и възрастни с 
диабет.

НПЛ (NPL) е нов инсулин със средно 
действие, произведен от Хумалог. По-дъл-

Новите аналози на инсулина с ултрабързо 
действие (НовоРапид, Хумалог, Апидра) имат 
много по-бързо действие, отколкото обикнове-
ния бърз инсулин. Можете да ги въведете точно 
преди хранене и пак ще получите добър инсули-
нов ефект, докато глюкозата от храната достигне 
кръвта. Действието на инсулина, обаче, намаля-
ва след 2-3 часа, което води до повишаване на 
кръвната глюкоза преди следващото хранене. 
Поради това базалният инсулин (със средно или 
продължително действие) често се прилага два 
пъти дневно (виж стр. 171).
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гият ефект на този инсулин е постигнат чрез 
добавяне на протамин по същия начин като 
в нормалния NPH-инсулин. Предимството 
на NPL е, че той остава стабилен най-мал-
ко една година, когато се смесва с Хумалог. 
Той има същия профил на действие като 
нормалния NPH инсулин.

Друг аналог на инсулина с ултрабързо 
действие, който се използва успешно при 
възрастни и деца, е представен през 1999 г. 
(Аспарт или НовоРапид, НовоЛог в някои 
страни). Двойно сляпо проучване при хора 
с диабет тип 1 показва, че двата аналога - 
НовоРапид и Хумалог, дават много близки 
нива на инсулин в кръвта и имат идентично 
действие върху кръвните глюкозни профи-
ли. Скоро ще бъде представен трети инсу-
линов аналог, наречен Апидра (глюлизин).

Базален инсулин
Хората без диабет винаги имат малко 

количество инсулин в организма между 
храненията и дори през нощта (виж гра-
фиката на страница 37). Такова постоянно 

освобождаване на инсулин е необходимо за 
обмен на глюкозата, която се освобождава 
от черния дроб между храненията. Това по-
стоянно ниско ниво на инсулин е известно 
като основен или базален инсулин. Хората 
с диабет, които нямат естествена секреция 
на инсулин, получават базална инсулинова 
доза под формата на инсулин със средно 
или продължително действие.

Новите базални инсулини
Съвременните инсулини със средно или 

продължително действие, прилагани вед-
нъж на ден при повечето хора с диабет, не 
осигуряват достатъчен базален инсулин за 
24 часа (през деня между храненията и през 
нощта). Наскоро бе представен аналог на 
инсулина с продължително действие - Лан-
тус (Гларгин). Чрез промяна на молекулата 
на инсулина, действието му върху намаля-
ването на кръвната глюкоза е удължено до 
24 часа, което симулира базалната инсули-
нова секреция на здрави хора. Подкожната 
абсорбция на инсулин става по-стабилна 
от ден на ден при Лантус в сравнение с 
NPH-инсулина.

Понякога хората усещат чувство на паре-
не при инжектиране на Лантус, което може 
да бъде неприятно, особено за децата. Това 
обаче не изглежда голям проблем, тъй като 
по-голямата част от децата, на които сме 
назначили Лантус, не изпитват болка, кога-
то се инжектират.

Левемир (Детемир) е друг нов базален 
инсулин, представен през 2004 г. 6-месеч-
но проучване при възрастни, използващи 
НовоРапид преди хранене, показва, че 
Левемир постига същото ниво на HbA1c 
(7,6%) като NPH инсулин (Протафан, Ин-
сулатард), но с по-малък риск от хипогли-
кемия, особено през нощта. В групата на 
хората с диабет,  преминали на Левемир, 
глюкозните нощни профили са по-рав-
номерни  и телесното тегло е значител-
но по-ниско 6 месеца след назначаването 
му. В друго проучване вариабилността на 
действието на инсулин в различни дни е 
по-малка при Левемир, отколкото при НПХ 
и Лантус.

Инсулинът винаги се инжектира в така нарече-
ната хексамерна форма. След това тя трябва да 
бъде разградена на димери и мономери, преди 
да навлезе между клетките в кръвоносните съдо-
ве и да попадне в кръвообращението. Инсулино-
вите аналози с ултрабързо действие (NovoRapid 
или Humalog) се разграждат много по-бързо от 
бързодействащия инсулин и следователно започ-
ват да действат значително по-бързо. Масажира-
нето на местата за инжектиране също така сти-
мулира дисоциацията в мономери, което води до 
ускорена абсорбция на инжектирания инсулин. 
Добавянето на цинк (както при Ленте инсулина) 
стабилизира хексамерите чрез забавяне на аб-
сорбцията.
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Готови инсулинови смеси 
Ампулите с готови инсулинови смеси 

(комбинирани инсулини) за писалки  съ-
държат различни пропорции от бърз и 
средно действащ инсулин тип NPH. Може-
те също така да намерите ампули, съдър-
жащи смес от инсулинов аналог с ултра-
бързо действие и среднодействащ инсулин. 
В готовите смеси от инсулин не може да се 
промени пропорцията на двата инсулина. 
Ако промените дозата, тогава получавате 
по-висока или по-ниска доза от двата типа 
инсулин. Важно е да се оцени използване-
то на различни комбинации в зависимост 
от режима на хранене. Например, продъл-
жителният ефект на инсулин със средно 
действие в пропорция 30-50% от сместа с 
аналог на ултрабързо действие преди обяд 
е подходящ за дълъг интервал между обяда 
и вечерята.

По-голямата доза действа 
по-дълго

По-голямата доза инсулин ще даде по-си-
лен ефект и в допълнение, ефектът му ще 
продължи по-дълго време. Изключение от 
това правило е аналогът на инсулин с ул-
трабързо действие (Хумалог), който дейст-
ва за същия период от време дори при уве-
личаване на дозата.

Единици и концентрация 
на инсулин

Инсулинът се измерва в единици, съ-
кратено ЕД (ЕД-единици, международни 
единици, по-рано съкратено ME). Една 
единица инсулин обозначава количеството 
инсулин, което понижава кръвната глюко-
за на здрав заек с тегло 2 кг, гладувал 24 
часа, до 2,5 ммол / л в продължение на 5 
часа. Доста трудна дефиниция, не мислите 
ли? Вижте също “Как инсулинът намалява 
кръвната захар?” на страница 152.

Днес най-разпространената концентра-
ция на инсулин в света е 100 ЕД/мл (U-
100). В много страни се използват други 
концентрации, главно 40 ЕД/мл (U-40).

Някои стандартни инсулинови писалки 
за инсулин 100 ЕД/мл (U-100) могат да 
инжектират половин единица, а има и пи-
салки  (NovoPen Junior, НовоПен 3 Деми) 
със стъпка от половин единица на скалата. 
Инсулин 40 ЕД/мл или 50 ЕД/мл  може да 
се използва за инжектиране на инсулин на 

По-голяма доза инсулин (пунктираната линия) 
има по-силно и продължително действие.

Данни от изследванията: 
Лантус

 Установено е, че Лантус дава съ-
щото ниво на базален инсулин за 
24 часа като инсулинова помпа.

 В едно изследване се отбелязва 
намаляване на сутрешната глюко-
за в кръвта и намаляване на нощ-
ната хипогликемия.

 В друго изследване при възрастни, 
Лантус (приложен веднъж преди 
лягане) се сравнява с NPH (прила-
ган веднъж или два пъти на ден). 
Установено е, че глюкозата на 
гладно е пониска с 2,2 ммол/л при 
използване на Лантус .

 В сравнение с групата паци-
енти, използващи NPH вед-
нъж дневно, дозите на Лантус 
са били сходни. Но дозите на 
Лантус в групата, в която NPH 
е прилаган два пъти дневно, са 
били с 67 единици пониски от 
общите дози на NPH.
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по-малки деца в малки дози (по-малко от 
2-3 единици). За тази цел се използват пъл-
нители с инсулин, както е при флаконите 
U-40. За най-малките деца инсулинът се 
разрежда до концентрация 10 ЕД/мл, така 
че да е възможно да се избират много мал-
ки дози инсулин.

Инсулиновите единици се пресмятат по 
един и същ начин независимо от концен-
трацията. Инсулинът с по-ниска концен-
трация се абсорбира по-бързо. Инсулин 
с концентрация 40 ЕД/мл 30-40 минути 
след инжектирането дава ниво на ин-
сулин приблизително 20% по-високо в 
сравнение със  същото количество инсу-

линови единици 100 ЕД/мл. Хората, кои-
то използват инсулин, трябва да знаят, че 
той ще действа по-бързо, ако концентра-
цията се промени от 100 ЕД/мл на 40 ЕД/
мл.

Двукратен режим  
на терапия

Две инжекции на ден са все още стан-
дартното лечение за много хора с диабет 
тип 1. Такава схема може да има предим-
ства, когато човек има ниска нужда от 
инсулин, например по време на ремисия. 
Той е подходящ и за хора, на които поради 
различни причини им е трудно да правят 
многократни инжекции с инсулин. Дву-
кратния режим на инжектиране обикно-
вено предполага по-малка гъвкавост при 
планирането на храненията. Средно дейст-
ващият инсулин, който се прилага преди 
вечеря, може да има недостатъчна продъл-
жителност на действие, за да осигури инсу-
линови нужди през цялата нощ, което води 
до сутрешна хипергликемия, особено при 
юношите. Но твърде голяма доза инсулин 
със средно действие през деня ще увеличи 
нуждата от леки закуски между основните 
хранения.

Трикратен режим  
на терапия

Ако инсулинът, който се прилага преди 
вечеря при двукратен режим на инжекти-
ране не работи до сутринта, можете да си 
инжектирате съответна доза бърз инсулин 
(Актрапид, Хумулин Р, Инсуман Рапид) 
преди вечеря и да инжектирате средно-
действащия инсулин (Протафан, Инсула-
тард, Хумулин Н, Инсуман Базал) преди 
лягане. Това ще намали риска от нощна хи-
погликемия.

Режим на многократни 
инжекции

Режимът на многократни инжекции 
включва множество инжекции с регуля-

Спринцовки за еднократна 
употреба

 Спринцовките за еднократна упо-
треба са практични, ако трябва да 
промените дозата на инсулина в 
много малки размери.

 В едно проучване спринцовки за 
30 единици (100 ЕД/мл) са поточ-
ни при промяна на дозата с ± 0.25 
единици в диапазона между 2.5 и 
3.5 единици. Въпреки това, може да 
бъде потрудно да се използват за 
много малки дози  от 0,51 едини-
ци.

 Друго изследване разкрива греш-
ка от 10% при поставяне на доза 
помалка от 5 единици със сприн-
цовки. Когато е използвана писалка, 
грешката е била само 5%.

 В проучване, при което родителите 
трябвало да инжектират 1.0 едини-
ца инсулин, действителната доза 
варирала между 0.6 и 1.3 единици. 
Разликата е дори поголяма, когато 
дозата е поставяна от детска мед-
сестра.

 Инсулинови спринцовки U100 не 
трябва да се използват с инсулин 
U40 (риск от ниска доза), а инсу-
линови спринцовки за U40 не мо-
гат да се използват с инсулин U100 
(риск от предозиране).
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рен бърз инсулин  (Актрапид, Хумулин Р, 
Инсуман Рапид) или аналог на инсулина 
с ултрабързо действие (НовоРапид, Ху-
малог) преди всяко хранене, и една или 
две дози среднодействащ инсулин (Про-
тафан, Инсулатард, Хумулин Н, Инсуман 
Базал) или инсулин с продължително 
действие (Лантус, Ултратард, Хумулин 
У), за да се задоволи необходимостта от 
инсулин през деня между храненията и 
през нощта.

Процесът на многократно инжектиране 
се използва от 1984 г. насам. Първата ин-
сулинова писалка е представена през 1985 
г. Проучванията при деца и възрастни по-
казват, че с помощта на тази схема може 
да се подобри контролът на кръвната глю-
коза. Сам по себе си режимът на много-
кратни инжекции не е задължително да 
подобри вашия HbA1c, но със сигурност 
ще ви помогне да се чувствате по-щастли-
ви и да се подобри качеството ви на жи-
вот, както и да получите по-голяма свобо-
да при избора на начин на живот, който ви 
харесва. В допълнение, вие имате значи-
телна гъвкавост при планиране часовете 
на хранене.

При многократни инжекции хората с 
диабет, както и всички членове на техни-
те семейства, могат по-лесно да разберат 
как инсулинът влияе на кръвната глюкоза 
по всяко време на деня. Това е особено ва-
жно, тъй като целта на нашето диабетно 
образование е да се мотивира човекът с 
диабет (а където е необходимо и негово-
то семейство) да поемат отговорност за 
собственото си лечение, така че те в край-
на сметка да се превърнат в експерти по 
техния собствен диабет.

Данни от изследвания: 
Многократни инжекции

 Проучванията показват, че повече от 
90% от участниците в тях считат, че 
многократните инжекции са прием-
ливи.

 Във френско педиатрично проучва-
не на 519 годишни деца с диабет, 
77% от тях казват, че са почувства-
ли подобрение в качеството си на 
живот при преминаване от 23 пъти 
инжекции със спринцовки към 45 
пъти инжекции с писалки. Няма 
значителни промени в контрола на 
диабета в групата като цяло, но в 
подгрупата с лош контрол, HbA1c 
се подобрява значително.

 В едно проучване на DCCT (вж. стр. 
351) участвали диабетици на интен-
зивна терапия, които използвали 
многократни инжекции със сприн-
цовки и няколко диабетици на инсу-
линова помпа.

 Резултатите от проучването DCCT 
показали, че преминаването на ин-
тензивно лечение в ранните стадии 
след диагностициране запазило 
производството на инсулин от пан-
креаса, което намалило риска от 
тежка хипогликемия и риска от раз-
витие на усложнения при диабет.

 През 1987 г. прехвърлихме всички 
пациенти от нашия център (на въз-
раст от 2 до 20 години) от режим на 
двойно инжектиране със спринцов-
ки към многократно инжектиране с 
писалки. Само един човек не беше 
доволен от новото лечение и се 
върна обратно към двукратна тера-
пия с инжекции.

 Нашата политика днес е да използ-
ваме терапия с многократни инжек-
ции от началото на диабета. Пове-
чето деца използват инсулинови 
аналози с ултрабързо действие и 
правят две инжекции с базален ин-
сулин на ден. Този режим имитира 
секрецията на инсулин от панкреа-
са подобре от режима на двукрат-
но инжектиране (виж графиката на 
страници 37, 150 и 172).
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Инжекции преди хранене 
(болусен инсулин)

Болусният инсулин е бързодействащ ин-
сулин или аналог на инсулина с ултрабързо 
действие, който приемате преди хранене. 
Регулярният бързодействащ инсулин (Ак-
трапид, Хумулин Р, Инсуман Рапид) започ-
ва да действа 20-30 минути след подкожно 
инжектиране и достига своя максимален 
ефект след 1,5-2 часа. Ефектът от понижа-
ването на кръвната глюкоза продължава 
около 5 часа. Това означава, че при режим 
на многократни инжекции не трябва да има 
прекъсване повече от 5 часа между основ-
ните хранения и бързодействащите инсу-
линови инжекции, ако не си инжектирате 
базален инсулин сутрин. Инсулиновият 
аналог с ултрабързо действие започва да 
действа 10 минути след инжектирането му 
и най-големият му ефект се развива в рам-
ките на един час. При използване на инсу-
линов аналог с ултрабързо действие не се 
налагат ограничения при избор на времето 
за хранене, ако въвеждате базалния инсу-
лин и сутрин (виж стр. 172). Децата и юно-
шите, които обичат да се хранят повече по 
време на втората вечеря, ще имат нужда 
от четвърта инжекция инсулин преди това 
хранене, в противен случай те ще получат 
недостиг на инсулин късно вечерта преди 
началото на действието на базалния инсу-
лин, който се поставя преди лягане.

Друга голяма разлика между бързодейст-
ващия инсулин и инсулинoвия аналог с 
ултрабързо действие при режим на мно-
гократно инжектиране е, че с бързия инсу-
лин се нуждаете от допълнително хране-
не (междинна закуска) между основнитe 
хранения, за да се избегне хипогликемия-
та. С инсулиновите аналози с ултрабързо 
действие ситуацията е противоположна. 
Ако хапнете много по време на следобед-
ната закуска, може да се нуждаете от друга 
инжекция с ултрабърз аналог, освен ако не 
спортувате активно или не извършвате ня-
каква друга физическа активност. Прове-
рете нивото на кръвната си глюкоза, за да 
изберете точната доза.

Ако по някаква причина предпочитате 
само четири инжекции дневно, има една 
алтернатива - въведете комбинация от ин-
сулин с бързо и средно действие преди 
втората вечеря. Обаче смесването на тези 
инсулини в една спринцовка или инжекти-
рането им под формата на готови смеси от 
инсулин не е най-дорият метод. Ако ги ин-
жектирате в бедрото, има опасност от хи-
погликемия в ранната нощ поради бързия 
компонент. Но ако инжектирате в стомаха, 
съществува риск ефектът от среднодейст-
ващия инсулин да не продължи до сутрин-
та.

Тъй като на обикновения бързодействащ инсулин 
(Актрапид, Хумулин Р, Инсуман Рапид) са необ-
ходими 20-30 минути, за да започне да действа, 
вие трябва да позволите на инсулина първо да 
започне своето действие и после да хапнете. В 
противен случай състезанието ще бъде много не-
равностойно. Въглехидратите от храната ще бъ-
дат първите, които ще навлязат в кръвния поток 
и ще повишат кръвната глюкоза. Инсулинът ще 
постъпи в кръвта по-късно, като ви излага на риск 
от ниска кръвна глюкоза преди следващото хра-
нене. Въвеждането на инсулинови инжекции 30 
минути преди хранене е особено важно по вре-
ме на закуската. Ако обаче сте запознати с този 
проблем, трябва да инжектирате 20-30 минути 
преди всяко хранене. Аналозите на инсулина с 
ултрабързо действие (НовоРапид и Хумалог) за-
почват да действат много бързо и могат да бъдат 
поставени точно преди хранене.
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Кога трябва да си сложа 
инсулина преди хранене?

Няма разлика в действието между бър-
зодействащия регулярен инсулин, про-
извеждан от различни компании. Анало-
зите на инсулина с ултрабързо действие 
(NovoRapid и Humalog) започват да рабо-
тят по-бързо от бързодействащия инсу-
лин. Абдоминалната област (коремът) е 
най-подходящото място за инжектиране 
преди хранене (виж стр. 133). Ако инжек-
тирате редовно бърз инсулин преди хране-
не в бедрото (или седалището), вероятно 
ще трябва да добавите още 15-30 минути 
към данните в таблицата. Времевите ин-
тервали, дадени в тази глава, се отнасят 
до инжекции на регулярен бързодействащ 
инсулин в стомаха, освен ако не е посо-
чено друго. Когато се използва аналог на 
инсулина с ултрабързо действие, по-добре 
е да се избере времето, както е посочено в 
таблицата

Дозата инсулин, инжектирана преди ля-
гане, е почти напълно изчерпана сутрин-
та. Ето защо е необходимо да се напра-
ви сутрешно инжектиране на регулярен 
бързодействащ инсулин най-малко 30 
минути преди закуска. Изчакайте по-дъл-
го, ако кръвната Ви глюкоза е висока или 

по-кратко, ако е ниска. НовоРапид и Ху-
малог могат да се инжектират точно пре-
ди хранене, освен ако кръвната глюкоза 
е висока. Вижте таблицата на стр. 165 за 
препоръки за инжектиране преди закус-
ка.

В идеалния случай регулярният бързо-
действащ инсулин трябва да се инжекти-
ра 20-30 минути преди всяко хранене, тъй 
като кръвната глюкоза не се променя вед-
нага. Въпреки това, до обяд, все още има 
малко инсулин с бързо действие от закуска, 
също както и при другите хранения. Сле-
дователно, 30-те минути, необходими за 
“стартиране” на инсулина, не са толкова 
необходими за другите хранения, колкото 
за закуската.

При деца, на които се поставят малки 
дози, инсулинът се абсорбира по-бързо, 
отколкото при възрастни, особено ако те 
имат малка подкожна мастна тъкан. Сле-
дователно, при децата не е необходимо 
да се чака 30 минути преди хранене (ако 
кръвната глюкоза не е висока преди хра-
нене). 

Важно е да инжектирате регулярния бързодейст-
ващ инсулин 30 минути преди закуска. В едно 
проучване се установява, че кръвната глюкоза се 
повишава с почти 5 ммол/л, когато децата поста-
вят инсулина точно преди закуската, в сравнение 
с по-малко от 1 ммол/л когато се изчакат 30 ми-
нути между поставяне на инсулина и храненето.



94

Много е трудно да се инжектира инсули-
на 30 минути преди хранене при по-малки 
деца, тъй като това води до чести прекъсва-
ния в техните занимания и в час, ако са уче-
ници. Ето защо препоръчваме на по-мал-
ките деца да се поставя инсулинът точно 
преди хранене (освен преди закуска). При 
някои деца, обаче, инсулинът се абсорбира 
бавно, затова е необходим индивидуален 
съвет по този въпрос. По-големите деца 
рядко имат проблеми с прилагането на ин-
сулин 30 минути преди закуска.

Ако се инжектира регулярен бърз инсу-
лин точно преди хранене, важно е храната 
да не се евакуира много бързо от стомаха 
към червата. В противен случай кръвната 
глюкоза ще се повиши преди инсулинът 
да попадне в кръвта. Всяко съдържание 
на мазнини в храната ще забави скоростта 
на евакуацията на храната от стомаха. На-
пример, сладоледът, произведен от млеч-
ни продукти, има високо съдържание на 
мазнини, поради което ще даде по-бавно 
покачване на кръвната глюкоза, отколкото 
на сладолед на водна основа. Виж частта 
относно храненето, стр. 226.

Стойността на кръвната глюкоза преди 
хранене определя кога е най-добре да се 
инжектира инсулина. Ако кръвната глюко-

за е висока, трябва да изчакате 45-60 мину-
ти преди хранене. Ако имате ниска кръвна 
глюкоза, трябва да отложите инжекцията 
до самото начало на хранене или да не из-
чакате повече от 15 минути (вж. Таблицата 
на стр. 154).

Не забравяйте, че ще се наложи да минат 
поне 2 часа след инжектиране на NPH-ин-
сулина преди лягане, за да започнете да за-
белязвате действието (дори повече, когато 
използвате Лантус). Това означава, че ин-
тервалът между последната доза бърз ин-
сулин и инсулина преди лягане не трябва 
да превишава 3-4 часа. За аналога с ултра-
бързо действие (НовоРапид или Хумалог) 
този интервал трябва да бъде по-кратък, в 
противен случай съществува риск от пови-
шаване на кръвната глюкоза и кетони, ако 
интервалът е повече от 2-3 часа.

При по-мaлките деца, на които се поста-
вя нощна доза от NPH, когато вече спят, 
има по-дълъг интервал, тъй като лягат 
рано. Поради това понякога е по-добре 
да се използва регулярен бързодействащ 
инсулин (Актрапид, Хумулин Р, Инсуман 
Рапид) преди вечеря за по-продължително 
действие, достатъчно преди началото на 
действието на нощния инсулин. Този съвет 
не е подходящ, ако последната доза от NPH 
се прилага преди вечеря.

Аналозите на ултрабързия инсулин Ново-
Рапид и Хумалог могат да се инжектират 
точно преди хранене и пак ще получите 
добър ефект от инсулина, когато глюкоза-
та от храната навлезе в кръвообращението. 
Необходимо е обаче горепосочените пре-
поръки да се вземат предвид. Например, 
ако кръвната ви глюкоза е висока преди 
хранене, трябва да се опитате да изчакате 
15-30 минути преди да започнете да се хра-
ните. Ако е ниска, можете да си сложите 
инсулиновия аналог веднага след хранене. 
НовоРапид и Хумалог могат да се прилагат 
с добър ефект след приемане на храна, ако 
не знаете предварително колко ще изяде-
те. Обикновено НовоРапид и Хумалог се 
комбинират с една или две инжекции база-
лен инсулин (със средно или дългосрочно 
действие, виж стр. 172).

Може ли да се прилага  
регулярен бърз инсулин точно 

преди хранене?

За да разберете, инжектирайте директно ин-
сулина преди хранене и измерете кръвната 
си глюкоза преди и 1,5-2 часа след хранене. 
Кръвната глюкоза не трябва да се повишава с 
повече от 3-4 ммол/л. Ако се повиши, ефектът 
на бързодействащия ви инсулин е твърде ба-
вен.
Опитайте същото с инжекцията с инсулин 15 и 
30 минути преди хранене, за да разберете кой 
интервал е най-подходящ за вас. Ако кръвната 
ви глюкоза е твърде висока, дори когато ин-
жектирате инсулин 30 минути преди хранене, 
вероятно имате нужда от по-висока доза.
Когато се използва аналог на инсулина с ул-
трабързо действие (НовоРапид или Хумалог), 
той обикновено се инжектира точно преди 
хранене.
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Инсулинова помпа
При използване на инсулинова помпа вие 

получавате доза преди хранене (която се 
нарича болусна доза), като натискате опре-
делени бутончета на помпата. Допълнител-
но, помпата постоянно предоставя ма лки 
дози инсулин, за да се осигури потреб-
ността на организма от неголямо ниво на 
инсулин в кръвта между храненията и но-
щем. Вж. главата за помпите на стр. 184.

Мога ли да пропускам 
хранения?

Вашето тяло се нуждае от малко количе-
ство инсулин в кръвта, дори между хране-
нията, за да се осигури обмен на глюкозата, 
произвеждана от черния дроб. 

Ето защо, ако използвате режим на мно-
гократно инжектиране на инсулин с бързо 
действие (Актрапид, Хумулин Р, Инсуман 
Рапид), трябва да си сложите малка доза 
инсулин, дори когато прескочите хранене, 
тъй като дозата инсулин преди хранене 
също така осигурява и необходимостта от 
базален инсулин между храненията. Чес-
то е достатъчно половината от обичайната 
доза, но трябва да я изпробвате сами. Ин-
тервалът между храненията и инжекциите 
с бърз инсулин не трябва да надвишава 5 
часа. Вслушвайте се в сигналите си за глад 
и ще знаете кога да ядете. Не можете да 
пропуснете основното ястие, а след някол-
ко часа и междинната закуска. Този про-
блем може да бъде разрешен, ако базалният 
инсулин се инжектира на два пъти - и су-
трин, и вечер. Ако сте с ниска кръвна глю-
коза, трябва да изядете нещо незабавно.

Ако кръвната ви глюкоза е около 15 
ммол/л и искате да пропуснете хранене, 
пак трябва да инжектирате инсулин, макар 
и само за да намалите нивото на кръвната 
глюкоза. Ще можете да компенсирате хра-
ната, като ядете повече за междинна закус-
ка или на следващото основно хранене, ко-
гато инсулинът понижи кръвната глюкоза 
(виж също “Временни промени в дозите 
инсулин” на страница 153).

Ако използвате НовоРапид или Хумалог и 
инжектирате базален инсулин сутрин (или 

Лантус еднократно), можете да опитате да 
пропуснете хранене и съответната доза ана-
лог (НовоРапид или Хумалог). При високо 
ниво на кръвната глюкоза, ще ви трябват 
няколко единици от аналога с ултрабързо 
действие като коригираща доза. Ако е не-
обходимо, увеличете дозата НовоРапид или 
Хумалог преди следващото хранене.

Инсулин преди сън
Най-трудно се определя каква да бъде до-

зата на инсулина през нощта, която поста-
вяме преди лягане. Въпреки че не ядем през 
нощта, тялото ни се нуждае от постоянно 
ниско ниво на инсулин за обмен на глюкоза-
та, която се получава от черния дроб. При из-
ползване на режима на многократни инжек-
ции, инсулините със средно действие като 
NPH се въвеждат най-често преди лягане. За 
някои хора бавнодействащият инсулин може 
да бъде по-добра алтернатива (Лантус, Ул-
тратард, Хумулин У). При деца и възрастни 
все повече се използва Лантус, защото дава 
по-равномерно действие. Друга алтернатива 
е новият базален инсулин Левемир.

Мога ли да променям времето 
за хранене?

Обикновено можете да преместите времето за 
храна и инжекции с един час във всяка посока. 
Просто помнете, че не трябва да допускате 
повече от 5 часа между инжекциите на регу-
лярен бързодействащ инсулин преди хранене, 
ако нямате базален инсулин през деня. Ако 
останете само с бързия инсулин за повече от 5 
часа, съществува риск от дефицит на инсулин 
в организма. Ако използвате аналози на инсу-
лина с ултрабързо действие (НовоРапид и Ху-
малог)), тогава няма да бъдете ограничени от 
времето за хранене, ако въведете базален ин-
сулин и сутрин (вж. страница 172) или когато 
използвате бавнодействащ инсулин (Лантус, 
Ултратард, Хумулин У) като базален инсулин.
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Нощният инсулин осигурява нуждите за 
почти една трета от денонощието, така че 
дозата му често оказва най-значим ефект 
върху HbA1c (виж стр. 124). Високите нива 
на кръвната глюкоза през нощта могат да 
ви дадат висок HbA1c, дори ако нивото на 
кръвната глюкоза е нормално през деня

Кога трябва да се поставя 
НПХ-инсулин преди лягане?

Важно е инжектирането на нощния ин-
сулин да се извършва по едно и също вре-
ме всеки ден от седмицата преди лягане. 
Ако променяте времето всеки следващ 
ден, тогава ще ви бъде трудно да про-
следите общата картина на промените на 
кръвната глюкоза. Най-важното е да се га-
рантира, че инсулинът ще действа до су-
тринта (виж диаграмата на стр. 163), така 
че най-добре е да инжектирате нощния 
инсулин колкото е възможно по-късно, 
например точно преди обичайното време 
за лягане. Няма смисъл да седите будни 
до късно, чакайки времето за инжектира-
не. За възрастните, подходящото време е 
23.00 ч. А при по-големите деца е по-под-
ходящо около 22.00 ч. Родителите трябва 
да са наясно, че много малките деца обик-
новено продължават да спят по време на 
поставяне на късната вечерна инжекция, 
показвайки само малко тревожност. Ето 
защо инжектирайте инсулина преди да си 
легнете в около 23.00 часа. Подкожен ка-
тетър (Insufflon, виж стр. 144) ще облекчи 
ситуацията, ако детето се събужда, когато 
родителите използват обикновени сприн-
цовки или писалка.

Дозата НПХ-инсулин (Протафан, Инсу-
латард, Хумулин Н, Инсуман Базал), при-
ложена вечер, ще действа след 2-4 часа и 
ще продължи 8-9 часа. Ленте-инсулините 
(Монотард, Хумулин Л) имат малко по-го-
ляма продължителност на действие и мак-
сималният им ефект се проявява след 4 или 
5 часа. Не забравяйте, че по-малки дози 
инсулин имат не само по-малък ефект, но 
и по-кратка продължителност на действие.

Когато използвате писалка е много важно 
да обърнете флаконите с НПХ-инсулин 
нагоре и надолу или да ги разклатите вни-
мателно преди инжектирането най-мал-
ко 20 пъти за равномерното им смесване. 
NPH флаконът за инсулин съдържа малка 
стъклена или метална топка, която помага 
за смесването на инсулина с бистрата теч-
ност.

Кога трябва да се инжек-
тира инсулин с продължи-
телно действие?

Инсулините тип Ултраленте (Ултратард, 
Хумулин У) имат дълготраен ефект поради 
свързването на инсулина с големи кристали 
и наличие на свободен цинк. Те започват да 
действат в рамките на 2-4 часа след инжек-
тирането, максималният им ефект се проя-
вява между 6-12 часа и все още имат малък 
ефект дори след 24 часа. Следователно, ин-
сулинът с продължително действие трябва 
да се прилага в ранната вечер, например, 
преди вечеря или дори преди следобедната 
закуска (ако имате четири основни хране-
ния, вижте диаграмата на стр. 150). Вре-
мето за поставяне е много индивидуално, 
така че трябва да експериментирате и да 
намерите най-добрата възможност да се 
събудите с добра кръвна глюкоза преди за-
куска. За да се постигне достатъчен ефект 
на базалния инсулин, е необходимо да се 
въведат най-малко 30-40% от общата дено-
нощна доза инсулин (40-50% при аналози-
те на инсулина с ултрабързо действие). Не 
забравяйте, че инсулинът  с продължител-
но действие ще има ефект и на следващия 
ден.
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При висока доза инсулин с продължи-
телно действие често се препоръчва да я 
разделите и да инжектирате половината 
сутрин и половината преди вечеря, втора-
та вечеря или преди лягане. Ако въвеждате 
аналог на инсулина с ултрабързо действие 
(NovoRapid или Humalog) преди хранене, 
вероятно ще трябва да разделите дълго-
действащия базален инсулин на две инжек-
ции на ден.

Новият дългодействащ аналог Lantus може 
да се въведе преди вечеря, преди лягане и 
дори сутрин. За повечето хора е достатъч-
на еднократна доза Lantus, но някои трябва 
да разделят дозата и да инжектират част от 
нея сутрин (вж. стр. 180). Имайки предвид, 
че инсулините с продължително действие 
работят повече от 24 часа, е важно да не 
променяте дозата по-често от 2 (или 3) пъти 
седмично. Инсулинът тип Ленте не се пред-
лага под формата на флакони за писалки за 
спринцовки. Причината е, че този инсулин е 
в кристална форма и кристалите се унищо-
жават, когато се смесват във флакона с помо-
щта на стъклена топка. Lantus е бистър раз-
твор и обикновено се инжектира с писалка, 
но може да се инжектира и със спринцовки.

Смесване на инсулини
Инсулините тип NPH (Протафан, Инсу-

латард, Хумулин Н, Инсуман Базал) може 
да се смесват с обикновен бързо действащ 
инсулин и с аналози на инсулин с ултра-
бързо действие (НовоРапид и Хумалог). 

Въпреки това, ако смесвате инсулини тип 
Lente (Монотард, Хумулин Л, Хумулин У, 
Ултратард или подобни) с бързодействащ 
инсулин, вие можете частично да загубите 
ефекта на бързодействащите. Това се дъл-
жи на наличието на свободен цинк в тези 
инсулини, който се свързва с бързодейства-
щия инсулин и изравнява пика на действие, 
като го прави по-дълъг. Ако приготвите 
сместа от флакони, съхранявани в хладил-
ника, и я инжектирате веднага след смесва-
не в спринцовката, този проблем е по-сла-
бо изразен. Ако използвате дългодействащ 
тип Ултраленте (Хумулин У, Ултратард) 
заедно с бързо действащ инсулин в режим 
на многократно инжектиране, желателно е 
да ги прилагате в отделни инжекции. Обаче 
инсулиновия аналог с ултрабързо действие 
(Хумалог), изглежда, е изключение от това 
правило. Когато Хумалог и Ултраленте 
бяха смесени, техният пик на действие не 
се промени, когато сместа се инжектира 5 
минути след приготвянето. Въпреки че се 
препоръчва да не се смесва дългодействащ 
инсулин Лантус с други инсулини, едно 
проучване показва, че може да бъде смесе-
но с НовоРапид или Хумалог без никакъв 
отрицателен ефект върху кръвната глюкоза.

Ефектът “депо”
Когато се използва само инсулин със сред-

но или продължително действие, в подкож-
ната мастна тъкан се образува депо на инсу-
лин, което съответства на необходимостта от 
инсулин за 24 часа. Колкото по-малко е коли-
чеството поставян инсулин със средно или 
продължително действие, толкова по-малко 
ще бъде депото. В режима на многократни 
инжекции се използва по-малко инсулин със 
средно или продължително действие, така 
че депото ще отговаря на изискванията за 
инсулин само за 12 часа. Ако дозата на инсу-
лина, поставян преди сън се промени, тяло-
то ви се нуждае от 2-3 дни, за да се адаптира 
към нея, като се има предвид размерът на 
инсулиновото депо. Само тогава ще можете 
да видите пълния ефект от промените (вж. 
“Основни правила” на страница 159).
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Отрицателната страна на голямото инсу-
линово депо е, че инсулиновото действие 
може да се променя от ден на ден. Негатив-
ната страна на малкото инсулиново депо е, 
че в тялото ви има малко или никакъв ин-
сулин. Депото функционира като “резервен 
склад”, от който излишният инсулин, съх-
раняван в организма, може да бъде използ-
ван в случай на краткотрайна инсулинова 
недостатъчност, например, когато забра-
вите да се инжектирате. Когато нуждата 
от инсулин се покачва (например поради 
инфекция или няколко часа след забравена 
инжекция с инсулин), тялото става по-по-
датливо на инсулинов дефицит (повишени 
кетонови нива, гадене или повръщане). При 
терапията с инсулинова помпа се използ-
ват само аналози с ултрабързо действие 
или бързодействащ инсулин, което води до 
много малко инсулиново депо. В случай на 
спиране или блокиране на приема на инсу-
лин, инсулиновата недостатъчност ще въз-
никне в следващите 4-6 часа (виж стр. 197).

Колко точна е инжекти-
раната инсулинова доза?

Когато се използва правилно, инсулино-
вата писалка въвежда много точна доза ин-
сулин с грешка от само няколко процента. 
Влиянието на получената инсулинова доза 
обаче зависи от редица други фактори. 
Ефектът на същата доза инсулин, която чо-
век си поставя на едно и също място, може 
да варира до 25%. Тя дори може да вари-
ра до 50%, когато същата доза се прилага 
от двама различни човека. Това обяснява 
много тъжния факт, че можете да върши-
те абсолютно същите неща, да ядете точ-
но същата храна и да инжектирате една и 
съща доза инсулин в продължение на два 
последователни дни, но в същото време да 
получите напълно различни стойности на 
кръвната глюкоза.

Усвояване на инсулина
Различни фактори могат да повлияят на 

усвояването (абсорбцията) на инсулин от 
местата за инжектиране. Топлината подо-

брява усвояването. Ако температурата в 
помещението се повиши от 20° C до 35° C, 
скоростта на усвояване на бързодейства-
щия инсулин ще се увеличи с 50-60%. Ако 
вземете вана или сауна при 85° C, може да 
увеличите абсорбцията си със 110%!

С други думи, ще бъдете изложени на 
риск от хипогликемия, ако си поставите 
бързодействащ инсулин малко преди да 
вземете гореща вана. Температура на во-
дата от 42° C , когато взимате душ, мине-
рална вана или джакузи може да повиши 
нивото на инсулина в кръвта двойно, дока-
то студена баня (22° C) ще намали абсорб-
цията на инсулин. Масажът на местата на 
инжектиране в продължение на 30 минути 

При вида на такъв надпис може да се разстро-
ите и да се натъжите, да се почувствате като че 
ли имате чума. Причината за предупреждението 
е, че инсулинът се абсорбира по-бързо, когато 
кожата се нагрява с гореща вода. Ако знаете за 
този феномен и спазвате необходимите предпаз-
ни мерки, можете лесно да вземете минерална 
вана или джакузи. Когато се използват аналози 
с ултрабързо действие (НовоРапид, Хумалог), аб-
сорбцията е по-малко зависима от температура-
та на кожата.
Възрастни с диабетна язва или увреждане на нер-
вите, трябва да са особено внимателни преди да 
вземат минерална вана и трябва да обсъдят това 
с техния лекар или специалист по болестите на 
краката, тъй като топлата вода омекотява кожата 
и увеличава риска от инфекция.
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повишава нивата на инсулин и намалява 
кръвната глюкоза, както при поставяне на 
бързодействащи, така и при поставяне на 
инсулини с продължително действие.

Температурата на кожата също е важна. В 
едно проучване, едно и също инжектирано 
количество инсулин предизвиква повиша-
ване на концентрацията на инсулин в кръв-
та два пъти за 45 минути при температура 
на кожата 37° С в сравнение с 30° С (съща-
та стайна температура). В същото  изслед-
ване е установено, че при хора с по-дебел 
подкожен мастен слой (10 mm) се наблю-
дават по-ниски нива на инсулин, отколкото 
при хората с тънък подкожен мастен слой 
(2 mm). Вижте също “Къде мога да си ин-
жектирам инсулин?” на страница 131.

Какво се случва, 
ако детето не завърши 
храненето?

Ако детето ви има диабет, тогава като ро-
дител ще бъдете твърде загрижени за това, 
колко ще изяде детето ви от определеното 
количество храна. Ако детето вечеря в учи-
лище, е полезно да прочетете предварител-
но менюто на училищния стол и да обсъди-
те какво харесва и не харесва вашето дете и 
заедно да изберете какво да яде. По-малки-
те деца са особено непредсказуеми в това 
колко от определеното количество храна 
ще изядат след поставянето на инсулина. 
Ако детето яде по-малко от очакваното, съ-
ществува риск от хипогликемия. Разбира 
се, не е идеален вариант да инжектирате 
инсулина след хранене, но в подобна ситу-
ация може да е по-добра алтернатива, осо-
бено, когато се използват аналози на инсу-
лин с ултрабързо действие (НовоРапид или 
Хумалог). Можете също да опитате първо 
да инжектирате инсулин за по-малко коли-
чество храна и след това да добавите оста-
налата част от дозата инсулин, ако детето 
изяде нормалното количество храна. Ако 
детето използва помпа или подкожен кате-
тър (Инсуфлон), допълнителната доза няма 
да причини проблеми.

Фактори, влияещи на действи-
ето на инсулина

(1)  Подкожно кръвоснабдяване 
(повишеното кръвоснабдяване води до 
по-бързо усвояване на инсулина).

Ускорява се при: Загряване, например,
 сауна, джакузи, горещ душ, 
 гореща вана или 
 по време на треска.
Намалява при: Охлаждане, например,
  студена баня. 
 Пушене (стесняване 
 на кръвоносните съдове). 
 Дехидратация.

(2) Дълбочина  По-бързо усвояване
на инжектиране след интрамускулно
 инжектиране.

(3) Място за  При абдоминално
инжектиране  инжектиране
Вижте стр. 133 (в стомаха) се абсорбира
 по-бързо отколкото 
 при инжектиране в бедро-
 то. Усвояването на инсули-
 на при инжектиране в се- 
 далището е по-бавно, 
 отколкото от корема, 
 но малко по-бързо, 
 отколкото от бедрото.

(4) Инсулинови  Може да се свържат
антитела с инсулина, което води до
 забавен и по-малко 
 предвидим ефект.

(5) Упражнения  Увеличават абсорбцията на
и спорт бързодействащия инсулин, 
 дори и след края на 
 тренировката, особено, ако
 инжекцията е направена 
 интрамускулно.

(6) Масаж на  Повишената абсорбция
местата за вероятно се дължи на 
инжектиране по-бързото разграждане
 на инсулина.
(7) Дебелина  По-големият слой
на подкожната  подкожна мастна тъкан 
мастна тъкан причинява бавна абсорбция
 на инсулина.

(8) Инжекции  Забавено и непредвидимо
в мастните  усвояване на
уплътнения  инсулина
(липо хипертрофия) 

(9) Концентрация  40 ЕД/мл се усвояват
на инсулина по-бързо, отколкото 
 100 ЕД/мл.
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Дете с добър контрол на глюкозата, като 
правило, е дете, което е осъзнало колко е 
важно да си изяде съответното количество 
храна. Ако кръвната глюкоза е висока, де-
тето няма да се чувства толкова гладно, 
колкото обикновено, и няма да яде много, 
но след това може да се нуждае от повече 
храна в допълнение към храненето, за да 
балансира нивата на инсулина (вижте “Гла-
ден или сит?” на стр. 242). Дори възраст-
ните се чувстват по-сити с високи нива на 
кръвната глюкоза.

Правилото в практиката е винаги да пред-
лагате хляб заедно с вече приготвените яс-
тия, защото така детето ще може да изяде 
адекватното на поставения инсулин коли-
чество въглехидрати, дори ако не харесва 
предложената храна.

Ако детето яде повече или по-малко от 
обикновено, можете да го компенсирате по 
време на следващата закуска. Ако детето е 
поело по-малко храна на обяд, когато пла-
нирате следобедната закуска,  дайте малко 
повече храна от обикновено, може би нещо 
вкусно, ако има проблеми с апетита. Ако 
използвате аналог на инсулин с ултрабързо 
действие (НовоРапид, Хумалог), може да 
се наложи да добавите и инсулин, напри-
мер, ако следобедното хранене е повече от 
обичайното. Ако детето е на режим на дву-
кратни инжекции и е изяло по-малко, може 
да намалите дозата на инсу лина с бързо 
действие (Актрапид, Хумулин Р, Инсуман 
Рапид) или аналога с ултра бързо действие 
(НовоРапид, Хумалог), но поставете съща-
та доза инсулин със средно действие (Про-
тафан, Инсулатард, Хумулин Н, Инсуман 
Базал).

Какво ще стане, ако за-
бравите да инжектирате 
инсулин?

Можете да опитате следните препоръки, 
ако имате диабет от известно време и сте 
сигурни в начина на инжектиране на инсу-
лин. Ако дори малко се колебаете, трябва 
да се свържете с болницата или центъра 
за диабет.

Забравена инжекция  
преди хранене
(режим на многократно  
инжектиране)

Ако си спомните за това веднага след 
хранене, въведете същата доза обикновен 
бърз инсулин или аналог на инсулина с ул-
трабързо действие или го намалете с една 
или две единици. Ако вече са минали един 

След инжектиране в мускулите на бедрото 
скоростта на усвояване (абсорбция) ще се уве-
личи значително, когато тренирате мускулите 
на краката си. Бързодействащия инсулин (10 
Ед) е поставен в 0 минути. След инжектиране в 
подкожната мастна тъкан, ще забележите само 
леко увеличение на скоростта на абсорбция, 
вероятно поради “масажа” на подкожното 
депо на инсулин, осъществен от съкращаване-
то на мускулите.
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или два часа, можете да опитате да поста-
вите половината от дозата бързодействащ 
инсулин, или дори по-добре, аналог на 
инсулина с ултрабързо действие (НовоРа-
пид, Хумалог). Ако е изтекло повече време, 
добавете няколко единици към следваща-
та инжекция преди хранене, но само след 
като измерите нивото на кръвната глюкоза 
преди храненето и се уверите, че е високо.

Забравена инжекция  
преди лягане
(режим на многократно 
инжектиране)

Ако се събудите до 2.00 часа, все още мо-
жете да въведете нощния си инсулин, но 
дозата трябва да бъде намалена с 25-30% 
или 1-2 единици за всеки изминал час от 
обичайното време за инжектиране. Ако ос-
тават по-малко от пет часа преди обичайно-
то време за пробуждане, измерете кръвната 
глюкоза и инжектирайте обикновен бързо-
действащ инсулин (не НовоРапид или Ху-
малог, които имат твърде кратко действие 
за такава ситуация). Можете да опитате 
доза бърз инсулин, която е половината от 
дозата от обичайния ви нощен инсулин със 
средно действие. Все пак никога не поста-
вяйте повече от 0,1 Ед/ кг телесна маса на-
веднъж.

Ако се събудите с висока кръвна глюкоза, 
гадене и повишени нива на кетони в кръв-
та или урината, тогава имате симптоми на 
недостиг на инсулин. Въведете 0.1  Ед/ кг 
телесна маса от инсулин с бързо действие 
(или дори по-добре, НовоРапид или Хума-
лог) и измерете кръвната си глюкоза отно-
во след 2-3 часа. Ако кръвната глюкоза не е 
намаляла, въведете нова доза от 0,1 Ед/ кг 
телесна маса. Ако все още чувствате гадене 
или повръщате, тогава трябва незабавно да 
отидете в болницата.

Забравена инжекция при 
режим на двукратно ин-
жектиране

Ако, например, забравите сутрешната ин-
жекция, въведете същата доза или намале-
те количеството на бързодействащия инсу-
лин (или аналога на ултрабързо действие) с 
1 или 2 единици, ако си спомните това вед-
нага след хранене (но въведете същата доза 
NPH). Ако си спомните след час-два, може-
те да се опитате да намалите количество-
то на бързия инсулин/аналог на инсулина 

Масажирането на местата за инжектира-
не значително повишава абсорбцията на 
инсулин. Бързодействащ инсулин (10 еди-
ници) е поставен в 0 минути. Можете да 
използвате това, ако искате бързодейст-
ващият инсулин да подейства много бързо, 
например при висока кръвна глюкоза и по-
вишени нива на кетони в кръвта или урина-
та. Разтрийте инжекционното място добре в 
продължение на 15-30 минути и ще открие-
те, че инсулинът работи много по-бързо.
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с ултрабързо действие с почти половина-
та и количеството на инсулина със средно 
действие с около 25%. Ако си спомните за 
забравената инжекция дори по-късно, из-
мерете кръвната глюкоза преди следващо-
то хранене и въведете само бърз инсулин/
аналог на инсулина с ултрабързо действие 
преди това хранене. Когато се използват 
готови смеси от инсулин, не е възможно 
да се намали само един от компонентите. 
Когато разберете, инжектирайте по-малка 
доза от този инсулин или използвайте само 
бърз инсулин/ аналог на инсулина с ултра-
бързо действие, освен ако това не е време-
то за инжектиране на следващата вечерна 
инжекция.

Ако забравите за инжектирането преди 
вечеря и си спомните за това по-късно ве-
черта и тогава го поставите, следва да въ-
ведете по-малка доза инсулин със средно 
действие преди лягане. Малко повече от 
половината ще бъде достатъчно, но трябва 

да проверите това, като следите кръвната 
глюкоза. Може да се нуждаете също от ин-
жектиране на инсулин с бързо действие за 
втората си вечеря. Опитайте се да инжек-
тирате същата доза (или няколко единици 
по-малко), от това, което е трябвало да 
поставите преди първата вечеря. Кръвната 
глюкоза трябва да се проверява през нощта, 
за да се избегне нощната хипогликемия.

Какво се случва, ако въ-
ведете грешния инсулин?
Преди лягане

Погрешното въвеждане на бърз инсулин 
вместо нощен инсулин с продължително 
действие преди лягане е често срещано яв-
ление. Инсулинът-аналог с продължително 
действие Лантус е прозрачен, затова е дос-
та лесно да се направи грешка, като се по-
стави бързодействащ инсулин или аналог 
с ултрабързо действие вместо инсулина с 
продължително действие, особено ако и 
двата вида се вземат от ампули и се инжек-
тират със спринцовки.

Не се отчайвайте, това не е бедствие! Въ-
преки това, за няколко часа ще имате про-
блеми с ниската кръвна глюкоза и ще има-
те доста безсънна нощ, защото често ще 
трябва да измервате нивата на кръвната си 
глюкоза през нощта. Уверете се, че не сте 
сами вкъщи, тъй като през нощта може да 
се наложи някой да ви събуди, ако е необ-
ходимо и да ви помогне. Ако сте сами, в та-
кава ситуация би било по-добре да отидете 
в болницата.

Нуждаете се от глюкоза и храна под ръка. 
Започнете да проверявате стойностите на 
кръвната си глюкоза най-малко на всеки 
час и по-често, ако кръвната глюкоза спад-
не под 6 ммол/л. Яжте един или повече 
пъти през нощта, за предпочитане храни, 
богати на въглехидрати и съдържащи въз-
можно най-малко мазнини. Ако трябва да 
приемате глюкоза, за да елиминирате хи-
погликемията, нейният ефект ще бъде мно-
го по-бавен, ако храната в стомаха е богата 
на мазнини. Ако се случи да поставите го-
ляма доза НовоРапид или Хумалог  вместо 

Понякога е трудно да предвидите  дали малкото 
бебе или дете ще завърши храненето си. Тогава 
е по-добре да инжектирате по-малка доза ин-
сулин преди хранене, за да избегнете ситуация, 
при която давате пълна доза и детето отказва да 
яде. Алтернатива на това, особено когато се из-
ползват аналози с ултрабързо действие (НовоРа-
пид или Хумалог), е да се инжектира детето след 
хранене. Ако детето има помпа или подкожен ка-
тетър (Инсуфлон), тогава е лесно да дадете поло-
вината от дозата преди храненето и след това да 
добавете няколко единици, в зависимост от това 
колко е изяло детето.
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нощния си инсулин, тогава трябва да оч-
аквате много бързо действие на инсулина. 
В такава ситуация е особено важно да се 
ядат храни, които са богати на въглехидра-
ти и са с ниско съдържание на мазнини.

Поставянето на грешен вид инсулин ще 
бъде опасно, само ако поставите бърз ин-
сулин или аналог с ултрабързо действие 
преди лягане, без да забележите това. Това 
може да се случи, ако вашите писалки за 
базален и болусен инсулин са много сход-
ни или ако поставите грешен вид инсу-
лин в спринцовката (Лантуса е прозрачен 
инсулин). Ако сте свикнали с ниски нива 
на кръвната глюкоза, тялото ви може да 
не покаже никакви симптоми, които са 
предвестници на хипогликемията, докато 
кръвната глюкоза стане опасно ниска (вж. 
“Безсимптомна хипогликемия” на страни-
ца 64). Вижте също страница 73.

Не забравяйте, че ефектът от бързия ин-
сулин намалява след 5 часа (малко по-къс-
но, ако големината на дозата е повече от 10 
единици). Следователно, няколко часа след 
погрешното инжектиране, трябва да въве-

дете средно или продължително действащ 
нощен инсулин, но по-ниска доза. Сутрин-
та можете да поставите болусния инсулин 
преди закуска както обикновено, като взе-
мете предвид сутрешните стойности на 
кръвната глюкоза.

През деня
Ако се случи да си сложите средно дейст-

ващ инсулин вместо бърз инсулин през 
деня, той няма да окаже достатъчен ефект 
върху намаляването на кръвната глюкоза 
след хранене. Действието му ще дойде 
след няколко часа. Ако например, въведе-
те средно действащ инсулин за закуска (в 
режим на многократно инжектиране), мо-
жете да опитате да сложите и малка доза 
(около половината от обичайната доза) 
бързо действащ инсулин или дори по-
добре аналог с ултрабързо действие след 
закуска. Трябва да измерите кръвната си 
глюкоза преди обяд и при висока стойност 
(повече от 10 ммол/л), да въведете поло-
вината от обичайната болусна доза преди 
храненето.

Да се повъргаляте в 
леглото през уикенда

Без проблем можете да поспите малко 
повече през почивните дни. Допълнителен 
час сън рядко е проблем и обикновено мо-
жете да спите и около два часа по-дълго. Въ-
преки това, някои хора с диабет имат про-
блеми с висока кръвна глюкоза сутрин (вж. 
стр. 166) и трудно могат да спят по-дълго, 
тъй като кръвната им глюкоза може да се 
повиши рязко в първите сутрешни часове. 
Преминаването към дългодействащия ана-
лог на инсулин Лантус обикновено решава 
този проблем, но в някои семейства може  
родителите да поставят малка доза бърз 
инсулин в ранната сутрин. Детето или тий-

Ако сте отишли на купон, не забравяйте, че тан-
цът също е упражнение. Не забравяйте да ядете 
нещо допълнително по време на партито. При 
активни танци, вероятно няма да се нуждаете от 
допълнителна инжекция преди храна, освен ако 
нямате намерение да останете до много късно. 
Ако сте танцували доста, след това, за да предо-
твратите хипогликемия, може да се наложи да на-
малите дозата на нощния инсулин с 2-4 единици.
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нейджърът може след това да поспи още 
няколко часа преди закуска, докато кръвна-
та глюкоза започне да намалява.

Ако не заспивате до късно през нощта и 
планирате да спите сутринта по-дълго, то-
гава трябва да въведете нощния инсулин 
точно преди да си легнете. След това той 
ще действа както при нормален сън, вклю-
чително и в допълнителните часове сутрин.

Ако планирате ранна закуска, трябва да 
намалите дозата на нощния инсулин, тъй 
като нощта ви ще бъде по-кратка от оби-
чайното. В противен случай има риск от 
хипогликемия, когато болусният инсулин, 
който слагате преди закуската, започне да 
действа.

Ако планирате късна закуска, обикно-
вено и обядът ще бъде малко по-късно, 
защото няма да сте гладни в обичайното 
си време за обяд. По този начин целият 
ви ден ще бъде изместен, така че няма да 
имате проблеми с равномерното разпреде-
ление на храната през целия ден. Просто 
помнете, че времето между инжекциите с 
бързодействащ инсулин не трябва да над-
вишава пет часа. При инсулиновите анало-
зи с ултрабързо действие този интервал е 
по-малко важен, тъй като необходимостта 
от инсулин между храненията се осигурява 
от базалния инсулин. Ако имате инсулино-
ва помпа (дозатор), няма да ви е проблем да 
лежите в леглото по-дълго, ако регулирате 
базалната си скорост, така че кръвната ви 
глюкоза да остане на същото ниво сутрин, 
дори ако нямате закуска (вижте стр. 210).

Когато се сменя времето от лятно часо-
во време на зимно и обратно, трябва само 
да преместите стрелките на часовника си. 
Няма нужда от постепенно изместване на 
времето за хранене и инжектиране на ин-
сулин.

Ако трябва да останете 
будни през цялата нощ

Да прекарате будни цялата нощ не е нео-
бичайна практика, а понякога и неизбежен 
феномен за тийнейджъри и млади хора. 
Един от нашите пациенти, 18-годишно 
момче, работеше като екскурзовод и от 
него се изискваше да стои буден, понякога 
цяла нощ, в автобуса по пътя към ски ку-
рорта. 

По време на междуконтинентални поле-
ти хората често трябва да останат будни за 
дълго време (вижте “Със самолет през ча-
совите зони” на страница 333).

Ако не спите цяла нощ, тогава не трябва 
да поставяте нощен инсулин. Вместо това, 
си поставяйте бързия инсулин на всеки че-
тири или пет часа преди хранене. Проме-
няйте дозата в зависимост от количеството 
храна (сравнете количеството храна с оби-
чайния за вас обяд, вечеря или втора вече-
ря). Не трябва да поставяте същото количе-
ството инсулин, което обичайно си слагате 

Ако заспивате късно (около 2.00-3.00 часа през 
нощта), ще ви трябва още една инжекция (и хра-
на) късно през нощта. Не забравяйте, че инжек-
циите с регулярен бързодействащ инсулин трябва 
да се прилагат през интервал не по-голям от пет 
часа. При аналози с ултрабързо действие (Ново-
Рапид и Хумалог) може да има по-дълги интер-
вали, ако необходимостта от базален инсулин 
между храненията е осигурена с прилагането 
на инсулин с продължително действие (Лантус, 
Ултратард, Хумулин У) или със среднодействащ 
инсулин, прилаган двукратно  (Протафан, Инсу-
латард, Хумулин Н, Инсуман Базал).
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на закуска, тъй като след събуждане обик-
новено се изисква по-голямо количество 
инсулин, а вие не сте спали, следователно 
и закуската ви не е след събуждане.  (вижте 
“Начало на терапията с инсулин”, страница 
149). Когато използвате аналог на инсулин 
с ултрабързо действие (НовоРапид или Ху-
малог) и два пъти дневно - среднодействащ 
базален инсулин (Протафан, Инсулатард, 
Хумулин Н, Инсуман Базал), може да се 
наложи да си поставите половин нощна 
доза инсулин, за да осигурите базалната си 
потребност от инсулин по време на дългия 
полет. Когато се използва инсулинов аналог 
с продължително действие (Лантус, Ултра-
тард, Хумулин У), базалното му действие 
вероятно ще е достатъчно за целия полет.

Работа на смени
Може да е трудно да комбинирате диа-

бета с работата на смени. Когато се при-
берете вкъщи след нощна смяна, трябва 
да инжектирате и болусен инсулин, за да 
осигурите храната, която ще ядете, и ба-
зален инсулин, който ще ви е необходим 
по време на дневния сън. С регулярен бър-
зодействащ инсулин съществува риск от 
припокриване на инсулиновото действие, 
което може да доведе до хипогликемия 
след 3-4 часа. В подобна ситуация аналог 
на инсулин с ултрабърз ефект (НовоРапид 
или Хумалог) вероятно ще бъде по-добър 
вариант за поставяне преди хранене, тъй 
като действието му почти ще приключи, 
преди да се активира базалният инсулин. 
Инсулиновата помпа може да бъде по-удоб-
на за използване в тази ситуация, защото 
лесно можете да адаптирате базалната ско-
рост към вашите смени.

Рождени дни
За децата с диабет възможността да участ-

ват в рождени дни или училищни партита, 
без да ги смущава диабетът, е много важна. 
Вярваме, че е по-добре хората с диабет да 
се научат да се справят с храната, която 
ядат по време на партита, вместо да внасят 
собствени “диабетични продукти”. Добра 
идея, например, е да се обадите предвари-

телно на родителите, които подготвят пар-
тито и да ги помолите да осигурят напит-
ки, съдържащи изкуствени заместители на 
захарта (за предпочитане едни и същи за 
всички деца, тогава детето с диабет няма да 
се чувства разделено). Можете също така 
да помолите домакините да не предлагат 
твърде много “сладкиши”. На много пар-
тита децата получават пакет с лакомства 
в края на тържеството, които да си хапнат 
вкъщи, вместо да ги ядат през цялата ве-
чер, което е особено подходящо за дете с 
диабет.

Днес храната, която се подготвя за рожде-
ни дни, не е толкова сладка, колкото преди. 
Менюто може да бъде торта или сладолед, 
но първо обикновено се сервират пица, 
хамбургери, хот-дог. Опитайте да добавите 
допълнителни единици инсулин към торта-
та за рождения ден, в зависимост от разме-
ра на парчето торта, както и от физическа-
та активност (бягане, танци и т.н.), които 
обикновено придружават празниците (виж 
допълнителни дози на стр. 153 ). Ако ве-
черта е много активна, детето може да не се 
нуждае от допълнителен инсулин изобщо! 
Добре е да проверите нивото на кръвната 
глюкоза на детето след края на празника и 
да запишете резултата в дневник. Това ще 
ви помогне да планирате следващото парти 
предварително.

Ако детето ви е в детска градина или на-
чално училище, най-доброто време за праз-
нуване на рожден ден може да бъде обедна-
та почивка. Уверете се, че всички напитки 
за вашето дете (и за предпочитане и за дру-
гите деца) съдържат изкуствени захарни 
заместители. Обикновено, възпитателите 
са много доброжелателни и не отказват до-
пълнителните грижи, от които детето с ди-
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абет се нуждае. Понякога ще трябва да ин-
жектирате повече инсулинови единици, ако 
се сервира торта или друга сладка храна.

Ако вземете детето с вас на вечеря за въз-
растни, разбира се, ще откриете, че там се 
сервират бисквитки, пайове и други сладки 
неща. За да може вашето дете да избира от 
всичко, което се предлага, то ще се нуждае 
от допълнителен инсулин. Опитайте се да 
намерите компромис, например само ня-
колко бисквитки или малка част от тортата 
(и ако имате нужда да поставите една или 
няколко допълнителни единици инсулин). 
Като цяло не е много добре да се яде твър-
де много от това, което се предлага на праз-
нична вечеря. И не забравяйте да кажете на 
баба и дядо (за които само интересите на 
внука / внучката им са преди всичко), че 
така наречените “без-захар” бисквити или 
“диабетични бисквитки” не са добра алтер-
натива. Често те не са напълно без захар, 
а освен това много деца не харесват вкуса 
им.

Разбира се, способността ви да се спра-
вяте с диабета ще зависи от това колко чес-
то вие или вашето дете ходите на подобни 
партита. От време на време човек с диабет 
може, разбира се, да прави изключения и да 
похапва, когато се предлагат, някои сладки-
ши или парче торта. Но ако има изключе-
ния всяка седмица, те престават да бъдат 
изключения. Твърде честото потребление 
на много сладки неща ще повлияе както на 
теглото, така и на дългосрочния контрол на 
кръвната глюкоза.

Инсулин в училище  
и детската градина

Понякога е трудно да се осигури помощ 
при поставяне на инсулиновите инжекции 
в детската градина или да се направи така, 
че учителят да напомня на детето да инжек-
тира инсулина си в училище. Учителите и 
възпитателите не са официално задължени 
да правят инжекции, когато е необходимо, 
но в някои училища има медицинска сес-
тра, която ще помогне за това. В по-голе-
мите училища, където има няколко деца 
с диабет, те могат да се събират на обяд, 
да се хранят заедно, а училищен служител 
може да бъде наблизо, за да помогне на де-
цата, ако е необходимо. 

Много деца обичат гости с преспиване, т.е. да спят 
в къщата на приятелите си. Често това предполага 
разговори до късна нощ или различни игри. По-
ради това е полезно детето да хапне нещо като 
“среднощна закуска”, за да се предотврати хи-
погликемията. Съвсем естествено е родителите на 
деца с диабет да се притесняват, когато се нами-
рат в такава ситуация. Въпреки това е лесно да 
се прекали, като се грижите за детето прекалено 
много и го опекунствате непрекъснато, особено 
ако не сте сигурни какво да направите. Важно е 
родителите на приятелите му да знаят как и кога 
детето трябва да инжектира инсулина и какво да 
направят, ако детето има хипогликемия. Добра 
идея е да напишете списък с инструкции за детето 
- кога и колко инсулин трябва да се дава в зависи-
мост от стойностите на кръвната глюкоза. Не за-
бравяйте да оставите телефона си на родителите, 
а детето ви да има зареден мобилен телефон под 
ръка.

Когато останете да спите 
при приятели
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„Всеки става като дете, когато започва 
нещо ново“. Това твърдение е особено вяр-
но по отношение на регулирането на дози-
те инсулин. Много е трудно, дори и почти 
невъзможно, да управлявате успешно диа-
бета си, без да го контролирате у дома. Оп-
итът да се контролира диабет без домашен 
мониторинг (самоконтрол) е подобен на 
управлението на автомобил без скоросто-
мер, сензори за гориво и температура. Без 
тези устройства колата ви ще може да из-
мине малко разстояние, но най-вероятно 
ще свърши зле или просто ще се счупи.

Наблюдението на глюкозата 
може да бъде разделено на:
(1) Неотложни тестове

Тестове, които извършвате по всяко 
време, за да определите кръвната си 
глюкоза или евентуалното повишаване 
нивото на кетоните.

(2) Рутинни тестове
Тестове, които правите редовно, за да 
направите дългосрочни промени в до-
зите инсулин, храна или други дейнос-
ти.

(3) Дългосрочен контрол
Тестове, които отразяват контрола над 
диабета в продължение на дълъг пери-
од от време. Те включват тестове като 
фруктозамин и HbA1c.

Колко теста трябва да 
правя?

Контрол на кръвта
На практика се препоръчва да се опреде-

ля денонощния глюкозен профил поне през 
една седмица, дори при много малки деца. 

Това означава измерване на кръвната глю-
коза преди и 1,5-2 часа след всяко хране-
не (включително втората вечеря), а също и 
веднъж през нощта, за предпочитане меж-
ду 2 и 3 часа. Хубаво е да провеждате оп-
ределени тестове всеки ден като рутинни, 
постоянни измервания, с които можете да 
коригирате дневните си дози инсулин. Във 
всички останали случаи контролът е необ-
ходим, за да се отговори на някои въпро-
си, като например: „Това ли е началото на 
хипогликемичната реакция?“ Или „Мога 
ли без допълнителна храна през нощта?“ 
Няма смисъл да провеждате тестове, ако 
няма да реагирате на резултатите.

Самоконтрол.  
Наблюдение.

Измерването на нивата на кръвната ви глюкоза е 
като проверка на количеството гориво в колата. 
Разликата е, че трябва да бъдете внимателни не 
само за да се уверите, че бензинът (глюкозата) 
не се изчерпва, но и да контролирате това ниво 
да не става твърде високо.
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Вероятно ще трябва да правите поне 2, 
а за предпочитане 4-5 (преди всяко основ-
но хранене и преди лягане) измервания на 
кръвната глюкоза на ден. Това е наистина 
минимумът, който ще ви даде информа-
ция за ежедневните корекции на дозите 
инсулин, необходими за постигане на при-
емливо ниво на контрол на вашия диабет. 
По-честият контрол е необходим в ситуа-
ции, в които променяте диетата или други 
навици. След известно време ще ви бъде 
по-ясно колко инсулин е необходим в раз-
лични ситуации и след това ще можете да 
правите по-малък брой тестове.

По-чести тестове са необходими в мо-
мент, когато нуждата ви от инсулин се 

променя. Например, по време на периоди 
на стресова ситуация или по време на за-
боляване, когато енергично играете или 
участвате в спортни игри или ако излизате 
вечер, за да вечеряте навън. В такива ситу-
ации е добре да проведете тестове за кръв-
на глюкоза преди и 1,5-2 часа след всяко 
хранене и съответно да промените дозата, 
ако е необходимо. Ако искате да провери-
те как „бързите“ въглехидрати (например 
захарните бонбони) влияят на кръвната ви 
глюкоза, трябва да се направи тест 30 ми-
нути след консумацията им. С по-бавните 
въглехидрати, като шоколад или сладолед, 
трябва да измерите кръвната си глюкоза 
след 1-1,5 часа.

Денонощните профили на кръвната глюкоза 
може да изглеждат по този начин, ако сте напра-
вили тестове на кръвната си глюкоза преди и 1,5 
часа след хранене. Добра идея е да свържете 
отделните стойности с линия, ако измерванията 
са направени на не повече от 3-4 часа, защо-
то е по-лесно да се чете графика. Ще съберете 
повече информация, ако проверите сутрешна-
та урина за глюкоза и кетони и продължите да 
я наблюдавате често в деня на изготвяне на де-
нонощния глюкозен профил. Днес повечето глю-
комери имат памет, но все още е много полезно 
да записвате резултатите от всеки тест и дозата 
инсулин, която си поставяте в дневник, за да по-
лучите пълна представа за това какво се случва 
след хранене и други събития.

Не забравяйте, че няма да знаете нищо за нивото 
на кръвната ви глюкоза между тестовете. Резул-
татите на тази графика може да изглеждат добре, 
но тя отразява същия ден, както и графиката в 
ляво, като разликата е единствено в броя на из-
мерванията. Лесно е да се заблудите и да повяр-
вате, че тези линии представляват добро ниво на 
кръвната глюкоза между отделните измервания. 
Но погледнете резултатите от тестовете за урина. 
Те показват, че глюкозата се отделя в урината, 
което предполага, че кръвната ви глюкоза трябва 
да е била висока във времето между направените 
с глюкомера тестове.
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Контрол на урината
Въпреки че измерването на глюкозата в 

урината вече не се препоръчва като осно-
вен метод за наблюдаване на глюкозата, той 
има някои предимства. Предвид известно-
то ниво на бъбречния праг, наблюдението 
на глюкозата в урината може да бъде осо-
бено полезно в ситуации, при които измер-
ването на кръвната глюкоза е трудно или 
невъзможно. В случай на диабет при малко 
дете, което все още е в пелени, обикновено 
можете да изстискате няколко капки урина 
от пелена за анализ.

Измерването на глюкозата в урината е 
метод за наблюдение, който ви помага да 
определите кога през деня глюкозата се ек-
скретира в урината. Ако сте го установили, 
тогава можете да измерите кръвната глюко-
за. Това е практично през периодите, когато 
диабетът ви е много стабилен, например по 
време на фазата на ремисия. В допълнение 
към сутрешното изследване на кръвната 
глюкоза, тестовете за глюкоза в урината 
могат да добавят информация за нивото на 
глюкозата през нощта (вж. стр. 167).

В миналото кетоните можеха да се измер-
ват само в урината, но сега имаме добри 
методи за определяне на кетоните в кръв-
та. Въпреки това кръвните тест-ленти за 
кетони са много по-скъпи в много страни, 
което прави употребата на ленти за урина 
по-практично.

„Добри“ или „лоши“  
тестове?

Често наричат нормалните стойности на 
кръвната глюкоза „добри“, а високите стой-
ности - „лоши“. Млад човек, който често 
чува тези термини, може да започне да гле-
да на себе си като на „лош/лоша“. „Висока 
кръвна глюкоза“ звучи по-неутрално и е 
по-подходящ термин. Резултатите от теста 
са само част от информацията, те не отра-
зяват качествaтa на човек с диабет.

Диабет или не?
При човек без диабет нивото на кръв-

ната глюкоза се променя в тесни граници 
(обикновено между 3,3 и 7 ммол/л). И това, 
въпреки факта, че консумацията и вида на 
храната варират значително през целия ден 
при различните хора. Когато сте гладни, 
нивото на кръвната глюкоза е нормално 
под 5,6 ммол/л. По-високи стойности по-
казват, че човешкото тяло не е в състояние 
да се справи с глюкозата по правилния на-
чин (нарушен глюкозен толеранс). 

Денонощен глюкозен профил
Кръвни тестове:
(1) Преди всяко хранене
(2) 1,52 часа след всяко хранене.
(3) Един тест през нощта в зависимост 

от инсулина, даден преди лягане:
2.003.00 ч. през нощта  НПХинсу-
лини (Протафан, Инсулатард, Ху-
мулин Н, Инсуман Базал)
3.004.00 ч. през нощта  Ленте ин-
сулини (Монотард, Хумулин Л)
4.006.00 ч.  инсулини с продължи-
телно действие  Лантус, Ултратард, 
Хумулин У

(4) В много случаи е необходимо поин-
тензивно наблюдение с контрол на 
кръвната глюкоза преди основното 
и допълнителното хранене, заедно 
с тестове на всеки 23 часа през но-
щта.

(5) Контрол на урината: Сутрешна 
урина (глюкоза и кетони).

Добра идея при малките деца е да се проверява 
глюкозата в урината всеки път, когато отиват в 
тоалетната.
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Ако нивото на глюкозата в плазмата на 
гладно е над 7,0 ммол/л или случайно взе-
ти нива на плазмената глюкоза през деня 
са по-високи от 11,1 ммол/л, съчетани със 
симптомите на диабет (жажда, необяснима 
загуба на тегло и необходимост да ходите 
до тоалетната по-често от обикновено), 
показват, че човек има диабет. Диагнозата 
трябва да се потвърди чрез повторни те-
стове в друг ден, ако кръвната глюкоза не е 
много висока и не са измерени кетони.

Не трябва да разчитате на глюкомера на 
пациента, за да диагностицирате диабет. 
Ако човек без диабет има висока стойност 
на кръвната глюкоза, не трябва да казвате 
веднага: „Може да имате диабет.“ Вместо 
това, помолете го да провери кръвната си 
глюкоза на гладно при лекар.

Има ли забранени неща?
Често ни питат: „Дали мога да направя 

това или това, ако имам диабет.“ Най-до-
брият отговор е, че нищо не е напълно заб-
ранено. Важно е, обаче, да експерименти-
рате, за да изясните какво можете или не 
можете да направите. Добра идея е да про-
ведете експеримент с храна и инсулин, като 
едновреммено с това правите и контрол на 
кръвната си глюкоза. При такъв опит един-
ственото, което рискувате, е да получите 
временно висока или ниска стойност на 
кръвната глюкоза.

Цифрите в тази книга се отнасят до 
плазмена глюкоза, освен ако не е 
посочено друго. Нея показват пове-
чето съвременни глюкомери (пре-
дишното издание от 1998 г. съдържа 
стойностите на глюкозата в цялост-
ната кръв). Плазмената глюкоза се 
използва от лекарите за диагно-
стициране на диабета и в повечето 
проучвания. Плазмената глюкоза е 
приблизително с 11% повисока от 
глюкозата в цялостната кръв.

Може да не е лесно да получите проба от урина 
от модерните памперси, които абсорбират ури-
ната много бързо и ефективно. Опитайте се да 
поставите парче плат вътре в пелената, така че 
да попие малко урина. По-лесно е да изстискате 
няколко капки урина от памперси за еднократна 
употреба на по-стар модел (с полиетиленово по-
критие) или от тъкани пелени.

Не винаги е лесно да се поддържа мотивацията, 
за да се извършват всички измервания, необхо-
дими за самоконтрол. Понякога трябва да се на-
сърчавате или да се възнаграждавате, за да мо-
жете лесно да контролирате всичко, от което се 
нуждаете.
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Винаги записвайте в дневника си резул-
татите от тестовете, както и събитията, в 
които сте участвали. Следващия път, кога-
то ще играете футбол, ще отидете в пица-
рия или на парти, тези записи ще се окажат 
наистина ценни за вас.

Глюкоза в урината
Цялото количество урина, произведено 

от бъбреците, се събира в пикочния мехур. 
Това означава, че измерването на глюко-
зата в урината ще отразява средното ниво 
на кръвната глюкоза от последния път, ко-
гато сте уринирали. Също така е важно да 
запомните, че концентрацията на глюкоза 
в урината се измерва в проценти. Това оз-
начава, че 5% ще показват много по-малко 
глюкоза, ако са измерени в малко количе-
ство урина, в сравнение с резултат 5%, но 
измерени в много повече урина. Отрица-
телните стойности на глюкозата в урината 

не казват нищо за това колко ниска е стой-
ността на кръвната глюкоза сега или колко 
е била, а само че кръвната глюкоза не над-
вишава бъбречния праг от времето, когато 
за последно сте ходили в тоалетната.

Бъбречен праг 
Бъбреците произвеждат урина. Те също 

така се опитват да възстановяват (да връ-
щат в кръвта) колкото е възможно повече 
глюкоза, така че нормално в урината няма 
глюкоза. Когато кръвната глюкоза надхвър-
ли определено ниво, тогава „помпата за 
глюкоза“ в бъбреците става претоварена 
и част от глюкозата излиза с урината. Ни-
вото, при което това се случва, се нарича 
бъбречен праг и обикновено е между 8-10 
ммол/л при деца, 7-12 ммол/л при възраст-
ни. Прагът на бъбреците обикновено се по-
вишава с възрастта. Някои хора имат много 
нисък бъбречен праг - до 5 ммол/л, докато 
други имат висок праг - до 15 ммол/л. По-
ради това е важно да знаете бъбречния си 
праг, когато интерпретирате тестовете за 
глюкоза в урината.

Можете да определите бъбречния праг 
чрез измерване на кръвната глюкоза и ури-
ниране на всеки 30 минути. Когато глю-
козата в кръвта и урината ви намаляват, 
вашият бъбречен праг ще бъде на ниво, 
където глюкозата в урината ви ще стане от-
рицателна. Когато кръвната ви глюкоза се 
повишава, а глюкозата в тестовете за урина 
е отрицателна, бъбречният праг ще бъде на 
нивото, при което глюкозата за първи път 
се появява в урината (виж схемата). 

Можете да определите бъбречния си праг чрез 
измерване на кръвната глюкоза на всеки 30 ми-
нути, докато наблюдавате появата на глюкоза в 
урината. Можете да го проверите, когато кръв-
ната глюкоза се покачва или когато намалява. 
В тази схема изследванията, проведени сутрин, 
са показвали глюкоза дотогава, докато кръвната 
глюкоза не спада до между 11 и 9 ммол/л. След 
обяд се наблюдава глюкоза в урината, когато 
кръвната глюкоза се повиши от 9 до 10 ммол/л. 
Това означава, че бъбречният праг на даденото 
лице е между 9 и 10 ммол/л.
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Прагът на бъбреците не оказва влияние 
върху бъбречната функция, но ако вашият 
бъбречен праг е много висок или много ни-
сък, то вашите изследвания на урината ще 
бъдат по-малко надеждни.

Кръвна глюкоза
Когато правите кръвен тест, това отразя-

ва нивото на кръвната ви глюкоза в момен-
та. Въпреки това, кръвната глюкоза може 
да скочи нагоре или надолу много бързо 
и е по-вероятно да получите съвсем раз-
лични стойности след 15 или 30 минути. 
Винаги проверявайте кръвната си глюкоза, 
ако не се чувствате добре - тогава при по-
дозрение за хипогликемия, няма да изяде-
те твърде много, само за да сте в безопас-
ност. Това е особено важно през първите 
дни след диагностицирането на диабета, 
докато всички симптоми на хипогликемия 
не са напълно познати за вас. По-късно ще 

станете по-уверени във всички тези въпро-
си. (Вижте също „Симптоми на хипогли-
кемия при висока кръвна глюкоза“ на стра-
ница 61.)

Разпознаването на симптомите на висока 
кръвна глюкоза обикновено е по-трудно. 
Въпреки това изглежда, че юношите чес-
то знаят как тялото им реагира на високата 
кръвна глюкоза. Някои развиват усещане, 
подобно на автопилот, което им помага на-
истина да променят дозите инсулин и ко-
личеството храна без голям брой тестове, 
които обикновено се препоръчват. Винаги 
се опитвайте да отгатнете кръвната си глю-
коза преди измерването и в крайна сметка 
ще свикнете да разпознавате признаците и 
как тялото ви реагира на ниски или високи 

Когато нивото на кръвната глюкоза се повиши 
над бъбречния праг (обикновено 8-10 ммол/л), 
в урината ще се появи глюкоза. От бъбреците 
урината се събира в пикочния мехур преди да се 
уринира.

Когато нивото на глюкозата в кръвта се възстано-
ви до нормално състояние, от бъбреците  спира да 
тече глюкоза. В урината, натрупана в пикочния ме-
хур, обаче, глюкоза все още се съдържа, тъй като 
новата част от урината се нуждае от време, за да 
излезе от тялото. Следващия път, когато проверите 
урината си, ще откриете висока глюкоза в урина-
та, въпреки че до този момент нивото на кръвната 
ви глюкоза вече ще бъде в рамките на нормалните 
граници (вж. също графиките на стр. 167).
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нива на кръвната глюкоза.

Как да правим тестове на 
кръвта?

Преди да направите кръвен тест, измийте 
ръцете си със сапун и вода. Това е необхо-
димо не само заради хигиенните правила 
(въпреки, разбира се, това да е важно), но 
също така, за да се гарантира, че по вашите 
пръсти няма глюкоза, например от глюко-
зни таблетки, бонбони или плодове, което 
дава фалшив висок резултат. Използвайте 
топла вода, ако имате студени пръсти. Не 
използвайте алкохолен разтвор, за да из-
триете ръцете си, тъй като той изсушава ко-
жата. Рискът от заразяване при убождането 
на пръст е минимален.

Има няколко различни устройства за убож-
дане на пръсти с цел  тестване на глюкоза-
та в кръвта. На някои можете да промените 
дълбочината на убождане. Устройствата и 
ланцетите за взимане на кръв могат да ва-
рират значително по размер и методи на 
пробиване на кожата. Опитайте различни 
видове, за да намерите най-подходящите за 
вас. По отношение на хигиената, можете да 
използвате една ланцета за тестване на кръв 
за един ден, като се има предвид, че пръсти-
те ви са чисти. Въпреки това, ланцетът ще се 
притъпява леко всеки път, когато го използ-
вате, така че убожданията могат да станат 
по-болезнени при многократна употреба.

Ако пробиете страничната страна на вър-

ха на пръстите, чувствителността ви ще 
страда по-малко, което се оказва важно, на-
пример, ако свирите на пиано или китара. 
Не използвайте палеца и десния показалец 
(или левия, ако сте левичар) за убожда-
не. Усещането за докосване в тези места е 
най-болезнено и понякога може да усещате 
болка дори един ден след убождането на 
тези пръсти.

Повечето глюкомери имат памет за съх-
раняване на резултатите от теста, а някои 
дори за дозиране на инсулин, хранене и 
други събития. Запазената информация 
може да се показва на екрана на компютъ-
ра, да се анализира и отпечата. Това е мно-
го практично средство за младите хора с 
диабет,  за родителите им и членовете на 
екипа по диабет. Някои от най-новите глю-
комери имат вградени графични програми 
за обобщаване на картината за контрол на 
кръвната глюкоза.

По-лесно е да се предугадят ниските стойности 
на кръвната глюкоза, отколкото високите. В едно 
американско проучване, възрастни с диабет били 
помолени да предположат какви са стойностите 
на кръвната им глюкоза. Потенциално сериозни 
грешки (опасна неспособност за разпознаване 
на висока/ниска кръвна глюкоза или погрешно 
лечение) направили 17% от хората, когато кръв-
ната им глюкоза била 1,9 ммол/л и почти 66%, 
когато кръвната им глюкоза била 18,4 ммол/л ,
* Стойностите са преизчислени от плазмена глюкоза

Изпратете своите графики за кръвната глюкоза 
по пощата или по факса до центъра за диабети-
ци и можем да ги обсъдим по телефона. Понякога 
дори могат да бъдат изпратени по имейл. Разбе-
рете повече за това във вашия център.
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Ако вземеш устройството 
за убождане на друг човек

Не е добра идея да вземете устройството 
за убождане на друг човек. Една малка кап-
ка кръв, оставена върху устройството, ако е 
заразена, може да причини инфекция. В от-
дела на една болница се появила епидемия 
от хепатит В, която била причинена от из-
ползването на едно устройство за убождане 
(Autolet), независимо от промяната на лан-
цетите за всеки пациент преди всеки тест.

Показва ли глюкомерът 
правилната стойност?

Обхватът на грешката в правилно използ-
вания глюкомер е около 10-15%. Това оз-
начава, че при ниво на кръвната глюкоза 
от 20 ммол/л , глюкомерът може да покаже 
2-3ммол/л по-високо или по-ниско. Но с 
кръвна захар от 3 ммол/л грешката не тряб-
ва да надвишава 0,3-0,5 ммол/л. Много е 
важно да поставите достатъчно количество 
кръв върху лентата. Твърде малка капка ще 
даде фалшива ниска стойност. Не търкай-

те кръвта на лентата. Ако имате глюкоза на 
пръстите си по време на теста, това ще до-
веде до фалшиво висока стойност.

Говорете с вашата диабетна медицинска 
сестра или лекар за това какви видове са 
наличните във вашата страна глюкомери 
и какви са техните цени. Често можете да 
получите отстъпка от цената на нов глюко-
мер, ако имате стар.

Сравнението между различните глюко-
мери може да бъде объркващо, тъй като те 
често показват различни стойности. Напри-
мер, един може да покаже ниво на кръвната 
глюкоза от 12 ммол/л, докато друг - (когато 
се използват едновременно) ще даде ниво 
от 14 ммол/л. Тази разлика обаче съвпада 
добре с обхвата на грешките, докладвани 
от производителите на глюкомери.

Най-добрият съвет е да изберете един 
добре работещ глюкомер и да му се дове-
рите, особено след като разликата от един 
или два ммол/л не е особено важна при ви-
соките стойности. Винаги носете глюкоме-
ра си, когато посещавате центъра за диабет 
и молете диабетна сестра да го проверява 
редовно с контролна течност.

Графиката на MiniMed SDMG показва широки колебания в нивата на глюкозата през деня и нощта при 
16-годишно момче с HbA1c 7,2%. Трите теста, които младият човек е направил, не са достатъчни, за да 
определят общата картина, необходима за точните промени в дозите на инсулина. Пунктираните линии 
представляват 10 и 3,0 ммол/л.



115

В болниците кръвта за измерване на глю-
козата често се взима с интравенозен ка-
тетър за намаляване на болката. При хора 
без диабет венозната кръв, взета след хра-
нене, съдържа около 10% по-малко глю-
коза в сравнение с капилярната кръв. Това 
е логично, ако си спомните, че венозната 
кръв вече е доставила част от глюкозата, 
която е съдържала в тъканите на тялото. 
Но при хората с диабет тази разлика е само 
0,1 ммол/л. Най-вероятно това може да се 
обясни с липсата на фино настроено осво-
бождаване на инсулин в отговор на нивата 
на кръвната глюкоза.

Дългосрочно наблюдение 
на глюкозата

Сензорът MiniMed (система за непрекъс-
нат контрол на глюкозата, MiniMed CGMS) 
е устройство, което следи нивото на глюко-
зата (2,2-22 ммол/л) в подкожната тъкан на 
всеки 10 секунди и записва средните стой-
ности на всеки 5 минути. Може да се носи 

до 3 дни. Настоящият модел не ви позво-
лява да виждате стойностите на глюкозата 
в реално време. Когато четецът на сензора 
се свърже към компютъра, данните се из-
теглят и се показват на екрана. Този метод 
ви позволява по-добре да видите картината 
на колебанията на глюкозата, което води до 
промяна в режимите на лечение и подобря-
ва контрола на глюкозата при деца и въз-
растни.

Глюкочасовникът Биограф (Glucowatch 
Biographer) следи кръвната глюкоза през 
кожата в продължение на 24 часа (след ко-

Защо са необходими  
кръвните измервaния?

 Предимства

 Можете да направите измерване 
на кръвната си глюкоза вместо 
да изядете нещо сладко „за все-
ки случай“, ако се съмнявате за 
хипогликемия.

 Измерванията ви помагат да изу-
чите хипогликемията и нейните 
симптоми.

 Измерванията показват кога е не-
обходимо да се променя дозата 
инсулин, например, по време на 
инфекция, стрес, упражнения 
или вечер с приятели.

 Това е единственият начин да раз
берете дали имате нощна хипог-
ликемия.

 Необходимо е редовно наблюде-
ние на кръвната глюкоза, за да 
се поддържа добър контрол на 
диабета и да се намали до мини-
мум рискът от късни усложнения.

 Тестовете помагат да изчислите 
бъбречния си праг.

 Недостатъци

 Убождането на пръстите може да 
е болезнено.

 Измерването и редовното наблю-
дение изискват време и допъл-
нителни усилия.

Всички ланцети могат да се използ-
ват за пробиване на пръстите без 
да се използва специално убождащо 
устройство. Всички изброени погоре 
имена са търговски марки на съответ-
ните им компании. Във вашата стра-
на може да са продават други видове 
ланцети.
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рекционни настройки в продължение на 
2 часа), като използва метод, наречен йо-
нофореза. Той все още не е в състояние да 
дава стойности в реално време, но можете 
да видите средната стойност за всеки 20 
минути и да изтеглите информацията, за да 
анализирате картината на колебанията.

Децата и измерването  
на кръвната глюкоза 

Малките деца мислят за тялото си като за 
въздушен балон - ако някой пробие балона, 
той ще се спука и цялото му съдържание 

ще излезе навън. Детето може да си мисли, 
и то доста логично: „Ако станат много дуп-
ките, заради проверките на кръвта ми, то 
няма ли цялата ми кръв да излезе от тяло-
то?“ 

Лейкопластът, който се поставя върху 
мястото на убождането, има и допълни-
телно значение за детето: изглежда, сякаш 
спира съдържанието на тялото да излезе 
навън. Дори и на тези деца, които не питат 
какво ще се случи с тяхното тяло, трябва да 
бъде обяснено, че лекарите и медицински-
те сестри ще вземат само малко количество 
кръв за анализ и тялото им бързо ще произ-
веде нова кръв. Червените кръвни клетки 
се произвеждат в костния мозък и живе-
ят само 120 дни. Това означава, че тялото 
непрекъснато произвежда нови червени 
кръвни клетки.

Понякога може да бъде трудно да накара-
те детето да се съгласи да даде капка кръв 
за контрол, особено при болезнени убож-
дания. Когато едно малко дете се съпро-
тивлява, тази процедура става още по-не-
приятна за всички, които участват в нея. В 
такава ситуация детските психолози пре-
поръчват на родителите (за предпочитане 
и на двамата) да държат детето здраво, за 
да направят убождането на пръстчето въз-
можно най-бързо и ефективно. След като 
направите анализа, важно е да успокоите 
детето. Напомнете му, че съпротивата пра-
ви анализа по-болезнен, особено ако се на-
лага да убодете няколко пъти, вместо вед-
нъж, докато сте се борили. 

Добра идея е да покажем на детето как 
самите родители и членовете на диабетич-
ния екип вземат кръвни тестове от себе 
си и то да види, че това не е чак толкова 
страшно и болезнено, ако всички са спо-
койни. Не забравяйте, че целта е вашето 
дете да приеме необходимостта да контро-
лира глюкозата за дълго време, а не само 
този път.

Ако детето се чувства зле, важно е да под-
чертаете, че след теста за кръвна глюкоза, 
можете да направите нещо, за да облекчи-
те състоянието му. Когато децата наистина 
се почувстват по-добре след теста и след 
предприемането на необходимите мерки, 

Уредът MiniMed CGMS измерва непрекъснато 
глюкозата до 3 дни чрез малка канюла, която се 
вкарва в подкожната тъкан.

Редовното използване на контролна 
лента или контролен флуид гаранти-
ра, че вашият глюкомер е проверен, 
което е много важно за получаване и 
поддържане на надеждни резултати.
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за да ги успокоите, те често са склонни 
по-охотно да приемат необходимото убож-
дане следващия път.

Някои малки деца се разстройват при 
вида на кръвта, изтичаща от пръстите им. 
Ако това важи за вашето дете, опитайте се 
да правите убожданията за кръвния тест на 
меката част на ушенцето му, за да не вижда 
кръвта.

Чувствате ли се зле при 
висока кръвна захар?

Именно повишеното ниво на кетони е 
това, което ви кара да се чувствате зле, а не 
високото ниво на кръвната глюкоза само по 
себе си. Ако имате висока кръвна глюкоза 
и кетони в кръвта и урината, има по-голя-
ма вероятност да получите гадене и обща 
слабост (вж. „Симптоми при недостатъчно 
инсулин“ на страница 42). Ако обаче кръв-
ната ви глюкоза е висока временно, без по-
вишено ниво на кетони, най-вероятно ще се 
чувствате нормално. Ако сте имали пови-
шено ниво на кръвната глюкоза за опреде-
лен период от време и висок HbA1c, може 
да не забележите, че тялото ви не работи 
както трябва. Но когато кръвната глюкоза 

Алтернативни места  
за взимане на кръв 

 Някои нови глюкомери се използ-
ват за измерване на кръвната глю-
коза на алтернативни места. Това 
е удобно, ако например свирите 
на пиано и не искате да пробивате 
пръстите си.

 На гладно стойностите на глюкозата 
от предмишницата са подобни на 
резултатите от върховете на пръ-
стите.

 След прием на 75 грама глюкоза, 
повишаването на кръвната глюко-
за при възрастни било пониско с 
2,67,6 ммол/л в пробите, взети от 
предмишницата, в сравнение с вър-
ховете на пръстите.

 Когато кръвната глюкоза започне да 
спада бързо след инжектиране на 
инсулин, стойностите от върховете 
на пръстите са били 3,46,6 ммол/л 
пониски, отколкото от предмишни-
цата.

 Промените в кръвната глюкоза при 
тестове от предмишницата се за-
бавят средно с 35 минути. При ин-
тензивно разтриване на кожата за 
510 секунди преди убождането, 
точността на теста на предмишни-
цата се подобрил значително, но са 
наблюдавани и големи индивидуал-
ни разлики.

 При друго изследване, при което са 
направени тестове след хранене, 
пониски стойности на глюкозата са 
получени от предмишницата и бе-
дрото в сравнение с върха на пръ-
стите, въпреки силното разтриване 
на кожата.

 Разликата се причинява от значи-
телно повишеният кръвен поток на 
върха на пръстите. Ето защо, в слу-
чаите на съмнение за хипогликемия 
(например при шофиране на кола 
или след тренировка), се оказва, че 
е подобре да разчитате на измер-
ване на кръвната глюкоза с убож-
дане на пръстите, за да бъдете в 
безопасност.

Можете да опитате да анестезирате пръста си с 
кубче лед, преди да го убодете. Локалните упой-
ващи мазила (EМЛА: EMLA, Аметоп: Ametop) 
няма да работят на върха на пръстите ви, тъй като 
кожата там е твърде дебела. За предпочитане е 
леко да ги нанесете върху страничните повърх-
ности на върховете на пръстите, където кръвта се 
движи по-добре и убождането е по-малко болез-
нено.
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се връща към нормалното си ниво, опреде-
лено ще почувствате разликата. „Наитина 
ли по този начин трябва и мога да се чувст-
вам в действителност?“ Често чуваме по-
добен коментар.

Ако нивото на кръвната ви глюкоза е 
обикновено под 10 ммол/л, е по-вероятно 
да усетите, когато то се повиши. Дори и да 
не разбирате ясно това, някой друг (учител, 
родител или приятел) определено ще за-
бележи, че с висока кръвна глюкоза имате 
уморен външен вид и сте доста по-раздраз-
нителен.

Може ли продължително-
то убождане на пръсти-
те да причини загуба на 
чувствителност?

Много хора се страхуват, че постоянното 
убождане на пръстите за контролиране на 
кръвната глюкоза ще доведе до загуба на 
чувствителност в тях. За щастие,  практи-
ката показва, че това не се случва. Когато 
пръстите, които са били убождани средно 
1000 пъти, се сравняват с контролни пръ-
сти, които не са били убождани, се ус-
тановява, че само усещането за натиск е 
нарушено (поради увеличената дебелина 
на кожата). Няма признаци на намалена 
чувствителност към топлина или допир.

Кетони
Кетоните (кетонови тела) се произвеждат 

от тялото, когато на клетките не достига 
глюкоза за получаване на енергия. Тогава 
тялото разгражда мазнините, за да произ-
веде енергия, а продуктите от това разпа-
дане се наричат кетони. Кетоните могат да 
се използват като източник на енергия от 
мускулите, сърцето, бъбреците и мозъка.

Ако човек има диабет, кетоните се обра-
зуват при инсулинов дефицит и при това 
нивото на кръвната глюкоза обикновено е 
високо. Следователно, диабетните кетони 
показват висока кръвна глюкоза и необ-
ходимост от допълнителни дози инсулин 
(виж стр. 153).

Кетоните могат да се измерват в кръвта 
и урината. Контролът на кетоните в кръвта 
(вж. стр. 121) у дома е нов метод. Въпре-
ки това измерването на кетоните в кръвта 
е метод, все още недостъпен във всички 
страни, където много хора трябва да раз-
читат на тестовете за урина, за да разберат 
какво количество кетони имат в организма. 
Положителните стойности на кетоните в 
урината се откриват при всеки, който глад-
ува (независимо дали има диабет или не) и 
в почти 30% от първата сутрешна урина на 
бременните жени.

Отговорете честно: „Правите ли тестове за самия 
себе си или просто, за да има нещо, което да по-
кажете на вашия лекар или диабетна сестра, ко-
гато отидете в центъра за диабетици за среща?“

Измерването на кръвната глюкоза от големите 
пръсти на краката вечер, през нощта или сутрин-
та ще даде почивка на пръстите на ръцете. Мла-
дите хора със здрави крака могат да го правят 
без никакви проблеми. Въпреки това, ако имате 
намалена чувствителност на краката си или има-
те някакво увреждане по тях, трябва да избягвате 
да вземате кръв от големите пръсти на краката си.
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Особено важно е да проверявате за кето-
ни, когато сте болни или сте подложени на 
силен стрес, ако имате гадене или повръ-
щане, както и при постоянно високо ниво 
на кръвната глюкоза (над 16 ммол/л).

Кетоните в кръвта или урината са по-
казатели за това, че клетките ви гладуват. 
Вижте диаграмата на ключовите факти на 
страница 111 за интерпретация на тестове-
те на урина. Кетоните, които се получават, 
когато тялото гладува или когато има не-
достиг на инсулин, са химически еднакви. 
Но често ги описваме различно, като глад-
ни кетони или диабетни кетони, тъй като те 
се формират в различни ситуации. (Вижте 
също раздел „Клетъчен метаболизъм“ на 
страница 39.)

Гладни кетони
Гладните кетони се образуват при ниски 

нива на кръвната глюкоза. Концентрация-
та на глюкоза в урината в такава ситуация 
също ще бъде ниска. Причината за гладу-
ването на клетките е, че храната е била 
малко и няма достатъчно глюкоза в кръв-
та. Това се случва, когато сте яли твърде 
малко,  повръщали сте или сте развили 
гастроентерит. Ако ниската кръвна глюко-
за е предизвикана от голяма доза инсулин, 
производството на кетони ще бъде затруд-
нено, тъй като  инсулинът противодейства 
на трансформацията на мазнини и мастни 
киселини в кетони.

Диабетни кетони
В случай че сте сложили по-малко инсу-

лин (инсулинова недостатъчност), глюкоза 
ще има, но тя няма да се намира, където 
трябва - вместо да постъпва  в клетките, 
поради дефицита на инсулин глюкозата ще 
остава в кръвта. Нивото на кръвната глюко-
за  и на глюкоза в урината ще бъде високо.

Високите нива на глюкоза в кръвта, ком-
бинирана с наличие на кетони и висока 
концентрация на глюкоза в урината (3-5%) 
винаги показва, че липсва достатъчно ин-
сулин, при положение, че сте направили 
тест на урината през деня и не сте имали 
хипогликемия (вж. схемата на кръвната 
глюкоза на стр. 67).

Кетони в сутрешната урина
Когато се събуждате сутрин, урината 

е била в пикочния ви мехур дълго време, 
така че е трудно да се каже точно по кое 
време на нощта глюкозата или кетоните са 
попаднали в урината. Анализът на урината 
може да покаже глюкоза и кетони, ако сте 
имали хипогликемия рано през нощта, а на 
сутринта се проявява феноменът на отбля-
съка (виж стр. 66) с висока кръвна глюкоза, 
което води до появата на глюкоза и кетони 
в урината. Същите резултати ще се виждат, 
ако кръвната ви глюкоза е била висока през 
цялата нощ и клетките са гладували без за-
хар заради  недостиг на инсулин (виж диа-
грамата на стр. 70). 

Кога да проверявате кетоните
 Когато сте болни, например, ако 

имате настинка с температура.

  Когато кръвната ви глюкоза е над 
1415 ммол/л за повече от два часа.

   Ако имате симптоми на недостиг на 
инсулин (гадене, повръщане, ко-
ремна болка, задух, плодов аромат 
при издишване).

 Редовно по време на бременност 
(виж стр. 305).
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В този случай, сутринта ще се почувства-
те зле, заради наличието на кетоните. Кето-
ните в урината без наличие на глюкоза по-
казват, че сте яли малко преди лягане (виж 
стр. 167).

Високо ниво на кетони
При дефицит (недостиг) на инсулин ще 

се почувствате зле. Това се дължи на пови-
шените нива на кетоните, а не на високите 
нива на кръвната глюкоза. Когато тялото 
произвежда много кетони, кръвта ви става 
киселинна. Чрез отделянето на кетоните в 
урината тялото се освобождава от излишъка.

Повръщане и кетони
Като родител на дете с диабет винаги 

трябва да подозирате, че има дефицит на 
инсулин, когато на детето ви му прилошее 
или започне да повръща. Дръжте тази ми-
съл в съзнанието си, докато не докажете, че 
причината е различна! 

Повръщането и диарията могат да бъ-
дат последствие от гастроентерит, но 
само повръщане е по-вероятно да бъде 
причинено от повишени нива на кетоните, 
които се образуват в резултат на недос-
тига на инсулин. 

В този случай нивото на глюкозата в 
кръвта ще бъде високо, а освен това ще от-
криете повишено ниво на кетони. Важно е 
да се подчертае този факт, ако например 
сте принудени да се консултирате с лекар 
по време на почивка. Много е лесно да се 
вземе повръщането за гастроентерит, ако 
не бъдете изследвани от специалист по 
диабет или ако ви лекува някой, който не 
е запознат с вас като с конкретен пациент. 
Ако това се случи, можете да получите 
грешен съвет да намалите дозата на ин-
сулина. Но в действителност детето или 
младият човек се нуждаят от повече инсу-
лин в такова състояние, а не от по-малко. 
(Вж. Също „Гадене и повръщане“ на стра-
ница 290.)

Ако имате кетони в сутрешната урина, 
тогава ниските нива на глюкоза в ури-
ната показват, че това са гладни кетони. 
Тогава трябва да проверите кръвната си 
глюкоза на следващата нощ, за да разбе-
рете дали правите нощна хипогликемия. 
Високата глюкоза в урината показва, че 
кръвната ви глюкоза е била висока през 
нощта, въпреки че сутринта е вече ниска.

В някои държави тестовите ленти за ке-
тони в урината са много поевтини от лен-
тите за кетони в кръвта. Поради това те 
се използват почесто за първоначални 
измервания, особено ако се предполага 
повишено ниво на кетони. Това може да 
се случи, ако имате например гадене или 
повръщане, или когато поддържате висо-
ка кръвна глюкоза повече от два часа. Ако 
откриете кетони в урината, е подобре да 
използвате тест ленти за кетони в кръвта 
за последващо проследяване.
Когато нивото на кетоните се повиши 
над 1,5 ммол/л, трябва допълнително да 
инжектирате инсулин (0,1 ЕД/кг). Вижте 
таблицата на стр. 153, ако използвате 2 
инжекции на ден. Инсулинът превръща 
„кетоните в кръвта“ (бета хидроксибу-
тират, виж стр. 121) в „кетони в урина-
та“ (ацетоацетат). Измервайте кетоните 
в кръвта на всеки 12 часа. Нивото им 
може да продължи да се увеличава през 
първия час, докато инсулинът подейст-
ва и след това да започне да намалява, 
докато нивата на кетони в урината могат 
да останат високи за няколко часа.

Повишено ниво на кетони
Тип кетони Лечение
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Кетони в кръвта
Новите глюкомери (Abbott Optium 

Medisense и Precision Xtra: Abbott Medisense 
Optium, Precision Xtra, BioScanner Ketone) 
за измерване на нивото на кетони в кръвта 
бяха представени през 2001 г. Те измерват 
различен тип кетони (бетахидроксибути-
рат) от кетоните, които се определят с тест 
ленти за урина (ацетоацетат). В едно аме-
риканско изследване, в рамките на 6 месе-
ца наблюдение установили, че в групата на 
младите хора на възраст между 3 и 23 годи-
ни, които контролирали кетоните в кръвта 
си, имало 60% по-малко хоспитализации и 
38% по-малко обаждания до Бърза помощ,  
в сравнение с контролната група млади 
хора, които контролирали нивото на кето-
ните в урината си. От пациентите и техни-
те семейства, които използвали измерване 
на кетоните в кръвта, 70% заявили, че биха 
предпочели да контролират кръвните си 
кетони, а не кетоните в урината.

Предимството на измерването на кето-
ните в кръвта е, че техните повишени нива 
могат да бъдат установени в ранните ета-
пи, например, когато нивото на инсулина е 
недостатъчно поради инфекция. С разви-
тието на инсулиновия недостиг в органи-
зма се увеличава само нивото на бета-хи-
дроксибутирата и тестовите ленти за урина 
няма да дадат никаква реакция. Кетоните, 
които се образуват, когато човек яде недос-
татъчно („гладни кетони“) също се виждат 
чрез кръвни тестове. Кетонно ниво от 0,1-
0,2 ммол/л често се среща при възрастни 
с диабет, когато тестът се провежда преди 
закуска. Сред децата с диабет на възраст 
от 1 до 10 години, 12% са имали сутрешни 
кетони от 0,2 ммол/л или по-високи. При 
хората без диабет, които не са се хранили 
през нощта, нивата на кетоните обикнове-
но не надвишават 0,5 ммол/л. Умерена ин-
фекция, придружена от повръщане и диа-
рия при деца без диабет често предизвиква 
повишаване на кетони над 1,0 ммол/л.

Възможни грешки  
при измерването  

на кетони в урината

Фалшиво положително показа-
ние
(показва кетони въпреки отсъствие-
то им)

 Ако приемате някои лекарства 
(като каптоприл, валпроат).

 Повишен ацетон след кетоза или 
кетоацидоза

Ацетонът също се открива чрез лен-
тичките за урината. 
Ацетонът може да остане в кръвта 
още много часове, въпреки че след 
допълнително инжектиране на ин-
сулин повече не се образуват нови 
кетони. Ето защо, лентите за кетони 
в урината ще продължават да дават 
положителни резултати, докато лен-
тите за кетони в кръвта ще показват 
нормални стойности.

Фалшиво отрицателно показа-
ние 
(кетоните не се откриват,  
но ги има)

 Капакът на флакона е отворен 
отдавна.

 Лентите са стари (изхвърлете 
флакона с изтекъл срок).

 Ако приемате твърде много ви-
тамин С (аскорбинова киселина) 
или салицилова киселина (които 
често могат да присъстват като 
съставка в лекарствата за бол-
ка, например в популярния аспи-
рин).
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Трудно е да се интерпретира теста на су-
трешната урина, който показва повишени 
кетони, защото не знаете по кое време на 
нощта са се образували кетоните. Обаче, 
ако нивото на кетоните в кръвта е пови-
шено, можете да тълкувате резултатите по 
следния начин:

кетони + висока кръвна глюкоза = не-
достатъчно  инсулин;
кетони + ниска кръвна глюкоза = не-
достатъчно  храна;

Ако вие или вашето дете с диабет чувст-
вате гадене или повръщате, трябва да 
проверите кетоните си. Гаденето и повръ-
щането са чести признаци на недостиг на 
инсулин. Измерването на кетоните в кръв-
та е по-ефективно в сравнение с тестовете 
за урина за наблюдение на динамиката им 
и проследяване на това, как намалява тях-
ното ниво след допълнително инжектиране 
на инсулин. Това е много важно, тъй като 
при по-нататъшно повишаване на нивото 
на кетоните, съществува риск от развитие 
на кетоацидоза. В този случай винаги тряб-
ва да се свържете с вашия диабетичен цен-
тър или да отидете в болница.

След като инжектирате допълнително 
инсулин, производството на кетони в тяло-
то ще спре. Измерването на кръвните ке-
тони ще ви даде точни стойности за нама-
ляването на техните нива. Кетоните обаче 
ще продължат да се екскретират в урината 
в продължение на няколко часа и поняко-
га могат да бъдат установени 1-2 дни след 
кетоацидоза (виж стр. 44). Това се дължи 
на факта, че кетоните са частично тран-
сформирани в ацетон, който се натрупва в 
мастната тъкан. Ацетонът бавно се осво-
бождава в кръвта и се екскретира в урината 
и през белите дробове, давайки дъх на пло-

дова миризма.
Измерването на кетоните в кръвта е осо-

бено полезно за хора, които използват ин-
сулинова помпа, тъй като рискът от недос-
тиг на инсулин се повишава рязко, когато 
се спре непрекъснатото захранване с инсу-
лин. Ако нивото на кръвната ви глюкоза е 
високо (> 15-20 ммол/л) в продължение на 
няколко часа и въвеждането на допълните-
лен инсулин през помпата не го намалява, 
тогава трябва да проверите кетоните. Тях-
ното повишено ниво показва проблеми с 
помпата, така че следващата доза инсулин 
трябва да бъде инжектирана със спринцов-
ка или писалка (виж стр. 197). Ако нивото 
на кетоните е над 3 ммол/л, това означа-
ва, че сте развили кетоацидоза. Трябва да 
отидете във вашия диабетичен център или 
болница възможно най-скоро за по-ната-
тъшно лечение. Бременните жени трябва 
да контролират кетоните всяка сутрин и 
дори по-често, ако имат гадене, повръща-
не или инфекция с повишена температура 
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(виж стр. 308).
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HbA1c (гликиран хемоглобин) - това е 
името на теста, който се използва за опре-
деляне на средния контрол на глюкозата за 
дълъг период от време. Името му е взето 
от подгрупа възрастен (Аdult) хемоглобин 
- червен пигмент в кръвните клетки (в срав-
нение с феталния хемоглобин HbF). Глюко-
зните молекули се закачат към молекулите 
на хемоглобина в червените кръвни клетки 
(еритроцити). Функцията на хемоглобина е 
да свързва и пренася кислород в червените 
кръвни клетки. Определянето на HbA1c се 
основава на факта, че очакваната продъл-
жителност на живот на еритроцитите е око-
ло 120 дни. Те се образуват в костния мозък 
и обикновено се унищожават и обработват 
в далака. По време на жизнения цикъл на 
еритроцитите, глюкозата се свързва с хе-
моглобина в пряка зависимост от високите 
или ниските нива на кръвната глюкоза.

HbA1c измерва в проценти хемоглобина в 
еритроцитите, с който се е свързала глюко-
зата. Той отразява средното ниво на кръвна-
та глюкоза за последните 2-3 месеца. Стой-
ностите на кръвната глюкоза в седмицата 
преди измерването няма да повлияят на ре-
зултата, тъй като тази част от HbA1c е нес-
табилна. Ако HbA1c се проследява редовно 
(най-малко на всеки три месеца) в диабети-
чен център, резултатите от него ще дадат 
добър преглед на начина, по който вашият 

диабет е бил контролиран през годината.
Важно е да запомните, че HbA1c отразява 

средното ниво на кръвната глюкоза. Можете 
да получите добър HbA1c, дори ако сте има-
ли комбинация от високи и ниски стойности 
на кръвната глюкоза. По правило ще се 
чувствате по-добре, ако нивото на кръвната 
ви глюкоза е сравнително равномерно. Няма 
обаче научни доказателства, че ще имате по-
вече усложнения от диабета, ако сте имали 
нестабилни стойности на кръвната глюкоза 
в сравнение с периодите, когато показатели-
те за кръвната глюкоза са стабилни, но само 
при положение, че вашият HbA1c не се е 
променил в двата случая. Някои скорошни 
данни показват, че не всичко е толкова лес-
но за обяснение (виж стр. 352).

По-трудно е да получите добър HbA1c 
по време на пубертета, тъй като секреци-
ята на растежния хормон увеличава нивата 
на кръвната ви глюкоза. Не е изключено по 
време на пубертета HbA1c да се повиши с 
почти 1% (например от 7 до 8%), дори ако 
продължавате да контролирате диабета си, 
точно както преди пубертета.

Контрол на HbA1c

HbA1c
Глюкозата се свързва с хемоглобина 

на еритроцитите (червените кръв-
ни клетки).

Стойността на HbA1c зависи от ни-
вото на кръвната глюкоза по вре-
ме на жизнения цикъл на еритро-
цитите.

Червените кръвни клетки живеят 
около 120 дни.

HbA1c отразява средната стойност 
на кръвната ви глюкоза за пре-
дходните 23 месеца.

Хемоглобинът в еритроцитите (червените кръвни 
клетки) се свързва с кислорода в белите дробове 
и го транспортира в клетките. От клетките ери-
троцитите вземат въглероден диоксид  и го пре-
насят обратно към белите дробове. По време на 
живота на еритроцитите и кръвообращението им 
в кръвта, глюкозата също се свързва с хемогло-
бина, който може да бъде измерен посредством 
теста за HbA1c.
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Какво трябва да бъде  
нивото на НbА1с?

Трудно е да се каже какво трябва да бъде 
нивото на вашия HbA1c, тъй като различ-
ните лаборатории имат различни норми. 
В много лаборатории нормативните стой-
ности, получени от метода им за опреде-
ляне на гликиран хемоглобин са същите 
като нормативните стойности на стандарта 
DCCT, който е препоръчителният стандарт 
в Съединените щати и във Великобритания. 
По този метод приемливото ниво за HbA1c 
е между 7% и 8%. Американската диабет-
на асоциация препоръчва целта на терапи-
ята да бъде HbA1c под 7% (при норма до 
6,1%), а режимът на лечение при пациенти 
с повтаряща се HbA1c над целта да бъде 
преразгледан. Канадската диабетна асоци-
ация препоръчва на подрастващите да се 
стремят към HbA1c под 7%, децата на въз-
раст от 5 до 12 години трябва да се стремят 
към HbA1c под 8%, а за деца под 5-годишна 
възраст нивото на HbA1c да е под 9%. Дру-
ги лабораторни методи дават малко по-раз-
лични стойности. В резултат на това препо-
ръчителното ниво на HbA1c е 6-7%.

Много проучвания показват, че ако 
HbA1c е по-малко от 8% (по еквивалентен 
метод на възприетия от DCCT - Diabetes 
Control and Complications Trial), рискът от 
късни съдови усложнения ще бъде значи-
телно по-нисък. Ако вашият HbA1c е над 
9%, това е неблагоприятно за вашия орга-
низъм. Ние знаем, че с такава стойност в 
бъдеще ще съществува постоянен риск от 
увреждане на кръвоносните ви съдове (вж. 
„Намаляване на риска от усложнения“ на 
страница 350).

До този момент няма международни 
стандарти за измерване на HbA1c, но сега 
се разработва надежден и еталонен лабора-
торен метод. Сега един кръвен тест може 
да има стойност в диапазона от 8% до поч-
ти 15% в различните лаборатории. За да 
разберете какво точно означава вашият ре-
зултат  за HbA1c, трябва да го сравните с 
резултатите от едно от дългосрочните про-
учвания (виж стр. 350). Програмата NGSP 

Стойността на вашия HbA1c зависи от 
средното ниво на кръвната ви глюкоза 
през последните 23 месеца. Увеличение 
с 1% на HbA1c (измерено с еквивалентен 
метод на стандарта на DCCT) означава, 
че имате увеличение на средното ниво 
на кръвната глюкоза от около 2 ммол/л  
в сравнение с периода, когато сте напра-
вили последния тест. Графиката показва 
резултатите от американското проучване 
DCCT и е взета от източника. Плътната 
линия отразява връзката между HbA1c 
и плазмената глюкоза (11% повисока 
от кръвната глюкоза в цялостната кръв). 
Целта е да имате HbA1c  7% или помал-
ко, ако е възможно. Ако е над 8%, вие и 
вашият диабетичен екип трябва да рабо-
тите заедно, за да оцените и прегледате 
контрола на вашия диабет.

Тази таблица, взета от източника, по-
казва средните стойности на глюкозата, 
които съответстват на определена стой-
ност на HbA1c. Повечето глюкомери, 
които понастоящем се използват, показ-
ват плазмена глюкоза.
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- Националната програма за стандарти-
зация на гликирания хемоглобин,  разра-
боти стандартизация, която позволява на 
лабораториите да сравняват резултатите си 
с данните от DCCT и вече повечето лабо-
ратории в САЩ и Великобритания пред-
ставят своите анализи за HbA1c в съответ-
ствие с възприетите от DCCT стойности. 
Много страни също така стандартизират 
методите си за HbA1c, за да получават 
еквивалентни на DCCT резултати. Това 
позволява на центровете и пациентите да 
сравняват резултатите си. Калибрираните 
методи за измерване на HbA1c, които дават 
същите стойности, както при стандартите 
на DCCT, са най-информативни за вас, тъй 
като можете директно да сравните показа-
теля си с резултатите от това изследване. 
Ако имате 7% по този метод, ще знаете, че 
рискът от късни усложнения е нисък, дока-
то HbA1c  9%  е предупредителен сигнал за 
значително повишен риск. В Швеция тези 
цифри са с около 1% по-ниски от стандар-
тите на DCCT.

Проучвания при възрастни показват, че 
хората с по-нисък HbA1c имат най-до-
бро ниво на психично самочувствие. Това 
включва по-малко тревожност и депресия, 
по-силна увереност в себе си и по-добро 
качество на живот. Това е потвърдено и при 
деца, и при юноши (виж стр. 387).

Случаите на тежка хипогликемия огра-
ничават долната граница на HbA1c, която 
може да постигне даден човек с диабет. 
Нива на HbA1c, които са в рамките на 
нормалния диапазон за хора без диабет 
обикновено означават, че за диабетика съ-
ществува риск от тежка хипогликемия или 
безсимптомна хипогликемия. В проучване 
на DCCT пациентите с нисък HbA1c има-
ли значително повишен риск от тежка хи-
погликемия. Този риск обаче се е понижил 
през годините. В центровете, където ин-
тензивната инсулинова терапия се използ-
ва рутинно от дълго време, няма такава 
изразена връзка между нивата на HbA1c и 
тежката хипогликемия.

Трябва ли да проверявам своя HbA1c? За 
кого се прави тестът за HbA1c? Много па-
циенти вярват, че посещават „контролния 
си център“ и са преглеждани от медицин-
ските работници, за да се види колко добре 
„са се държали“. От наша гледна точка оба-
че тестът за HbA1c е по-важен за самите 
диабетици. Когато видите стойността му, 
ще разберете дали начинът ви на живот е 
помогнал през последните три месеца да 
постигнете такова средно ниво на кръвна-
та глюкоза, което би било добро за вашето 
бъдеще. Може да е трудно да се справяте 
добре с диабета през цялото време, но чес-
то виждаме тийнейджъри, които приемат 

За съжаление, стойностите на HbA1c 
не са еднакви, когато се измерват в 
различни лаборатории. Имайте пред-
вид това, когато сравнявате собстве-
ния си HbA1c с резултатите от изслед-
ването на страница 350. Таблица от 
източника.

Много страни (сред които САЩ, Австралия, Вели-
кобритания, Дания, Франция, Холандия) стандар-
тизират своите методи за измерване на HbA1c, 
за да покажат цифри, еквивалентни на стандарта 
на DCCT. По време на все по-засиленото между-
народно общуване е много важно да знаете по 
кой метод е измерван HbA1c, когато сравнявате 
резултатите от изследванията в различни страни.
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здравето си толкова отговорно, че изглежда 
естествено да кажат: „Уау, моят HbA1c се е 
повишил отново. Аз ще трябва да направя 
нещо по въпроса.“ И без други препоръки 
по време на прегледа, при следващото по-
сещение се вижда, че те са успели да сни-
жат стойността на своя гликиран хемогло-
бин.

Когато беше въведен методът HbA1c, 240 
възрастни с диабет бяха тествани на всеки 
три месеца без да правят други промени в 
лечението на диабета си. След една годи-
на средната стойност на HbA1c не се беше 
променила, но както се оказа, тези, които 
имаха много ниски стойности, ги повиши-
ха, а тези, които имаха високи стойности, 
ги снижиха. Това показа ползите от позна-
ването на нивото на HbA1c.

Колко често трябва да 
проверявам своя  HbA1с?

HbA1c трябва да се проследява редов-
но на всеки три месеца за всички хора с 
инсулинозависим диабет. Високо ниво (> 
8-9% по стандарта DCCT или еквивален-
тен метод) не е приемливо предвид риска 
от бъдещи усложнения. Ако имате висок 
HbA1c, тогава е добре да го проверявате 
всеки месец, докато се върне на приемли-
во ниво. При деца и юноши стойността на 
HbA1c обикновено е малко по-висока (~ 
0,4%) през есента и зимата, отколкото през 
пролетта или лятото.

След като посетите диабетния център, 
може да се почувствате по-мотивирани да 
„съберете цялата си сила“ и да задържите 
стойностите на кръвната си глюкоза близки 
до нормалните. След няколко седмици оба-
че тази мотивация може да изчезне от ми-
слите ви отново, защото ежедневието взима 
връх. Важно е да запомните, че в изследва-
нето DCCT не само инсулиновата терапия 
е била интензивна. Освен това по време на 
всяко посещение на интервали от един ме-
сец е бил проверяван HbA1c и е поддържан 
телефонен контакт между посещенията. 
Поради това, създайте навик да посещава-
те центъра всеки месец, за да контролирате 
своя HbA1c, докато падне под 8,5-9% и за 

предпочитане до 8% или по-малко.
Някои центрове изпращат тестове за 

HbA1c в лабораторията, така че може да от-
неме няколко дни, докато получите резул-
тата, а други ще ви помолят да изпратите 
кръвна проба седмица преди посещение-
то. Трети използват настолен метод (като 
DCA-2000), който дава резултат в рамките 
на няколко минути.

Възможно е да има индивидуални раз-
лики в нивата на HbA1c, които са реал-
но постижими. HbA1c трябва винаги да 
се диференцира според възрастта на 
детето. Необходими са изключителни 
предпазни мерки за предотвратяване 
на тежка хипогликемия при деца под 
5годишна възраст, поради възможния 
риск от неврологично увреждане. Сле-
дователно, нивото на HbA1c от 9% е 
приемливо в групата на тази възраст, 
ако е необходимо да се избегне тежка 
хипогликемия. Обсъдете с вашия диа-
бетичен екип каква стойност е реална 
за вас.
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Дори ако контролът върху кръвната ви 
глюкоза се подобри и вашите тестове с 
глюкомер покажат по-ниски стойности, ще 
отнеме известно време, за да повлияе това 
на стойността на вашия HbA1c. Половина-
та от промените ще бъдат видими след око-
ло месец, а три четвърти - след два месеца. 
Ако започнете с много висок HbA1c (12-
13%) и напълно нормализирате нивата на 
кръвната си глюкоза (както често се случва 
при диагностика), вашият HbA1c ще нама-
лява с около 1% на всеки десет дни.

Може ли HbA1c да бъде 
„прекалено добър“?

Ако имате много нисък HbA1c, тогава 
средната ви кръвна глюкоза е ниска и има-
те риск от развитие на сериозна хипогли-
кемия без симптоми предвестници  („без-
симптомна хипогликемия“, вижте стр. 64), 
освен ако не сте в ремисия (вж. стр. 219). 
Ако имате нисък HbA1c (<6-7%) и про-
блеми с тежка хипогликемия или безсимп-
томна хипогликемия, тогава е по-добре да 
се стремите към малко по-високо ниво на 
кръвната глюкоза. При такива стойности 
на HbA1c ще имате приемлива граница на 
колебания, преди нивото на HbA1c да се 
повиши до стойности, които увеличават 
риска от късни усложнения.

При много малки деца (под 2-годишна 
възраст) мозъкът все още се развива и пов-
тарящи се тежки хипогликемични епизоди 
с много ниска кръвна глюкоза и конвулсии 
могат да увредят мозъка (вж. стр. 62). При 
деца в предучилищна възраст предотвра-
тяването на тежка хипогликемия трябва да 
бъде най-важният приоритет и понякога е 
необходимо да се позволи леко повишава-
не на HbA1c, за да се избегне това.

НbА1с по време  
на пътуване

Понякога искате да разберете какъв е 
вашият HbA1c, но по някаква причина се 
оказва трудно да посетите диабетния си 
център. Можете да направите това, като 
поставите няколко капки кръв на филтър-
на хартия и я изпратите в лабораторията. 
Това е особено полезно по време на пъту-
ване, когато не можете да отидете при ле-
кар, който добре познава вас и вашия ди-
абет. Ако имате добър контрол на диабета, 
понякога е достатъчно да правите тест на 
HbA1c на всеки три месеца. Можете да се 
обадите в центъра за диабет и да обсъдите 
резултата.

Друг път ще искате да проверявате своя 
HbA1c по-често (например след промяна 
на дозата инсулин), но живеете доста дале-
че от центъра си. Посъветвайте се с вашата 
диабетна сестра, дали можете да изпратите 

След колко време кръвната ви 
глюкоза ще повлияе на HbA1c?

Последните ви нива на кръвната глюко-
за засягат HbA1c много повече, откол-
кото онези отпреди 23 месеца. Стой-
ностите за последната седмица обаче 
няма да бъдат отразени в повечето 
методи, тъй като тази фракция HbA1c 
е много нестабилна. Ефектът на кръв-
ната глюкоза върху определено ниво 
на HbA1c е следният (отчитане назад):

Задайте личната си цел за HbA1c съвместно с ва-
шия диабетен екип. Тази цел ще бъде различна 
за различните хора и може да бъде различна и 
в определени периоди от живота. По-трудно е да 
постигнете същото ниво на НbА1с в момент, ко-
гато имате, например проблеми у дома или на 
работното място. Като се състезавате със самите 
себе си и си поставяте реалистични цели, ще по-
лучите отличен шанс да спечелите състезанието.
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тест за HbA1c по пощата и как да го орга-
низирате. Ако центърът ви използва метод 
за рутинни тестове, уверете се, че изпра-
щате анализа достатъчно навреме, за да са 
готови резултатите за вашата консултация.

Струва ли си да правя 
тези тестове?

Белгийско проучване на деца и младежи с 
добър контрол на кръвната глюкоза (HbA1c 
е средно 6,9%) показва, че HbA1c е повли-
ян от два фактора: реалния брой на извър-
шените измервания с глюкомер (средно до 
77 измервания на месец) и броя на посе-
щенията в диабетичния център (средно 6,6 
посещения/на пациент/на година). Пациен-
тите, които инжектирали инсулин четири 
пъти дневно, имали по-свободна диета, от-
колкото тези, на двукратен режим, но няма-
ло разлика в стойностите на HbA1c между 
групите.

Важно е да помислите за причината за 
стойностите на кръвната ви глюкоза и след 
като анализирате резултатите си, вземете 
мерки и променете дозата на инсулина, ако 
е необходимо. Нивата на кръвната глюкоза 
не се подобряват единствено с измерване. 
Не забравяйте, че тестовете са необходими 
за вас лично, а не само за демонстрация 
пред диабетната медицинска сестра или 
диабетолога. (Вж. Също „Намаляване на 
риска от усложнения“ на страница 350.)

Фруктозамин
Контролът на фруктозамина е метод за 

измерване на количеството глюкоза, свър-
зано с кръвните белтъци. Неговата стой-
ност отразява нивото на кръвната глюкоза 
през последните 2-3 седмици. Фруктоза-
минът може да бъде добър индикатор при 
бързи промени в контрола на глюкозата, 
например, когато започнете нов метод на 
лечение. Ако обаче правите тест за фрук-
тозамин само на всеки три месеца, няма да 
получите надежден индикатор за контрола 
на глюкозата за целия определен период от 
време. Ето защо този метод не се препоръч-
ва за рутинно определяне на дългосрочния 
глюкозен контрол.

Изпратете тест за HbA1с по пощата до вашия ди-
абетичен център, ако той е отдалечен от дома ви.

В това изследване 2 групи пациенти са правили 
по 2 или 4 теста на кръвната си глюкоза на ден в 
продължение на 3 месеца. Контролът на диабета 
бил значително по-добър и в двете групи, когато 
те правели по четири теста на ден. Стойностите 
на HbA1c са преизчислени от HbA1 - по-стария 
метод за анализ.

Изследването на диабетния контрол и усложнения 
(DCCT) е предназначено да тества глюкозната хипо-
теза и да определи дали усложненията от диабет тип 
1 могат да бъдат предотвратени или забавени. DCCT 
(1982-1993) е контролирано клинично проучване при 
1441 пациенти с диабет тип 1, проследяващо ефекта 
на  интензивна терапия и насочено към достигане на 
нива на гликемия, близки до недиабетичния диапазон. 
EDIC (1994-настоящето) е изследване, създадено за 
продължаващо наблюдение на групата от DCCT. (Бел. 
пр.)
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Инсулинът може да работи само след 
свързване с рецепторите на повърхността на 
клетките. Следователно, инсулинът ще запо-
чне да действа тогава, когато навлезе в кръ-
вообращението и кръвният поток го отведе 
до клетките. Към днешна дата единственият 
практически метод за неговото прилагане е с 
помощта на инжекции. Въпреки това, в мо-
мента се провеждат мащабни проучвания за 
намиране на алтернативни начини за въвеж-
дане на инсулин (вж. стр. 366).

Как да свикнем 
с инжекциите

Инжекциите никога 
няма да бъдат удоволст-
вие. В най-добрия случай 
те са досадни, а в най-ло-
шия случай са болезнени, особено в начало-
то. Но повечето хора могат да се адаптират 
към почти всички неща, ако ги възприемат 
постепенно, с правилния подход. Повечето 
деца в училищна възраст бързо се научават 
да се инжектират сами. Средната възраст 
за обучение е 8 години. Но понякога има 
деца и юноши, които казват, че инжекции-
те са непоносими, дори след много години 
с диабет. Употребата на подкожен катетър 
(Insuflon, виж стр. 144) помага за намалява-
не на болката от инжекциите за тези, които 
за първи път си поставят инжекции, особе-
но при режим на многократни инжекции от 
самото начало на лечението.

Съвети за родители
Как да научим себе си или своето дете да 

поставя инжекции с инсулин? Помага, ко-
гато дадете на детето да играе с писалката 
или спринцовката и да се упражнява да 
инжектира плюшеното си мече или пар-
цалената си кукла. Обикновено първите 
стъпки са да се направи инжекция върху 

портокал, след което се правят инжекции 
на медицинската сестра или родителите. 
Често след тези демонстрации децата са 
готови да опитат да поставят инжекция 
и на себе си. Много е важно възрастни-
те, които се грижат за детето, да покажат, 
че поставянето на инжекция не е толкова 
трудно. Когато мама и татко преодолеят 
страха от игли, детето много по-лесни ще 
се научи как да се инжектира само. Поз-
волете на малките деца да инжектират (да 
инжектират физиологичен разтвор, а не 
инсулин!) и да измерват кръвната глюкоза 
на родителите си (а може би и на смели 
братя и сестри, на баби и дядовци) тол-
кова често, колкото им харесва, показвай-
ки им с това, че инжекциите не са опас-
ни. Но помнете, че иглите не трябва да се 
споделят! Използвайте нова игла за все-
ки човек. Ако сте родител на малко дете 
с диабет, опитайте се да се поставите на 
мястото на детето и помислете как би из-
глеждало, ако родителите се страхуват да 
си направят инжекция: “Трябва да си пра-
вя по няколко инжекции всеки ден през 
целия си живот отсега нататък, а майка 
ми не иска да направи и една. И също 
баща ми, а са големи и могат да направят 

Техника на 
инжектиране

Нервните влакна приличат на тънки клончета на 
дърво. Ако докоснете нерв, ще почувствате по-
вече болка, отколкото, ако инжекцията е между 
нервите.
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почти всичко... Инжекцията трябва да е 
нещо ужасно!”

Не казвайте на малките деца предвари-
телно, когато ще им инжектирате инсули-
на или ще проверявате глюкозата в кръвта. 
Много деца стават неспокойни, когато раз-
берат твърде рано, че ще се случи нещо не-
приятно. Други деца искат да знаят точно 
какво и кога се случва. Опитайте се да раз-
берете какво е най-доброто за вашето дете.

Намаляване на болката 
при инжектиране

Болката възниква в малките нерви и нерв-
ните окончания. Нервите са разположени 
като клонките на дърветата. Ако докосне-
те нерв, тогава ще почувствате болка. Мо-
жете да проверите местоположението на 
нервите, като внимателно натиснете иглата 
върху кожата и усетите къде боли повече 
и къде по-малко. Не забравяйте да държи-
те иглата така, че нейният остър край да 
пробие кожата (вижте картинката на стр. 
132). Някои области на корема и бедрата ви 
вероятно ще бъдат по-малко болезнени от 
други. Но отрицателната страна на посто-
янните инжекции на едно място е, че ще 
започнете да развивате мастни уплътнения 
(липохипертрофия, хипертрофична липо-
дистрофия, виж стр. 215). Oт такива мес-
та инсулинът ще се абсорбира по-бавно. 
Ако бързо забиете иглата, ще почувствате 
по-малко болката от убождането. Но някои 
хора предпочитат бавно и леко да натискат 
иглата през кожата.

Къде трябва да инжекти-
рам инсулин?
В мастната тъкан или мускулите?

Препоръките как да се инжектира инсу-
лина, се промениха значително през по-
следните години. При старите игли (25 мм) 
е естествено да се използва повдигната 
кожна гънка за инжекцията. Когато се поя-
виха иглите от 12-13 мм, се предположи, че 
с перпендикулярна инжекционна техника 
инсулинът ще бъде инжектиран в подкож-
ната мастна тъкан. Но при  използването 
на тази техника, все още рискувате да про-
никнете в  мускулите, така че сега хората 
отново се съветват да поставят инжекцията 
под ъгъл в повдигната кожна гънка, освен 
когато се използват много къси игли от 5 
или 6 мм.

Опитайте се да намерите по-малко болезнено 
място за инжекция, като натиснете леко иглата 
върху кожата!

Данни от изследвания: 
Инжекционна техника

 В британско проучване измерили 
разстоянието от кожата до мус-
кула с помощта на ултразвук. На-
правеното заключение е, че пого-
лямата част от момчетата и някои 
момичета с перпендикулярна ин-
жекционна техника рискуват ин-
жектиране в мускулите или дори в 
коремната кухина.

 Във френско проучване 31% от де-
цата, използвали техниката на пер-
пендикулярно инжектиране в кожна 
гънка, направена с цяла длан, ин-
жектирали инсулин интрамускулно. 
Броят им достига 50% при помла-
дите слаби момчета.

 Дори и при 8 мм игли, съществува 
значителен риск от инжектиране в 
мускула, ако се използва перпен-
дикулярна техника на инжектира-
не (въпреки надигането на кожата, 
събрана в гънка и използването на 
правилната техника с два пръста).

 Найбезопасният начин е да се ин-
жектирате с игли 56 мм, да пов-
дигнете кожна гънка с два пръста 
и да направите убождане под ъгъл 
от 45 градуса.
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Инсулинът трябва да се прилага като 
подкожна инжекция, т.е. в мастната тъкан 
под кожата, но не и в мускулите. За да се 
предотврати инжектирането в мускулите, е 
важно да повдигнете кожната гънка с пале-
ца и показалеца (“сгъване с два пръста“) и 
да поставите иглата под ъгъл 45 ° (вижте 
илюстрацията на стр. 134). Важно е да пов-
дигнете кожната гънка, дори ако използва-
те игли с размер 8 мм. При игли от 5-6 мм 
инжекциите могат да се правят без кожна 
гънка, ако има достатъчен слой подкожна 
мазнина (най-малко 8 мм, тъй като кожните 
слоеве се компресират при перпендикуляр-
ни инжекции). Слабичките момчета обик-
новено имат по-малко мастна тъкан, особе-
но по бедрата.

Разклатете съвсем леко вече вкараната 
в кожата игла преди да натиснете бутало-
то, за да приложите инсулина. Ако върхът 
на иглата почувства “отпор”, вероятно сте 
достигнали мускулите. В такъв случай из-
теглете малко иглата преди да натиснете 

буталото. Можете също така да инжектира-
те инсулина в седалището, където обикно-
вено има достатъчен слой подкожна мастна 
тъкан, за да вкарате иглата перпендикуляр-
но, без да повдигате кожна гънка. Според 
едно датско проучване скоростта на инжек-
тиране (в диапазона от 3 до 30 секунди)  не 
влияе на това колко бързо се усвоявава ин-
сулинът.

Някои проучвания показват, че инжек-
циите в мускулите не са непременно 
по-болезнени, но инсулинът се абсорбира 
по-бързо. При инжектиране в мускулите 
може да възникнат неприятни усещания, 
макар и без много болка. Усвояваването на 
инсулини с бързо и средно действие след 
интрамускулно инжектиране се увелича-
ва с почти 50% в сравнение с подкожната 
инжекция в бедрото. В същото време усво-
яваването на инсулин е еднакво, когато се 
сравняват интрамускулните и подкожните 
инжекции в корема.

Колкото по-дебел е слоят от подкожна маз-
нина, толкова по-слабо е кръвообращение-
то там. Това води до забавено усвояване на 
инсулина. В едно проучване бързодействащ 
инсулин (8 Ед са инжектирани в корема) се 
усвоявава два пъти по-бързо от подкожна 
мастна тъкан с дебелина 10 мм в сравнение 
с подкожна мастна тъкан с дебелина 20 мм. 

Препоръчителни места за ин-
жектиране

Аналог на инсулина  
с ултрабързо действие Корем
Инсулин с бързо действие Корем
Инсулин със  
средно действие Бедра / седалище
Бавнодействащ  
инсулин Бедра / седалище

Седалището е предпочитаното място 
на инжектиране на средно или бавно-
действащ инсулин при деца с фина 
подкожна мастна тъкан на бедрата. 
Това място може да се използва и за 
инжектиране на бързодействащи ин-
сулини и аналози на инсулина с ултра-
бързо действие, за да се увеличи броя 
на местата за инжектиране и да се на-
мали развитието на мастни уплътне-
ния  липохипертрофии. Седалището 
е  найдоброто място за инжекции при 
бременни жени, особено когато коре-
мът става голям и плътен.

Погледнете внимателно върха на иглата, преди 
да го забиете в кожата. Върхът на иглата е за-
точен много остро, така че лесно да прониква в 
кожата. Ако направите инжекция, когато отворът 
на иглата е насочен напречно към кожата (B), ще 
почувствате повече болка, отколкото ако тънкият 
край е насочен директно към кожата (А).
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Същите резултати са получени и при 
хора, използващи инсулинови помпи. Мо-
жете да се възползвате от този факт, като 
инжектирате на място с по-тънка подкожна 
тъкан, когато искате инсулинът да задей-
ства по-бързо. Също така, инсулинът, ин-
жектиран над пъпа, ще бъде усвоен малко 
по-бързо, отколкото при инжекции под и 
близо до пъпа.

Някои хора смятат, че е по-удобно да се 
инжектират през дрехите. Това може да 
причини неприятна кожна реакция, въпре-
ки че не е много често срещано. Независи-
мо от това, е по-трудно да се направи добра 
кожна гънка през дрехите, което увеличава 
риска от случайно вкарване на инсулина в 
мускулите. Освен това може да се получи 
петно от кръв по дрехите. И не забравяйте, 
че е необходимо да смените иглата след та-
кова инжектиране, в противен случай може 
да предизвикате кожна инфекция, когато я 
използвате отново.

В корема или в бедрото?
При възрастни инсулинът се усвоява 

по-бързо след подкожно инжектиране в 
коремната област (корема) в сравнение с 
инжектиране в бедрото, а ефектът му вър-
ху намаляването на кръвната глюкоза е 
по-изразен (виж диаграмите, стр. 133). Ус-
вояването (абсорбцията) при подкожната 
инжекция в корема е сравнимо с това при 
интрамускулна инжекция в бедрото. Това се 
дължи на повишеното кръвоснабдяване на 
подкожната мастна тъкан на корема в срав-
нение с кръвния поток в бедрото. Инсули-
нът се абсорбира от седалището по-бързо, 
отколкото от бедрото, но не толкова бързо, 
колкото от корема. В някои страни зоната 
на горната и външната част на ръката също 
се използва за подкожни инжекции, при 
които абсорбцията на инсулин е подобна 
на тази в бедрото. Това място за инжекти-
ране не се препоръчва в други страни (като 
Швеция), тъй като подкожният слой тук е 
много тънък и е трудно да се повдигне кож-
ната гънка едновременно с инжектирането 
под ъгъл 45 °.

Усвояването на инсулин със средно 
действие (NPH-инсулин) е по-добре ба-
лансирано след инжектиране в бедрото в 
сравнение с коремната инжекция и води до 
по-малък ефект на действието на инсулина 
в ранната нощ и по-силен ефект в късната 
нощ.

Тъй като инсулинът се усвоява по-бързо, 
когато е инжектиран в корема, отколкото в 
бедрото, препоръчваме преди хранене да 

В едно американско проучване възрастни инжек-
тирали една и съща доза бързодействащ инсулин 
преди закуска един ден в корема, а на следващия 
ден в бедрото. Установено било, че инжекциите в 
корема дават по-бързо начало на инсулиновото 
действие и по-висок пик на инсулиновите нива в 
кръвта.

Стойностите на кръвната глюкоза от изследва-
нето по-горе. Тъй като инсулинът влиза в кръвния 
поток по-бързо след инжектиране в корема, той 
предизвиква по-активно постъпване на глюкоза-
та от поетата храна в клетките, което води до по-
ниска кръвна глюкоза.
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инжектирате бързодействащ инсулин (или 
аналог с ултрабързо действие) в корема, а 
преди да си легнете - инсулина със средно 
действие  или бавнодействащия инсулин  - 
в бедрото. Не препоръчваме да променяте 
местата на инжектиране на един и същи 
вид инсулин от корема в бедрото в различ-
ни дни, тъй като това води до разлика в 
действието на инсулина. Малкото дете има 
по-малка зона за инжектиране в областта 
на корема,  затова препоръчваме да използ-
вате седалището за инжектиране на бързо-
действащ инсулин.

При малки деца, които използват под-
кожен катетър за инжектиране на бързо-
действащ инсулин, можете да опитате да-
инжектирате през него и нощния инсулин, 
ако е от типа NPH. 

(1) Освободете малко количество ин-
сулин (0,51 единици) във въздуха, 
за да се уверите, че върхът на иг-
лата е пълен с инсулин.

(2) Игла от 56 мм може да се използ-
ва за перпендикулярни инжекции, 
ако подкожната тъкан е с дебелина 
наймалко 8 мм.

(3) Пробийте кожата под ъгъл от 90 °.
(4) Въведете инсулина.
(5) Бройте до 10 бавно или до 20 бързо 

(около 15 секунди). Когато използ-
вате спринцовки, са достатъчни ня-
колко секунди.

(1) Освободете малко количество ин-
сулин (0,51 единици) във въздуха, 
за да се уверите, че върхът на иг-
лата е пълен с инсулин.

(2) Повдигнете кожата с палец и пока-
залец („сгъване с два пръста”).

(3) Пробийте кожата под ъгъл от 45 ° 
(но 90 ° към повърхността на кожа-
та).

(4) Дръжте гънката и инжектирайте ин-
сулина.

(5) Бройте до 10 бавно или до 20 бързо 
(около 15 секунди). Когато използ-
вате спринцовки, са достатъчни ня-
колко секунди.

(6) Извадете иглата.
(7) Освободете кожната гънка.
(8) Ако има проблеми с изтичане на 

инсулин, можете да натиснете дуп-
ката в кожата с пръста си, след като 
извадите иглата или да използвате 
подълги игли.

Когато се инжектира в седалището, 
подкожният мастен слой обикновено е 
достатъчно дебел, така че при игли с 
дължина 8 и 13 мм може да не се вди-
га кожна гънка.

Дезинфекцията на кожата преди ин-
жектирането не е необходима, тъй 
като рискът от инфекция е незначите-
лен.
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Не поставяйте бързодействащ инсулин в 
бедрото в края на деня. Бавното му усво-
яване може да доведе до хипогликемия в 
ранната нощ.

Аналози на инсулина с 
ултрабързо действие

Разликата в усвояването на инсулин меж-
ду различните места на инжектиране не е 
толкова изразена при използването на ана-
лози на инсулина с ултрабързо действие. 
Абсорбцията на NovoRapid или Humalog е 
само малко по-бърза от корема, отколкото 
от бедрото. В едно немско проучване не е 
открита разлика в усвояването при подкож-
но и мускулно инжектиране в бедрото, ко-
гато се използва Humalog.

Новите инсулини с про-
дължително действие

Новият аналог на бавнодействащия 
Lantus (Гларгин) дава еднакъв ефект, неза-
висимо дали се инжектира в корема, бедро-
то или ръката.

Поставете едната си длан над коляното, а дру-
гата под слабините. Областта между ръцете ви е 
подходяща за инжектиране в бедрото. Не забра-
вяйте, че инсулинът ще се абсорбира по-бавно от 
бедрото, отколкото от корема.

Коремът обикновено се използва за инжектиране 
на бързодействащи инсулин и ултрабързи анало-
зи (НовоРапид или Хумалог). Инсулинът  се аб-
сорбира по-бързо от зоната над пъпа, в сравне-
ние с други области на корема. Винаги избирайте 
една и съща област за определен тип инсулин. 
Например корема (или задните части на малки-
те деца) за бързодействащия инсулин и бедрото 
за инсулина преди лягане. Важно е да се редуват 
местата на инжектиране във всяка зона, за да се 
избегне развитието на мастни уплътнения (липо-
хипертрофии, виж стр. 215).

Можете също да правите инжекции в седалище-
то. Инжектирайте инсулина на няколко санти-
метра под ръба на хълбочната кост. Седалище-
то може да се използва за инжекции при малки 
деца с тънък слой подкожна мастна тъкан върху 
корема или тенденция към развитие на мастни 
уплътнения (липохипертрофия). Абсорбцията на 
инсулин е малко по-бавна от задните части, от-
колкото от корема. 

Въпреки това, ако имате проблем с нощна 
хипогликемия или високи нива на кръвната 
глюкоза сутрин, по-добре е да инжектирате 
инсулина преди лягане в бедрото като от-
делна инжекция (вж. също стр. 145).
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Трябва да се вземе предвид, че още мно-
го други фактори влияят на абсорбцията на 
инсулина (вижте стр. 99).

Необходимо ли е да де-
зинфекцираме кожата 
преди инжекция?

Не е необходимо да дезинфекцирате ко-
жата с алкохолен разтвор преди инжекти-
ране с писалка или спринцовки. Рискът от 
инфекция на кожата е незначителен и де-
зинфекцията с алкохол може да предизвика 
изгаряща болка при убождането. Добрата 
хигиена и старателното миене на ръцете са 
по-важни.

Когато използвате инсулинова помпа или 
подкожен катетър, е необходимо кожата да 
се избърсва с алкохолен разтвор на хлорхек-
сидин или с подобен дезинфектант. Някои 
дезинфектанти за кожа съдържат овлажни-
тели за кожа, които води до по-лесно раз-
лепване на специалните лепенки.

Съхранение на инсулина
Инсулинът добре понася стайна темпера-

тура. Повечето производители препоръч-
ват използваният инсулин да се изхвърли 
след престой над 4 седмици при стайна 
температура (не по-висока от 25-30°C). 
Прочетете инструкциите на опаковката за 
типа инсулин, който използвате и датата на 
изтичане на срока на годност върху флако-
на. При стайна температура инсулинът ще 
загуби по-малко от 1,0% от своята сила на 
действие в продължение на един месец. В 
съответствие с едно проучване регулярни-
те бързи инсулини, Lente и NPH, използва-
ни до 110 дни, запазвали концентрацията 
на инсулин от 100 ЕД/мл. Дори след една 
година на съхранение при стайна темпера-
тура, ако се съхранява на тъмно, инсулинът 
ще загуби само 10% от своя ефект. Най-об-
що, препоръчваната продължителност на 
времето за безопасно съхранение на ин-
сулина е по-скоро базирана на грижата за 
неговата стерилност, отколкото на силата 
му. Обичайна практика е да се съхранява 
запас от инсулин в хладилник (4-8°C) а 

флаконът, който се използва в момента, да 
се съхранява при стайна температура.

Съхранението при стайна температура 
прави консервантите по-ефективни при 
унищожаването на всякакви бактерии, кои-
то могат да замърсят флакона, когато се 
използва отново за инжектиране. Humalog, 
който се разрежда (със стерилен разтвор) 
до 50 ЕД/мл (U-50) и до 10 ЕД/мл (U-10), 
остава стабилен повече от един месец, ко-
гато се съхранява при 5°C и 30°C.

Не поставяйте инсулина във фризера или 
близо до най-студеното отделение на хла-
дилника си, тъй като той не понася тем-
ператури под 2°C. Не излагайте инсулина 
на ярка светлина и топлина, като слънчева 
светлина в кола или горещина в сауна. 

Ако се инжектирате под ъгъл 90 ° с игли 12-13 
мм, съществува значителен риск от инцидентно 
интрамускулно инжектиране. Рискът остава дори 
с по-къса игла (8 мм), ако инсулинът се инжекти-
ра в области с тънък слой подкожна тъкан, като 
външната част на бедрото, горната част на ръце-
те или страничните повърхности на тялото. При 
интрамускулно инжектиране инсулинът се абсор-
бира в кръвния поток по-бързо и дава по-силен, 
но и по-кратък ефект на въведената инсулинова 
доза. Въпреки това, можете да се възползвате от 
този вид инжектиране, ако искате инсулинът ви 
да задейства по-бързо или ако имате проблеми с 
липохипертрофия (виж страница 215).
Ако използвате игла от 8 или 13 мм, като я дър-
жите под прав ъгъл спрямо тялото, в коремната 
област, има значителен риск от инжектиране на 
инсулина директно в коремната кухина.
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Инсулинът намалява ефекта си при съх-
ранение при температури над 25-30°C. 
При 35°C той се дезактивира четири пъти 
по-бързо, отколкото при стайна темпера-
тура. По време на отпуска можете да съх-
ранявате инсулина в охладен термос или 
да го обвивате във влажна кърпа, за да 
го охладите. В много горещ климат, ако 
нямате хладилник, инсулиновите флако-
ни могат да се съхраняват без да загубят 
своята ефективност в кутия, плаваща в 
глинен съд  (индийска утроба), който е 
наполовина пълен с вода. Глиненият съд 
трябва да се държи на сянка. Индийско 
проучване показва, че инсулинът, съхра-
няван по този начин, не губи своите свой-
ства дори след 60 дни при температури 
до 40°С.

Не е необходимо да държите инсулина 
на тъмно, тъй като той също може да бъде 
добре съхраняван и на дневна светлина 
(но не на слънчева светлина). Но при го-
веждия инсулин  активността намалява 
бързо и при дневна светлина. Човешкият 
инсулин, който е носен в джоба на риза в 
продължение на 6 месеца, не е загубил от 
ефекта си повече, отколкото при съхране-
ние при стайна температура. 

Най-правилният начин за инжектиране на инсу-
лин с 5-6 мм игли е следният: трябва да направите 
кожна гънка с два пръста и да убодете под ъгъл от 
45 °. Но ако натиснете иглата 5-6 мм косо встра-
ни, съществува риск от инжектиране в повърх-
ността на кожата (интрадермално инжектиране, 
вижте снимката), при което инсулинът се абсор-
бира по-бавно. При игли от 5-6 мм, инжекциите 
могат да се правят перпендикулярно, без да се 
вдига кожната гънка за предотвратяване на ин-
трамускулни инжекции, ако има достатъчно слой 
подкожна мастна тъкан, както често се случва 
при момичета (поне 8 мм, тъй като слоевете на 
кожата се компресират по време на перпендику-
лярни инжекции). Въпреки това, слабите момчета 
обикновено имат тънък слой подкожна мастна тъ-
кан, особено на бедрата. Когато инжектирате в 
задните части, слоят на подкожната мастна тъкан 
обикновено е достатъчно дебел, за да се убожда, 
без да се вдига кожна гънка.

Ако направите кожна гънка, като я хващате с 
цяла длан, с игли от 5-6 мм, рискът от повърх-
ностни инжекции намалява. Въпреки това, тази 
инжекционна техника не трябва да се използва 
с по-дълги игли от 8 и 13 мм, тъй като така също 
повдигате и мускулите, което води до риск от ин-
трамускулно инжектиране.
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Никога не използвайте регулярен бързо-
действащ инсулин, който е станал мътен. 
Също така не трябва да използвате инсу-
лин със средно и продължително действие, 
ако видите парцалчета или подобен слой 
във флакона. Ако смесвате инсулин от тип 
Ленте (Монотард, Хумулин Л, Ултратард, 
Хумулин У) с бързодействащ инсулин в 
една спринцовка преди инжектирането, 
инсулинът ще започне да действа по-бър-
зо, ако направите инжекцията веднага след 
смесването на инсулина от флаконите, взе-
ти от хладилника (вж страница 97).

Спринцовки
Спринцовките за еднократна употреба 

се използват от 60-те години на миналия 
век и все още остават стандартното инжек-
ционно устройство в много страни. Те са 
маркирани в единици и се произвеждат за 
инсулин U-100 (100 единици/мл) или U-40 
(40 единици/мл). Спринцовките се използ-
ват, когато два вида инсулин се смесват в 

една инжекция или за тези инсулини, кои-
то не са налични като флакони за писал-
ки. Трябва да бъдете много внимателни, 
когато пътувате, особено когато посеща-
вате държави, които използват различни 
концентрации на инсулин. Особено важно 
е да не се използва U-40 инсулин с U-100 
спринцовки и обратно. В страните, където 
писалките са по-рядко срещани, спринцов-
ките се използват за режим на многократни 
инжекции. В много страни с по-ниско ико-
номическо ниво все още се използват стък-
лени спринцовки с игли за многократно из-
ползване, които изискват ръчно заточване.

Инжекции със спринцовки
Мътният инсулин (със средно и продъл-

жително действие) трябва да се разклати 
преди употреба. Това става чрез плавно 
преобръщане на флакона или завъртане 
между дланите (10-20 пъти). Не разкла-
щайте флакона, тъй като това може да до-
веде до образуване на въздушни мехурчета. 
Започнете инжекцията, като изтеглите въз-
дух в спринцовката в съответствие с доза-
та на инсулина, която ще поставяте. След 
това вкарайте въздуха във флакона с ин-
сулин, обърнете го и вземете точната доза 
инсулин. Задръжте спринцовката с иглата 
нагоре, след това леко я почукайте няколко 
пъти, за да се отървете от мехурчетата.

Инсулинът е чувствителен към топлина и слънчева 
светлина, така че не го оставяйте на слънце или в 
затворена кола.

Малката спринцовка може да бъде възприета от онези, които се страхуват от инжекции, като огромно, 
страшно нещо. Даниел нарисува тази картина на своята инсулинова спринцовка в един от първите си 
дни в болницата.
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Писалки
Писалката или инсулино-

вата писалка е удобно ус-
тройство, което се зарежда с 
инсулинови флакони  за пов-
торни инжекции. Стандарт-
ните флакони  съдържат 300 
единици (3мл). Инсулиновата 
писалка  дава още по-точна 
доза в сравнение със сприн-
цовките, особено при мал-
ки дози. При някои писалки  
можете да промените дозата 
на половината от единицата 
(NovoPen Junior или NovoPen 
3 Demi). Децата се нуждаят от 
писалки, когато инжектират 

една или половин единица, но също така 
и тийнейджърите, и дори много възрастни 
осъзнават, че е много удобно, когато има 
възможност да се промени дозата с поло-
вин единица. Когато използвате писалка, 
първо трябва да изпръскате 1-2 единици 
във въздуха, като държите писалката с иг-
лата нагоре, за да се уверите, че инсулинът 
излиза (“изстрел във въздуха”, виж също 
страница 142).

За много инсулини има и писалки за ед-
нократна употреба. Те са много удобни за 
транспортиране на резервен инсулин, на-
пример, докато пътувате. Уверете се, че 
разполагате с писалка за еднократна упо-
треба в училище, на работното място, при 
своите баби и дядовци или на другите мес-
та, където често ходите.

Защо не всички инсулини 
са в писалка?

Повечето инсулини  със средно и продъл-
жително действие са мътни, така че флако-
ните  трябва да се въртят или да се търка-
лят (не да се разклащат!) преди поставяне 
на инжекцията най-малко 20 пъти преди 
убождането, за да се смеси добре инсулина. 
В едно проучване концентрацията на инсу-
лин в използваните флакони с NPH инсулин 
варирала от 5 до 200 единици/мл. Флакони-
те за писалки съдържат малка стъклена или 

стоманена топка, която помага да се смеси 
инсулинът, когато писалката се преобръща.

Ултраленте инсулините (Ултратард, Ху-
мулин У) са в кристална форма и криста-
лите ще се разрушат от  стъклената топка 
във флакона.

Смяна на иглата на писал-
ката

Стерилните игли за писалки и спринцов-
ки са предназначени за еднократна употре-
ба. Много пациенти обаче ги използват за 
няколко инжекции.

Смесване на инсулини  
в спринцовка

Започнете с въвеждане на въздух 
във флакона със средно действа-
щия инсулин (мътен инсулин).

Извадете спринцовката от първия 
флакон.

Въведете въздух във флакона с 
бързодействащия инсулин или с 
ултрабързия аналог (бистър инсу-
лин).

Наберете инсулина с бързо-
действие или аналога с  ултра-
бързодействие (бистър инсулин).

Отстранете спринцовката от вто-
рия флакон.

Внимателно поставете иглата във 
флакона със средно действащия 
инсулин (мътен инсулин).

Наберете точната доза (опитайте 
да не инжектирате инсулин във 
флакона).

Извадете спринцовката от първия 
флакон.

Найдобре е да смесвате инсули-
ните в този ред, защото ако една 
капка бърз инсулин попадне във 
флакона със средно действащ 
инсулин, няма да има значение, 
а е съвсем различно, ако е обра-
тното.
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Рискът от инфекция на местата на ин-
жектиране при многократно използване на 
игли за еднократна употреба изглежда не-
значителен. Въпреки това, инжекциите мо-
гат да бъдат по-болезнени, тъй като иглите 
се затъпяват поради повреждане върха на 
иглата след многократно използване и си-
ликоновото покритие се изтрива. Същест-
вуват някои доказателства, че повторното 
използване на игли с повредени върхове 
води до чести малки наранявания на тъ-
каните при инжектиране. Това причинява 
появата на определени фактори на расте-
жа, които могат да доведат до развитието 
на мастни уплътнения (липохипертрофия), 
което касае резистентността към инсулин и 
неговото усвояване.

Иглите трябва да се сменят след всяко ин-
жектиране на инсулин със средно действие, 
поради риск от изтичане на течност от фла-
кона или проникване на въздух (вж. стр. 
142), ако иглата е оставена. В допълнение, 
иглата може да бъде блокирана от инсулин, 
който кристализира вътре в нея. Извадете 

иглата веднага след инжектирането и по-
ставете нова точно преди следващата ин-
жекция.

Изпръсквайте една или две единици във 
въздуха с всяка нова игла за писалка  (“из-
стрел във въздуха”), за да се уверите, че 
върхът на иглата е пълен с инсулин.

Различни писалки за дне-
вен и нощен инсулин

Лесно е да вземете погрешната писалка, 
ако писалките за дневен и нощен инсулин 
са еднакви.

За да предотвратите поставянето на 
грешен тип инсулин, препоръчваме ви ви-
наги да използвате две напълно различни 
писалки за дневен инсулин и инсулин преди 
лягане, за да усетите разликата дори и на 
тъмно. Ако дори веднъж сте въвеждали 
неправилен тип инсулин, тогава използва-
нето на две напълно различни писалки ще 
започне да ви изглежда като евтина фор-
ма на животозастраховане.

Всички инжекции трябва да се пра-
вят с повдигане на кожната гънка 
(“сгъване с два пръста “) под ъгъл 
от 45 ° независимо от дължината 
на иглата, с изключение на задните 
части, където могат да се използва 
перпендикулярна техника на инжек-
тиране без да се правят гънки, ако 
слоят на подкожната мастна тъкан 
е не помалък от 8 мм.
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Въздух във флакона или 
спринцовката

Ако флаконът с прикрепената игла се за-
топли (например, когато я носите във въ-
трешния си джоб), течността вътре се раз-
ширява и няколко капки могат да изтекат 
през иглата. Когато температурата отново 
падне, ще се засмуче въздух отвън. В едно 
проучване температурата на околната сре-
да била намалена от 27°С на 15°С. Това 
довело до всмукване на въздух във фла-
кона с обем, съответстващ на 4 единици 
инсулин.

При понижаване на температурата въз-
никват специфични проблеми със средно-
действащия инсулин. Тъй като инсулинът 
заедно с утайката потъва на дъното на фла-
кона, през иглата ще тече само неактивна 
течност. В резултат на това оставащият ин-
сулин ще стане по-активен, с концентрация 
до 120 или 140 ЕД/мл. 

Ако писалката се държи с главата надо-
лу, проблемът ще е обратен. Кристалите на 
инсулина ще бъдат по-близо до иглата и ще 
излязат, когато температурата се повиши и 
течността се разшири. В този случай оста-

налият инсулин може да се разреди, евен-
туално, до 80 или 90 ЕД/мл.

Такъв проблем с промяна в концентраци-
ята при бистрите инсулини не съществува, 
тъй като инсулинът е напълно разтворен 
в течността. Въпреки това, самият въздух 
може да повлияе на точността на дозата. 
Най-вероятно ще имате по-малко пробле-
ми, ако сваляте иглата след всяка инжекция 
или съхранявате спринцовката с иглата на-
горе, например, в джоба на сакото си.

Понякога въздушно мехурче от спринцов-
ката или флакона може да бъде въведено в 
тялото по невнимание заедно с инсулина. 
Въздухът, който е попаднал под кожата, е 
абсолютно безвреден за организма и бързо 
се поема от тъканите. Истинският проблем 
е, че няма да получите определеното коли-
чество инсулин (колкото е бил обемът на 
въздуха). Може да се наложи да въведете 
една или две единици, за да компенсирате 
това.

Същото се отнася и при използването на 
инсулинова помпа. Въведеният през тръба-
та въздух е напълно безвреден, но няма да 
получите определеното количество инсу-
лин, което може да причини проблеми.

Инсулин на върха  
на иглата

Понякога след като върхът на иглата се 
отстрани от кожата, от него изтича капка 
инсулин. Капката съдържа до 1 Ед инсулин 
и се причинява от наличието на въздух във 

Даниел нарисува тази картина, преди да бъде из-
писан от болницата. Вместо гигантска спринцовка 
сега има малка инсулинова писалка, а на корема 
си е поставил малък подкожен катетър. Първона-
чалният страх от игли отстъпи на по-реалистичен 
поглед към модерните начини за инжектиране.

Ако има въздух вътре в капсулата на писалката, 
можете да видите капка течност, която излиза от 
върха на иглата, след като е извадена от кожата.
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флакона, който се свива, когато натиснете 
механизма на спринцовката. Можете да из-
бегнете този проблем, като изчакате около 
15 секунди, преди да извадите иглата, за 
да дадете време на въздуха да се разшири. 
Можете също така да махате иглата след 
всяка инжекция, защото това предотвратя-
ва навлизането на въздух във флакона. Този 
проблем не съществува, когато използвате 
спринцовки, защото въвеждате целия съ-
държащ се инсулин. 

Извадете въздуха от флакона в писалката, 
както е показано на снимката на стр. 142. 
Дори и да се отстрани целият въздух, добра 
идея е да задържите иглата за 10 секунди 
след поставянето преди да я извадите, за 
да предотвратите излизането на инсулин от 
върха на иглата.

Използвани игли и сприн-
цовки

Изхвърлете използваните спринцовки, 
игли от спринцовки и ланцети в празен 
буркан или кутия от мляко, така че никой 
да не се убоде по невнимание. Можете да 
получите специално устройство за пре-
махване на иглени накрайници (BD Safety 
Clip: B-D Safe-Clip).

Как да се отървете  
от въздуха  

в инсулиновия флакон

Когато сменяте иглата, можете да 
се отървете от въздуха, по след-
ния начин:
(1) Когато иглата се отстрани, на-

тиснете няколко пъти механи-
зма на писалката на спринцовка-
та, за да увеличите налягането 
вътре във флакона. Почукайте 
флакона, така че въздухът да 
се изкачи към върха.

(2) Бавно прокарвайте иглата 
през мембраната на флакона.

(3) Въздухът ще излезе веднага 
щом проникнете през мем-
браната. Ако прекалено бързо 
натиснете иглата през мем-
браната, въздушният джоб ще 
остане в гърлото на флакона 
(виж илюстрацията).

Б-Д Сейф-Клип може да се използва за рязане на 
върховете на иглите от спринцовки или писалки.

Когато сменяте иглата, я прокар-
вайте бавно през мембраната, за 
да може въздухът да излезе (А). 
Когато иглата се прокара бързо, 
се образува малък въздушен джоб 
(В) в гърлото на флакона.
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Създаването и използването на по-тънки 
игли би трябвало да означава, че убождани-
ята при инжектиране за хората с диабет ще 
са по-малко болезнени, отколкото преди. 
Но, резултатите от едно проучване показ-
ват, че децата и юношите не усещали раз-
лика в силата на болката, причинявана от 
по-тънките игли от 0,30-0,40 мм. "Плацебо 
инжекции" (такива игли са били поставя-
ни само на някои писалки, но участниците 
в проучването не са знаели на кои точно) 
причинявали значително по-малко болка. 
Това опровергава общото мнение, че игли-
те вече са толкова тънки, че изпитваната 
болка е с психологически произход.

Автоматични инжектори
Автоматичният инжектор много бър-

зо пронизва кожата с игла и по този на-
чин намалява болката до минимум. Един 
вид такива инжектори: Инжектоматик 
(Injectomatic), Инджект-изи (Inject-Ease) 
автоматично избутват иглата на спринцов-
ката през кожата, но инсулинът трябва да 
се инжектира след това. Такова устройство 
PenMate съществува за писалките от Novo 
Nordisk. Друг тип: Autoject избутва иглата 
на спринцовката през кожата и инжектира 
инсулина автоматично. Diapen автоматич-
но вмъква иглата и инсулина. Autopen  - е 
писалка, която инжектира инсулин автома-
тично след убождане на кожата с иглата.

Инжектори без игла
Струйният инжектор използва много ви-

соко налягане, за да образува тънък, силен 
поток от инсулин (по-тънък от игла), който 
прониква през кожата. Инсулинът се аб-
сорбира бързо и контролът на глюкозата 
може да бъде също толкова добър, колкото 
и с инсулинова помпа. Някои хора смятат 
това устройство за по-малко болезнено, до-
като други изпитват болка и при безигле-
ната инжекция, сравнима с тази на конвен-
ционалната инжекция с игла. След такава 
инжекция се описват кървене, натъртване 
и забавена болка. Безигленият инжектор 
може да бъде добра алтернатива за пациен-
ти с тежък страх (фобия) от инжекции, ако 
такъв човек не приема и употребата на Ин-
суфлон. Някои деца обаче могат да открият, 
че това устройство е много шумно, когато 
механизмът му се задейства.

Устройства  
за поставяне  
на инсулин

Инджект-Изи (Inject-Ease) инжектира иглата на 
спринцовката автоматично, когато натиснете 
пружината.

Безигленият инжектор вкарва инсулина през 
кожата с много високо налягане. След като 
влезе подкожно, инсулинът се разпространява 
по-широко (картинката отляво) в сравнение с 
депото от нормална инжекция с помощта на 
спринцовка или писалка (картинката вдясно).
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Инсуфлон 
Опитваме се да започнем инжектирането 

на инсулин в самото начало на диабета, ако 
е възможно, в по-малко болезнена форма. 
Настоящата ни политика за всички ново 
диагностицирани деца в предучилищна 
възраст е да бъдат инжектирани с подкож-
ни катетри (като Инсуфлон). По-големите 
деца и тийнейджърите също имат възмож-
ност да опитат този метод на подкожни 
инжекции през първата седмица след по-
ставянето на диагнозата. Всички тестове за 
кръвна глюкоза се правят с интравенозен 
катетър. Тези процедури помагат за облек-
чаване на болката в ранните етапи на този 
процес, който ще формира пожизнените 
взаимоотношения с диабета. В рамките 
на една седмица детето ще има време да 
се подготви психически и да научи пра-
вилната инжекционна техника. Когато я 
овладее, то вече ще може да започне само 
да си прави редовни инжекции. На децата 
се дава право да избират кой метод на ин-
жектиране да използват след изписване от 
болницата. Около 20-25% продължават да 
използват подкожен катетър, докато други-
те започват да правят редовни инжекции. 
Дори много възрастни, които считат, че ин-
жекциите са болезнени и неудобни, използ-
ват този метод. Използването на подкожен 
катетър от самото начало на диабета при 
децата и юношите значително облекчава 

тревожността преди инжекциите, болката 
по време на инжекциите и други проблеми, 
свързани с инжекциите.

Използването на подкожен катетър зна-
чително улеснява прилагането на режима 
на многократни инжекции при малките 
деца. Той също така помага на хората, кои-
то не са свикнали да инжектират инсулин. 
Това включва бабите и дядовците, детегле-
дачките или учителите в детските градини. 
В допълнение, подкожният катетър улесня-
ва въвеждането на допълнителни дози ин-
сулин, когато това е необходимо, без да се 
причинява болка на детето. Това е особено 
полезно в ситуации, в които решите да да-
дете на детето си, например, половината от 
инсулиновата доза преди хранене, защото 
не сте сигурни колко точно храна ще изяде. 
Това позволява на детето да се инжектира 
допълнително инсулин след хранене, в за-
висимост от това какво количество дейст-
вително е изяло.

Децата, които използват подкожен ка-
тетър, са с по-малък риск от развитие на 
страх от убождане (иглофобия), защото те 
са по-защитени от травматизиращи прежи-
вявания, свързани с инжекциите в първите 
дни от диагностицирането на диабета. Едно 
проучване показва, че особено по-младите 
пациенти, използващи подкожни катетри 
при режим на многократно инжектиране, 
по-трудно биха  свикнали с този режим, 
ако не са използвани подкожни катетри.

Когато използвате Инсу-
флон, пробивате с игла 
вместо кожата една силико-
нова мембрана. Под кожа-
та се поставя мек тефлонов 
катетър и през него се ин-
жектира инсулин. Катетърът 
трябва да бъде поставян на 
ново място средно на всеки 
4-5 дни. Това може лесно да 
се направи у дома. Ако про-
цедурата е болезнена, мо-
жете да използвате локален 
анестетичен мехлем, преди 
да смените мястото.
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Кога трябва да преместим 
катетъра на друго място?

Средният период за промяна на мястото 
е 4-5 дни. Някои пациенти могат да сменят 
мястото на катетъра си веднъж седмич-
но без проблеми, докато други трябва да 
го сменят два пъти седмично. Ако дезин-
фекцирате мястото на убождане преди да 
поставите катетъра, рискът от инфекция 
ще намалее.

Какъв инсулин може да се 
прилага през катетъра?

При малките деца, един подкожен кате-
тър обикновено се използва за бърз ин-
сулин или ултрабърз аналог на инсулина 
преди хранене, както и за инсулина преди 
лягане тип NPH (Протафан, Инсулатард, 
Хумулин Н, Инсуман Базал).

Въпреки това, ако искате да удължите 
действието на инсулина преди лягане, по-
добре е да го въведете като отделна инжек-
ция в бедрото. По-големите деца обикнове-
но приемат това лесно. Не се препоръчва 

смесване на инсулини от тип Ленте (Моно-
тард, Хумулин Л) с бързи инсулини от типа 
Актрапид, Хумулин Р, Инсуман Рапид или 
с ултрабърз аналог на инсулина като Но-
воРапид, Хумалог и въвеждането им през 
катетър, защото ефектът на бързия инсу-
лин или ултрабързия аналог частично се 
намалява (вижте “Смесване на инсулин” на 
страница 97). Обаче, ако човек вече е добре 
подготвен да смесва тези видове инсулини, 
не трябва да има особени затруднения при 
въвеждането им чрез подкожен катетър. 
Ако инжектирате Лантус с помощта на Ин-
суфлон, първо трябва да въведете него и 
след това да изчакате 5-10 минути, преди 
да поставите бързия инсулин или ултра-
бързия аналог в катетъра.

Мъртво пространство
Мъртвото пространство на катетъра (ку-

хината вътре в него, която се запълва с 
инсулин при първата инжекция) е около 
половин единица инсулин, както е уста-
новено в клинични изпитвания. Ако доза-
та на инсулина е много малка, можете да 

При поставяне на катетър или помпа, насочете 
механизма под ъгъл от 45 ° към кожата. След 
изваждането можете да видите какъв е профи-
ла на катетъра, за да разберете добре ли сте го 
поставили. Профил hook „риболовна кука“ (до-
лната картина) показва, че е бил въведен твърде 
повърхностно.

Подкожният катетър (или помпата) се поставя в 
коремната област. Поставете го в хоризонтално 
положение или под ъгъл от 30 ° към хоризонтал-
ната линия. В противен случай съществува риск от 
огъване на катетъра, когато го придвижвате на-
пред. Ако имате проблеми с мастни натрупвания 
(липохипертрофии), можете да поставите подко-
жен катетър и в задните части.
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добавите половин единица към първата 
инжекция, след поставяне на катетъра на 
ново място.

Когато си инжектирате инсулин преди 
лягане, катетърът вече ще е бил напълнен 
с  бързия инсулин или ултрабързия аналог. 
По време на инжектирането, той ще замени 
частично инсулина със средно действие. В 
катетъра ще остане смес от около 0,3 еди-
ници нощен инсулин и 0,2 единици  бърз 
инсулин или ултрабърз аналог. Обикнове-
но, на практика, такова малко количество 
инсулин няма значение.

Инфекция и зачервяване
Много малък брой от нашите пациенти 

развиват инфекция, която изисква антиби-
отично лечение (1/140 пациент / месец: 1 
пациент за 140 месеца употреба или 1/850 
използвани катетри: 1 от 850 катетъра). 

Съвети за поставяне на под-
кожни катетри

 Използвайте локален анестети-
чен крем (EMЛA: EMLA, Аметоп: 
Ametop), когато поставяте кате-
търа на малко дете или просто 
за първи път овладявате тази 
процедура. Нанесете го около 
1,5 2 часа преди поставянето.

 Повдигнете кожна гънка и по-
ставете  Инсуфлон под ъгъл 
45 ° (вижте диаграмата на пре-
дишната страница). Повдиг-
нете кожата с три или четири 
пръста, ако подкожната тъкан е 
тънка, което е почесто среща-
но при малките деца.

 Въведете го в кожата с лек 
тласък, защото тогава ще има 
помалък риск от нагъване на-
зад върху иглата.

 Поставете първо частта от спе-
циалната лепенка, която по-
крива мястото на инжектира-
не. Никога не се опитвайте да 
махнете лепенката, ако вече е 
залепена за кожата.

 Поставете иглата с отвора към 
кожата и тогава тя няма да за-
седне в пластмасовата стена. 
Леко завъртайте иглата. (Вижте 
диаграмата на стр. 146.)

 Използвайте антиалергични ле-
пенки като Компид: Compeed, 
ако имате сърбеж или екзема 
от включените в комплекта ле-
пенки.

 Използвайте 8 мм игли за пи-
салки, за да избегнете риска 
от пробиването на тефлоновия 
катетър при вкарването на иг-
лата твърде навътре. С новия 
модел на Инсуфлон, който ско-
ро ще бъде представен, могат 
да се използват игли с различ-
на дължина. Проверете това в 
приложените инструкции.

Ако пробиете кожата твърде бавно, катетърът 
може да се събере, да се нагъне назад върху ме-
талната игла (нарича се „сгъвка назад“). Това е 
типичен проблем за начинаещите.

Поставете иглата, насочвайки отвора на върха 
към кожата, след което ще ви бъде по-лесно да я 
плъзнете (Фигура Б). Натиснете иглата настрани 
и я завъртете, ако е заседнала.
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Инфектирането на катетърния канал в под-
кожната тъкан причинява зачервяване и/
или болка около мястото на инжектиране. 
В случай на зачервяване и инфекция на 
мястото на инжектиране, препоръчваме да 
използвате алкохолен разтвор на хлорхек-
сидин (Хибикленс: Hibi-clens или подобни 
дезинфектанти) за дезинфекция на кожата и 
ръцете. Не използвайте продукти, които съ-
държат овлажнители за кожа, тъй като те ще 
предизвикат бързо отлепяне на лепенките.

Зачервяване и/или сърбеж могат да бъдат 
причинени от алергична реакция към спе-
циалното лепило на лепенката. Обикнове-
но помага прилагането на 1% хидрокорти-
зонов мехлем. Ако проблемът продължава, 
ние успешно използваме мазила като Ком-
пид: Compeed® или Дуодерм: Duoderm.

Данни от изследвания: 
Усвояване на инсулина при 

използване на Инсуфлон
  В така нареченото „кръстосано“ 

проучване резултатите от тесто-
вете за HbA1c, нивата на кръвна-
та глюкоза и необходимите дози 
инсулин не са се променили, при 
използване на  Инсуфлон в про-
дължение на два месеца.

  Проучвания при пациенти, използ-
ващи инсулинови помпи показват, 
че усвояването на инсулин не се 
променя в рамките на пет дни от 
употребата, но според друго из-
следване, усвояването се увели-
чило след три дни инжекции на 
едно място.

  Проучвания от Финландия за по-
ставяне на инсулин с подкожен 
катетър не показват промени в 
усвояването (абсорбцията) на ин-
сулина в рамките на пет дни от 
употребата.

  В едно шведско проучване, използ-
ващо радиомаркиран инсулин, не 
са наблюдавани промени в аб-
сорбцията на инсулин в рамките 
на четири дни от използването на 
подкожни катетри.

Болка от инжекциите при деца под 8-годишна възраст, при които са използвани подкожни катетри за 
започване на инсулинова терапия при диагностициране на диабет. Това изследване е показало намаля-
ване на тревожността преди инжектирането, болката от инжекции и други проблеми, свързани с инжек-
циите за период от шест месеца. Тези деца, които продължавали да използват Инсуфлон по време на 
цялото проучване, имат още по-малко оплаквания.

* Данните за две от децата 
са изключени от изслед-
ването: едното е спряло 
употребата на Инсуфлон 
поради екзема, а другото е 
имало пневмония.

Хигиената е много по-важна, когато използвате 
инсулинова помпа или подкожен катетър. Ви-
наги измивайте ръцете си, преди да преместите 
катетъра. Препоръчваме да използвате разтвор 
на хлорхексидин за дезинфекция на ръцете си и 
мястото на поставяне.
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Поставете широка лепенка с изрязан от-
вор за катетъра преди да го приложите. 
Друга алтернатива е първо да нанесете 
филм върху кожата (например, Тегадерм: 
Tegaderm) и да поставите катетъра след на-
мазването, след което прикрепете обикно-
вена лепенка върху мястото.

Сърбежът може да бъде причинен от из-
потяване при горещо време или по време 
на спортни дейности. Този сърбеж обикно-
вено изчезва, когато човек спре да се поти.

Проблеми  
с подкожен катетър?

Проблем Какво да правим

Пада  Изплакнете старателно
специалната анестетичния крем 
лепенка (EMLA, Ametop) с вода. 
  Намажете с крем от  
 типа на SkinPrep  
 Mastisol или с разтвор  
 Бензоин (Benzoin),  
 които при изсъхва 
 не оставят върху ко 
 жата тънък слой  
 филм. Ако е необхо 
 димо, нанесете до 
 пълнителен слой.

Сърбеж,  Нанесете хидрокортизон
екзема Използвайте анти 
от лепенката алергична лепенка   
 като Компид

Лепкави  Изтрийте с помощта на
остатъци от специалните средства 
лепенката за премахване  като  
 Детахол или УниСолв.

Инфекция/ Дезинфекцирайте
дразнене  ръката и кожата си
на мястото  с разтвор на
на инжектиране хлорхексидин 
 (Hibiclens). Често  
 сменяйте катетъра.

Изтичане  Повишеното налягане
на инсулин по време на инжек 
 тиране показва изкри 
 вяване на катетъра, 
 поставете го отново! 
 Вземете игла от 810 мм.

Болезненост  Сложете парче
от пластма лепенка под крилцата.
совите крилца

Белези по  Причинени са от
кожата от  инфекция на мястото
стари катетри на инжектиране.  
 Сменяйте често мяс 
 тото на поставяне на  
 катетъра си. Вижте 

съветите за инфекции погоре.

Това осемгодишно момче се е нарисувало, когато 
е използвало подкожен катетър. Преди да започ-
не да използва катетъра, баща му трябвало да се 
връща от работа два пъти на ден, за да помогне 
на майката да държат детето здраво, за да му ин-
жектират инсулин.
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Начало  
на инсулинотерапията

Още веднага след диагностицирането на 
диабет тип 1, без забавяне, започва лече-
ние с помощта на подкожно инжектиране 
на инсулин. Тогава общата доза може да 
достигне до 1,5-2 единици/кг/ден, но ско-
ро започва да се намалява. Малките деца 
са по-чувствителни към инсулина и обик-
новено за тях са необходими по-малко еди-
ници на кг. Но дозировката на инсулина се 
избира строго индивидуално и често две 
деца на една и съща възраст имат нужда от 
съвсем различно количество инсулин.

Режим на двукратни инжекции
Във Великобритания и много други стра-

ни повечето деца започват инсулинотера-
пията с две инжекции на ден. Много деца 
използват комбинации или смеси на бърз 
инсулин (Актрапид, Хумулин Р, Инсуман 
Рапид) или аналог на инсулина с ултрабър-
зо действие (НовоРапид, Хумалог) и инсу-
лин със средно действие (Протафан, Инсу-
латард, Хумулин Н, Инсуман Базал) преди 
закуска и преди вечеря. Такива дози и го-
тови смеси са адаптирани към един и същ 
постоянен брой въглехидрати на хранене и 
едно и също ниво на физическа активност. 
При режима на двукратни инжекции тряб-
ва последното хранене за деня да е непо-
средствено преди заспиване с цел избягва-
не на нощна хипогликемия.

Избор на 
инсулинови дози

За поддържане на стабилно ниво на кръвна глюкоза трябва да се постигне равновесие между многo 
неща. Не е лесно да направите така, че всички части да си подхождат една с друга и често е  сложно 
да се изясни кое именно не работи правилно. Понякога ни се налага да признаем, че не можем точно 
да обясним защо в определено време кръвната ни глюкоза е била  висока или ниска. На тази рисунка 
Роберт  е изобразил акула, за да илюстрира своите усещания в периодите, когато неговото тяло губи 
равновесие.
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Режим на трикратни инжекции
Режимът на трикратни инжекции най- 

често се състои от комбинация на: 1. бърз 
инсулин или аналог с ултра бързо действие 
плюс инсулин със средно дейст вие преди 
закуска, 2. бърз инсулин преди късен обяд 
след връщане от училище или преди вече-
ря и 3. инсулин със средно дейс твие пре-
ди сън. Такъв режим е подходящ за малки 
деца, особено, ако е трудно да се осигури 
възрастен, който би могъл да инжектира 
инсулин преди хранене в училище или в 
детската градина. Комбинацията от инсу-
лини с бързо и средно действие преди за-
куска може да се окаже добро решение за 
юноши, които често забравят да си сложат 
инсулин преди обяда, ако са в училище или 
с приятели. В подобни ситуации готовите 
смеси инсулин, прилагани с помощта на 
писалки, могат да се окажат най-добрият 
избор.

Режим на многократни инжекции
В Швеция, САЩ и други страни от са-

мото начало на диагностицирането на ди-
абета, ние се стараем да използваме ре жим 
на многократни инжекции с поставяне на 
ана лог на инсулина с ултрабързо действие 
преди храна, дори за малките деца и кърма-
четата. В някои центрове поставят на деца-
та инсу линова помпа от момента на диаг-
ностициране, но най-често тази форма на 
терапия се предписва по-късно. При режим 
на многократни инжекции, инсулин се ин-
жектира преди основните хранения: преди 
закуска, обед, вечеря и втора вечеря (при 
ранна вечеря в 17.00-18.00 ч. и голямо хра-
нене на втора вечеря в 20.00-21.00 ч). При 
този режим допълнително хранене се пра-
ви непосредствено преди сън, но само ако 
тогава е измерена ниска кръвна глюкоза.

Инсулинът се избира в съответствие с 
броя на въглехидратите в храната. Преди 

Пет инжекции инсулин на 
ден (4 пъти регулярен ин-
сулин с бързо действие и 1 
път със средно) имитират 
нормал ната секреция на ин-
сулин в организма по време 
на хранене. Такава система 
леко се научава, тъй като 
всяка доза инсулин влияе 
само на едно хранене. Днес 
за многократни инжекции 
често се използват аналози 
с ултрабързо действие (виж 
стр. 171).

До появата на инсулино-
вите писалки през 1985 г. 
най-препоръчван беше ре-
жимът на поставяне на инсу-
линови смеси от регулярен 
бърз инсулин и инсулин със 
средно действие два пъти на 
ден. Неговото преимущество 
е малкият брой инжекции за 
ден. Но недостатъкът е, че е 
сложно да избирате дозата, 
отчитайки промените в хра-
ната или физическата актив-
ност. Друг  проблем е честа-
та нощна хипогликемия при 
повишение на дозата инсу-
лин преди вечеря.
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закуска се изисква доста по-голяма доза 
инсулин за същия обем храна. Частично 
това се дължи на сутрешното повишение 
на нивото на растежния хормон (феномен 
на утринната зора) и частично на намаля-
ването на действието на нощния инсулин 
към сутрешните часове. Освен това, закус-
ката обикновено съдържа сравнително го-
лямо количество въглехидрати (например 
в сока, хляба, кашата, зърнената закуска).

Препоръките за избор на доза инсулин в 
тази глава се отнасят основно за режима 
на многократни инжекции. Но много от 
принципите може да се приложат, ако ва-
шият режим е на двукратни или трикрат-
ни инжекции. Ако сте във фаза на ремисия 
(меден месец) и изработвате свой инсулин, 
то трябва да намалите препоръчаните дози 
(вж. стр. 181).

Въпроси преди да си
поставите инсулин

(1) Какво е нивото на кръвната ми глюко-
за?

(2) Какво ще ям? Повече ли ще хапна или 
помалко от обикновено? Храна с висо-
ко или с  ниско съдържа ние на въглехи-
драти ще избера?

(3) Какво ще правя след  хранене? Физиче-
ска активност, обичайна работа, учили-
ще или почивка?

(4) Какво стана последния път, когато бях 
в такава ситуация? (Вижте своя днев
ник!)
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Как инсулинът намалява 
нивото на кръвната глю-
коза?

Реалният ефект на намаляване на кръв-
ната глюкоза при определена доза инсулин 
зависи от много фактори: обем на храната, 
количество инсулин, поставено преди хра-
ненето, количество упражнения и физиче-
ска активност и дори силен стрес. Доза от 
0,1 единица/кг тегло дава достатъчно нама-
ление на КЗ и инжектирането на инсулин 
в домашни условия не трябва да превиша-
ва тази доза, иначе се увеличава рискът 
от хипогликемия след два часа (макар но-

вите аналози с ултрабързо действие да са 
по-безопасни в това отношение).

Една единица инсулин, сложена между 
храненията, ще понижи кръвната глюко-
за приблизително с 1 ммол/л, ако тежите 
70-80 кг и с 2 ммол/л, ако тежите 30-40 кг. 
Друг начин за пресмятане, който често се 
използва в САЩ, е да се раз дели число-
то 83 (100, ако сте на аналог с ултрабързо 
действие) на вашата целодневна доза ин-
сулин в единици. Числото, което получа-
вате показва колко се намалява кръвната 
глюкоза от една единица инсулин в ммол/л 
(1500 за бърз и 1800 за аналога с ултрабър-
зо действие, за да получите мг/ дл). Вижте 
таблицата с ключови факти на стр. 152.

Данните са получени от “Правило 83“ за 
регулярния бърз инсулин (разделете 83 на 
дневната доза  за ммол/л, 1500 за мг/ дл) 
и от “Правило 100” за ултрабърз инсули-
нов аналог НовоРапид, Хумалог (разделе
те 100 на дневната доза  за ммол/л, 1800 
за мг/дл). Този метод широко се използва 
в САЩ за определяне на “коригиращ фак-
тор” или „фактор на чувствителност към 
инсулина“, т.е. числото, което показва с 
колко ммол/л една единица ин сулин ще 
намали кръвната ви захар.

Вие можете да изпробвате данните от 
таблиците, например, при повишаване 
на дозата преди храна  заради висока 
стойност на кръвната глюкоза. Ако човек 
обикновено си слага 40 ЕД/ден и кръвната 
глюкоза преди храна е 14 ммол/л, тогава 
допълнителни 2 единици бърз инсулин ще 
намалят кръвната захар с 4 ммол/л. А с 5 
ммол/л, ако поставите 2 единици НовоРа-

пид или Хума лог. По този начин вие мо-
жете да изчислите и единиците инсулин 
преди храна, ако кръвната ви глюкоза е 
ниска.

Реалният ефект на понижаване на 
кръвната глюкоза зависи от много фак
тори  вид на храната, доза на инсу лина, 
упражнения, различна абсорбция и т.н. 
Следователно дадените таблици не тряб-
ва да се използват за предсказание на 
точното намаление на кръвната глюкоза. 
При различните хора, при различните си-
туации нещата са различни. Тези цифри 
отразяват само средния ефект. Тези пра-
вила са за възрастните, ето защо дадена-
та доза може да  е твърде голяма за деца 
или за хора, имащи диабет отскоро. Чрез 
опити и наблюдения на вашия собствен 
организъм и реакциите му на храна+ин-
сулин, вие ще разберете подходящи ли са 
за вас.
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Временни промени  
на дозите инсулин

Терминът “временни промени” се отнася 
към онези промени, които правиш всеки 
ден за определяне на дозите инсулин. Не 
се притеснявайте от случайни и еднократ-
ни високи нива на кръвната глюкоза и не 
бързайте веднага да променяте дозите ин-
сулин. Ако се опитате да го направите, то 
скоро ще откриете, че е невъзможно да оп-
ределите каква доза на какво в действител-
ност въздейства.

Тогава кръвната глюкоза ще започне да 
подскача ту много нагоре, ту много надо-
лу, което може да доведе до чести и поня-
кога тежки хипогликемии, а вие няма да 
разбирате защо ви се случва това. Разби-
ра се, обикновено вие знаете причината 
за високата или ниска стойност на кръвна 
глюкоза, но понякога не може да се наме-
ри точно обяснение защо нещо се обърква. 
В подобни случаи най-добре почакайте до 
следващо хранене, преди да сложите доза 
инсулин за корекция, за да се уверите, че 
кръвната глюкоза е тенденциозно висока.

Няколко думи за състава 
на продуктите в хранатa

Когато разберете как въглехидратите, 
които поемате с храната се влияят от ваша-
та индивидуална доза инсулин, тогава ще 
можете да определяте и на око как дадено 
хранене ще промени вашата кръвна глюко-
за. Ако изядете малко повече въглехидрати 
от обикновено (например, повечко картофи 
или макарони), то при режим на многократ-
ни инжекции или при използване на пом па 
ще трябва да приложите още 1-2 ЕД бърз 
инсулин или аналог с ултрабързо действие 
допълнително към обичайната си доза. Ако 
изядете по-малко въглехидрати от обикно-
вено, ще намалите дозата с 1-2 ЕД. 

Допълнителна доза при 
2-кратен режим

Ако сте на режим с 2кратни инжек-
ции, можете да използвате тази таб-
лица за допълнителна доза аналог 
с ултрабързо действие (НовоРапид, 
Хумалог), която можете да си сла-
гате по всяко време до 22.00 ч. или 
23.00 ч., в зависимост от възрастта 
ви, за да коригирате високите стой-
ности на кръвна глюкоза.
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Измерете нивото на кръвната си глюкоза 
1.5 - 2 часа след хранене, за да опреде лите 
правилна ли е била дозата. Но ако изяде-
те повече месо, пиле или риба, не е не-
обходимо да увеличавате дозата, тъй като 
този тип храна не съдържа въглехидрати. 
Напишете в своя дневник какво сте уста-
новили, за да ви е лесно при подобна ситу-
ация в бъдеще.

Полезно е да знаете едно “правило от 
практиката”, а именно че 1 единица инсу-
лин приблизително покрива 10 грама въ-
глехидрати. Това е приложимо при усло-
вие, че ще хапнете допълнително между 
основните хранения нещо, което съдържа 
основно глюкоза (например, кифла или 
сладолед). При прием на смесена храна 
на усвояването на глюкозата влияят много 
други фактори . Вижте също стр. 227, за да 
се на учите по-точно да изчислявате въгле-
хидратите, вж. стр. 243.

Промяната на състава на 
храната влияе на кръвна-
та глюкоза

Алтернатива на корекцията на дозата ин-
сулин може да е промяната на количество-
то храна в зависимост от реалната кръвна 
глюкоза преди хранене. При висока кръвна 
глюкоза след хранене бързо се появява чув-
ство за ситост. При кръвна глюкоза около 
8 - 14 ммол/л можете вместо мляко или сок 
да пийнете вода с храната или да намали-
те количеството въглехидрати в храната. 
Ако глюкоза е повече от 15-20 ммол/л, най-
добре почакайте малко след поставяне на 
инсу лина, преди да започнете да се храни-
те, докато видите, че глюкозата е започнала 
да спада. Количеството въглехидрати може 
да се намали за сметка на количеството ма-
карони, картофи, ориз или хляб.

Ограничение на храната трябва да се 
прави много внимателно при децата, които 
растат. Говорете със самите деца по тези въ-
проси и заедно взимайте решения. Трябва 
да предлагате на децата като компенсация 
да увеличите количеството храна по-късно 

при следващо хранене. С други думи, не е 
добро решение да намалявате храната, за 
да правите добър контрол на кръвната глю-
коза. Това може да е прак тично решение 
единствено в случая, когато детето с висо-
ка кръвна глюкоза не изпитва глад.

Регулирането на приема на храна е добра 
вре менна мярка, но трябва винаги да се об-
мисли, защо вашата кръвна глюкоза е била 
така висока. Може би сте похапнали мно-
го повече преди това или вашата последна 
доза инсулин е била твърде малка? Чув-
ството за ситост остава същото, ако уве-
личите количеството на невъглехидратни 
продукти, а намаляването на въглехидрати-
те ще помогне за по-ниско ниво на кръвна 
глюкоза след хранене.

При високо ниво на кръвна глюкоза сто-
махът се освобождава по-бавно. Освен 
това, когато е пови шена кръвната глюкоза, 
храната от предишното хранене може все 
още да се намира в стомаха ви. Храната ще 
продължава да влиза в червата (откъдето 
глюкозата може да се всмуква в кръвта), 
дори и да не сте яли.

С колко единици трябва да 
променям дозата си инсулин 

за един път?

Ако трябва да промените дозата бърз 
ин сулин или ултрабърз аналог, напри
мер, при висока температура, по вре-
ме на упражнения или когато ядете 
повече или помалко от обикновено, 
ви препоръчваме за началo следните 
действия:
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Течностите се освобождават от стома-
ха по-бързо от твърдата храна. При ниска 
кръвна глюкоза пийте течности в самото 
начало на храненето. Ако глюкозата е ви-
сока, по-добре почакайте с напитките до 
края на храненето, когато стомахът ви се 
осво бождава като транспортира по-бавно 
храната към червата. Вж. също “Освобож-
даване на стомаха” на стр. 230.

Можете да изпитвате глад даже при висо-
ко ниво на кръвната глюкоза. Това е след-
ствие от липсата на достатъчно глюкоза 
вътре в клетките, които подават сигнали 
за глад. Когато се храните както обикно-
вено (без увеличаване на ин сулина), не се 
съобразявате с високото си ниво на кръвна 
глюкоза и задържите подобно състояние 
дълго време, това ще доведе до увеличава-
не на инсулинорезистентността ви, т.е. оп-
ределена доза инсу лин ще е вече по-малко 
ефективна. (Вж. стр. 221).

При болест, особено, ако протича с ви-
сока темпера тура, апетитът обикновено е 
намален. Но независимо от това, нивото на 
кръвна глюкоза е често повишено вслед-
ствие на увеличението на нуждата от инсу-
лин при боледуване. Ето защо трябва да се 
увеличи дозата инсулин и да се опитате да 
поемете обичайното си количество въгле-
хидрати. При слаб апетит е много важно да 
пиете много течности и да приемате проду-
кти с високо съдържание на въглехидрати, 
например, хляб, картофи, ориз, макарони 
или зърнени закуски. Тогава инсулинът 
ще има “с какво да работи” (вж. стр. 288 
за подробни съвети по инсулинотерапията 
при боледуване).

Физически упражнения 
или почивка?

Ако планирате да правите физически уп-
ражнения няколко часа след храна, трябва 
да хапнете повече или да намалите дозата 
бърз инсулин или ултрабърз аналог преди 
храна с 1-2 единици (Вж. също главата за 
физически упражнения, стр. 270). Ако смя-
тате да си почивате повече от нормалното, 
трябва да увеличите дозата инсулин с 1-2 
единици.

Какво да правим, когато 
нивото на кръвна глюко-
за е високо?

Кръвната глюкоза e висока, но се 
чувствате нормално

В ежедневието е невъзможно да избег-
нете периодични временни повишения на 
нивото на кръвна глюкоза. Не е задължи-
телно човекът с диабет, независимо дете 
или възрастен, да се чув ства зле с висока 
кръвна глюкоза и това не оказва влияние 
на цялостния контрол на диабета. Вре-
менно повишената кръвна глюкоза (>25-
30 ммол/л) може да е следствие от недо-
статъчен прием на течности. Ако човек 
започне да пие повече течности и да ури-
нира по-често, кръвната му глюкоза може 
да падне почти до 20 ммол/л без допъл-
нителен инсулин. Ето защо, ако сте откри-
ли, че имате висока кръвна глюкоза при до-
бро общо самочувствие, няма да е лошо да 
пиете повече вода или други напитки без 
захар. Обезателно проверете кръвта и ури-
ната си за кетони (Вж. по-долу).

При отрицателни кетони не слагайте вед-
нага допълнителен инсулин — това може 
да доведе до хипогликемия след известно 
време. Вре менно високата кръвна глюкоза 
обикновено намалява без специални мер-
ки. Почакайте до следващо хранене и тога-
ва увеличете своята доза инсулин с 1-2 ЕД, 
ако кръвната глюкоза остава висока . Като 
алтернатива може да хапнете по-малко или 
да прескочите междинната закуска.

Когато кръвната глюкоза е висока 
преди храна 

Увеличете своята доза бърз инсулин или 
аналог с ултрабързо действие с 1-2 ЕД, 
ако искате да изядете своята стандартна 
порция. Вместо да увеличавате дозата ин-
сулин можете да намалите количеството 
въглехидрати в храната, ако сте на режим 
на многократни инжекции (Вж. стр. 155). 
При висока кръвна глюкоза обикновено не 
изпитвате глад (Вж. “Гладен или сит?” на 
стр. 242). Изпийте чаша вода вместо мляко 
или сок по време на хранене. Ако кръвна-
та глюкоза е висока (>12-15 ммол/л) преди 
междинната закуска, я пропуснете.
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Когато кръвната глюкоза е висока 
преди сън

Винаги съществува риск от нощна хи-
погликемия, ако допълнително си сложите 
бърз инсу лин преди сън. Ако е необходи-
мо допълнително поставяне на инсулин 
в такава ситуация, то по-добре поставете 
аналог с ултрабързо действие (НовоРапид 
или Хумалог), тъй като ефектът му при-
ключва до началото на действие на нощния 
инсулин. Ако нивото на кръвна глюкоза е 
високо (над 12 ммол/л), можете да увели-
чите дозата на нощния инсулин с 1-2 ЕД 
(Вж. алгоритъма на стр. 153 при режим на 
двуразови инжекции). Трябва да про верите 
кръвната захар в 2-3 часа през нощта, ако 
до пълнително сте си сложили инсулин или 
сте променили дозата.

Когато ви е зле

Ако сте много гладен, лошо ви е или ви 
се вие свят, необходимо е да проверите ке-
тоните в кръвта и урината. Наличието на 
кетони е признак за недостатъчно инсу-
лин! (Вж. стр. 118.)

При висока глюкоза, особено с кетони, 
сложете си допълнителна доза инсулин, 
за препоръчване е аналог с ултрабър-
зо действие (0,1 ЕД/кг), за да намалите 
кръвната захар и да блокирате отделяне-
то на кетони в черния дроб (Вж. стр. 51). 
Допълнителният инсулин не трябва да се 
слага по-често от на всеки два часа (аналог 
с ултрабързо действие) или през три часа 
(бърз), за да може действието на инсули-
на да не се припокрива и да предизвиква 
хипогликемия. Ако имате аналог на инсу-
лина с ултрабързо действие (НовоРапид, 

Хума лог), най-добре е в такава ситуация да 
поставите него. Бързото действие на ана-
лога предотвратява риска от припокриване 
на дозите инсулин.

Ако се грижите за детенце с диабет и то 
огладнее, можете да му дадете да подъвче 
дъвка докато инсулинът започне да дейст-
ва. Също дайте на детето да пийне вода или 
напитка без захар, защото при висока кръв-
на глюкоза човек често и много уринира.

Важно
Никога не намалявайте количеството храна 
за регулация на висока кръвна глюкоза по 
време на боледуване. При намален апетит 
пийте напитки, съдържащи захар!

При боледуване не подбирайте дозата 
инсулин в зависимост от количеството 
храна “на око”. Вж. главата за заболя-
вания, стр. 288.

Защо стойността на кръвната 
ви глюкоза не е това, което 

очаквахте?
 Обикновеното количество храна ли 
изядохте?

 Достатъчно време ли изчакахте 
между храната и инжекцията?

 Имахте ли поголяма физическа 
активност? Много физически уп-
ражнения?

 Лошо ли ви е, простуда или темпе-
ратура?

 Може ли да е след хипогликемия с 
феноме н на отблясъка?

 Използвахте ли някаква друга тех-
ника на инжектиране? Променихте 
ли мястото на инжек цията инсулин 
преди храна (например, вместо на 
корема, в бедрото)?

 Убодохте се в мускула вместо в 
мастната тъкан?

 Убодохте се в мастните надебеля-
вания (липохипертрофия)?

 Може да има големи разлики при 
действието на сложената доза ин-
сулин, дори ако сте си сложили 2 
идентични дози инсулин при ед-
накви условия. Тази променливост 
не зависи от “човешки фак тор” 
и може да обясни голяма част от 
разочарованията при опитите ви 
да намерите пра вилната доза.
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Когато кръвната глюкоза е висока 
по едно и също време няколко дни 
подред

Правете кръвни измервания 1.5 - 2 часа 
след хранене няколко дни поред, като пред-
варително се уверите, че храненията имат 
еднакво количество въглехидрати всеки 
ден:

Ако кръвната глюкоза е по-голяма от 
10 ммол/л , увеличете обичайната 
доза инсулин с 1-2 единици.
Променете настоящата доза бърз инсулин 

или аналог с ултрабързо действие. Много 
е важно да изчаквате поне два дни преди 
всяко увеличение на дозата, иначе ще е 
сложно да се про следи до какво са довели 
промените.

Трайни промени на дози-
те инсулин

Измервайте своята кръвната захар пре-
ди и 1.5-2 часа след хранене и през нощта. 
(Вж. таблицата с ключови факти на стр. 
109.) При избор на дозата инсулин се стре-
мете към постигане на кръвна глюкоза не 
по-ниска от 4,0 ммол/л и не по-висока от 10 
ммол/л. Вж. таблица на ключовите факти 
за препоръчителни нива на кръвна глюко-
за преди и след хранене на стр. 159. Ако е 
слож но да си изясните картината при обик-
новено еднократно измерване на кръвната 
глюкоза, то продължителното измерване на 
глюкозата ще даде по-пълна ин формация 
(СДМГ, Вж. стр. 116).Аналогът на инсулина с ултрабързо действие най-

добре се справя с високата кръвна глюкоза. Вие 
можете да поставите допълнителна доза преди 
втора закуска без риск от припокриване на до-
зите и хипогликемия, защото основното действие 
на аналога приключва след 2- 3 часа. Сравнете 
действието на този инсулин следобед (стрелка А)  
с регулярния бърз инсулин от дясната графика 
(стрелка В). При поставяне на допълнителна доза 
Хумалог преди сън неговото действие намалява 
до началото на действието на нощния инсулин.

Висока кръвна глюкоза  
и кетони

Ако имате високо ниво на кръвна-
та глюкоза при повторни измервания 
(1520 ммол/л) и особено при на-
личие на кетони в кръвта и урината 
(признак за недостиг на инсулин), 
трябва допълнително да си сложите 
инсулин.

(1) Сложете 0,1 ЕД/кг инсулин с бър-
зо действие или подобре аналог с 
ултрабързо действие (НовоРапид 
или Хумалог). Вижте алгоритъма на 
стр.153 при 2кратен режим.

(2) Измерете нивото на кръвната глю-
коза пов торно след 23 часа.

(3) Въведете още 0,1 ЕД/кг, ако ваша-
та кръвна глюкоза не пада.

Не въвеждайте инсулин с бързо 
действие почесто от на всеки два 
часа, защото има риск от припокри-
ване на дозите, водещо до хипогли-
кемия след няколко часа.

Обадете се в болницата, поликли-
никата или на лекаря си, ако повръ-
щате или не сте сигурни какво трябва 
да правите. Това е още поважно, ако 
се грижите за дете с диабет.
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Основни правила

(1) Не трябва да избирате дозата по вре-
ме на хипогликемия. Високото ниво на 
кръвна глюкоза може да е резултат от фе-
номена на отблясъка, който следва след 
хипогликемия. Преди да направите трай-
ни корекции на схемата си, започнете с 
малко по-малка доза от тази, която сте 
решили да направите, за да избегнете хи-
погликемия.

(2) Симптомите на хипогликемия трябва да 
се проявяват при ниво от 3,5-4,0 ммол/л. 
Ако се проявяват едва, когато кръвната ви 
глюкоза падне под 3,5 ммол/л, то трябва 
да сте много по-внимателни и да се ста-
раете да избягвате ниски нива на кръвна 
глюкоза през следващите 1-2 седмици. 
Това ще подобри ситуацията. Ако хипог-
ликемичните симптоми се явяват на ниво 
по-високо от 4,0-4,5 ммол/л, ще се нало-
жи да пре одолеете изкушението да хап-
нете, докато кръвната глюкоза не се на-
мали до 3,5-4,0 ммол/л. След няколко дни 
симптомите ще започнат да се появяват 
на по-ниско ниво на кръвна глюкоза (Вж. 
стр. 58 и 74).

(3) При избора на доза инсулин се убедете, 
че храненето ви ще съдържа обикнове-
ното количество въглехидрати. Общото 
количество въглехидрати в основните и 
допълнителни хранения са по-важни за 
дозировката на инсулина преди храна, 
отколкото техния вид или произход.

(4) Не променяйте повече от една доза на 
ден. Иначе ще се окажете в порочен кръг, 
без да сте наясно кoe върху какво влияе.

(5) Не правете големи промени на дозата 
наведнъж: 

- ако дозата ви е била по-малка от 3 ЕД, я 
променяйте само с по 0.5 ЕД, 

- ако дозата ви е била между 3 и 10 ЕД - с 
по 1 единица и 

- ако е била по-голяма от 10 ЕД, може да я 
променяте с по 2 единици всеки път.

(6) Трябва да изчакате два дни след всяка 
промяна на дозата на инсулина, за да сте 

си изяснили какъв е резултатът от нея. 
Във вашия организъм винаги има запас 
от инсулин и трябва да минат няколко 
дни преди да постигнете равновесие (Вж. 
“Ефектът депо” на стр. 97). Инсулините 
със средно действие (Протафан, Инсу-
латард, Хумулин Н, Инсуман Базал) не 
трябва да бъдат променяни по-често от 
1 път на 2 или 3 дена. За инсулините с 
продължително действие (Лантус, Ултра-
тард, Хумулин У) не трябва да променяте 
дозата по-често от 2 (или 3) пъти седмич-
но.

(7) Преглеждайте нивата на кръвна глюкоза 
и дозата инсулин в своя дневник веднъж 
на ден, когато имате време да седнете и 
помислите за дозите на следващия ден. 
Правите ли това, ще намалите вероят-
ността от прибързани решения.

(8) Трябва да сте особено внимателни с до-
пълнителния инсулин в тези дни, когато 
се избира дозата на инсулина с продъл-
жително действие. Иначе можете да из-
кривите цялата информация, която сте 
събра ли по отношение на обичайните 
дози. Ако чувствате, че трябва да поста-
вите инсулин до пълнително (при боледу-
ване, например), то по-добре не правете 
измервания на кръвната захар за своя 

Какво ниво на кръвна глюкоза 
е най-добре да имате?

В идеалния случай вашите стойности 
на кръвна глюкоза през деня трябва да 
са между 4,0 и 10,0 ммол/л. Ако има-
те проблеми с безсим птомна хипогли-
кемия, трябва внимателно да избягва-
те нива пониски от 3,5  4,0 ммол/л, 
Вж. стр. 64.



160 161

денонощен профил  (става дума за поре-
дица измервания в определени часове на 
денонощието с глюкомер - важно за хора-
та без сензор, виж глава „Самоконтрол и 
наблюдение“, стр. 107).  Започнете отно-
во след няколко дни или седмица, когато 
се върнете към обичайните си дози.

(9) По същата причина не трябва да яде-
те нищо допълнително, когато правите 
денонощния си профил, а регистрира-
те ниско ниво на кръвна глюкоза - 3-4 
ммол/л, но се чувствате добре. Това се 
отнася и ако регистрирате ниско ниво на 
кръвна глюкоза в 2.00-3.00 часа през но-
щта (но помнете, че трябва да измерите 
отново след 0.5-1 час). Важни са стой-
ностите на кръвната глюкоза по време на 
сън, а не тогава, когато сте хапнали. Тъй 
като нямате симптоми, ако не трябваше 
да измервате, за да направите своя дено-
нощен профил, нямаше да се събудите 
изобщо, за да ядете.

(10) Ако не разбирате защо стойностите на 
кръвна глюкоза са такива, опитайте да 
останете на същата доза още ден или два. 
Тогава ще можете по-добре да видите об-
щата картина.

Водене на точни записки
Записвайте всички стойности на кръвната 

глюкоза в своя дневник, иначе никога няма 
да можете да си направите верни изводи. 
Ако забравяте да записвате, добра алтер-
натива може да бъде електронен дневник. 
Много глюкомери имат памет и данните 
им могат да се свалят на компютър. В едно 
американско изследване онези пациенти, 
които имат записи на кръвната си глюкоза 
в дневник, имали и по-добри стойности на 
HbA1c (7,1% сравнени с 7,9%).

Какъв ред е най-добре да 
се спазва при промяна на 
дозите?

(Режим на многократни инжекции)

(1) Намалете дозата така, че да избегнете 
хипогликемия. После се концентрирайте 

върху промяната на една доза в течение 
на няколко дни.

(2) Започнете с избора на дозата преди ве-
черя (или втора вечеря), ако сте на режим 
на многократни инжекции.

(3) Подберете дозата инсулин преди сън 
(дозата преди вечеря на 2-кратен режим), 
за да получите добро ниво на кръвната 
глюкоза през нощта и преди закуска.

(4) Подберете дозата инсулин преди закус-
ка.

(5) Подберете дозата преди обед и вечеря 
(ако сте на режим многократни инжек-
ции).

Ниска кръвна глюкоза
Ако имате хипогликемия без явна при-

чина (физически упражнения или малко 
храна), тогава намалете “съответната” доза 
инсулин на следващия ден (Вж. таблицата 
на стр. 78).

Инсулин преди вечеря
При режим на многократни инжекции:
- ако сте на бърз инсулин, сложете го 

преди основната вечеря. Ако сте гладен и 
по-късно, направете втора вечеря, но малка 
- около 2 ХЕ без да слагате втора доза бърз 
инсулин.

- ако сте на аналог с ултрабързо действие, 
сложете обичайната си доза преди голяма-
та вечеря и около 2 Ед инсулин след два 
часа, ако искате малка допълнителна ве-
черя, например чаша мляко със сандвич. 
По-точно пресмятане на въглехидрати вж. 
на стр. 243.

Стре мете се да започвате нощта с добро 
ниво кръвна глюкоза, като я контролирате 
непосредствено преди вечеря и съответно 
като подбирате храната и дозата бърз ин-
сулин или аналог с ултрабързо действие. 
Тази система работи особено добре за мал-
ки деца и за тези, които рано заспиват, за-
щото нямат активно фи зическо натоварва-
не след вечеря.

При двукратен режим инсулин преди сън 
не се слага. Но втора вечеря е необходима, 
за да избегнете нощната хипогликемия.
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Инсулин преди сън
През деня е лесно да се обърне внима ние 

на признаците на хипогликемия и да се ре-
агира навреме. Но през нощта, когато всич-
ки спят, е по-сложно. Освен това, нощта е 
дълга и високото ниво на кръвна глюкоза 
може да окаже значителен ефект на HbA1c. 
Често е сложно да се постигне НПХ инсу-
линът със средно действие, сложен преди 
сън, да действа до сутринта. По-малка доза 
е не само по-малко ефективна, но и нейната 
продължи телност на действие е по-кратка.

Разнообразни фактори влияят на висо-
кото ниво на кръвната глюкоза сутрин. 
Най-често използваните преди сън инсу-
лини (Протафан, Инсулатард, Хумулин Н, 

Инсуман Базал) имат максимален ефект 
рано през нощта. В същото време чувст-
вителността на организма към ин сулин е 
по-висока между 24.00 и 2.00 ч отколкото 
в 6.00-8.00 ч. (следствие на нощната секре-
ция на растежни хормони). Комбинацията 
на тези фактори води до повишен риск от 
хипогликемия рано през нощта. Вж. стр. 
180, ако използвате Лантус като инсулин с 
продължително действие.

Кръвна глюкоза преди 
вечеря/втора вечеря

При поставяне на бърз инсулин или 
аналог с ултрабързо действие преди 
вечеря (втора вечеря при 4кратно 
поставяне на инсулин преди храна) 
при режим на многократни инжекции 
трябва да се стремите към ниво на 
кръвната глюкоза около 810 ммол/л 
преди сън.

Необходими тестове при  
избор на дозата преди сън

Тестовете ще са информативни, ако 
денят ви е бил без интензивни физи-
чески натоварвания или хипогликемия. 
Когато си слагате инсулин преди сън, 
кръвната ви глюкоза трябва да е около 
810 ммол/л, за да гаран тирате “нор-
мална” нощ. Съветваме ви да правите 
измерване в средата на нощта на все-
ки 12 седмици, за да се убедите, че 
няма риск от нощна хипогликемия.

Да се събуждате през нощта за кон-
трол на глюкозата не доставя особено 
удоволствие. Старайте се да правите 
имервания в “нормалните” нощи, тога-
ва ще получите подостоверна инфор-
мация.
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Трудно е да се каже, каква кръвна глюко-
за е най-добра преди сън. Изследвания по-
казват, че ниво на кръвната глюкоза около 
или повече от 7 ммол/л преди сън или в по-
лунощ намалява риска от нощни хипогли-
кемии. Но при използване на инсулина със 
средно действие (Протафан, Инсулатард, 
Хумулин Н, Инсуман Базал) преди сън не е 
лошо за започнете нощта при малко пови-
шено ниво на кръвна глюкоза, около 8-10 
ммол/л. Тогава ще имате “повече глюкоза 

за употреба”, и ще можете да увеличава-
те дозата на инсулина преди сън без риск. 
По-голяма доза ще действа по-дълго и ще 
има по-добър ефект върху сутрешното 
ниво на кръвната глюкоза (Вж. стр. 89).

Късно през нощта действието на инсули-
на, сложен преди сън, се намалява в същото 
време, когато и чувствителността към ин-
сулина се намалява вследствие на феноме-
на сутрешна зора (Вж. стр. 70). Това води 
до сутрешно покачване на кръвната глю-
коза. Нощна хипогликемия, съпро вождана 
от феномена на отблясъка (така нареченият 
синдром на Сомоджи), може да се получи, 
ако нивото на инсулина е ниско в късните 
часове на нощта, и това дава допълнителен 

Наблюдения на глюкозата 
през нощта

Проверявайте кръвната захар в часо-
вете, когато очаквате да е найниска. 
Те са различни за раличните хора. 
Вж. стр. 109 за препоръки.

(1) Наблюдения за денонощния 
профил 

   Ако хапнете нещо, общата картина 
на нощната глюкоза ще се проме-
ни и стойностите трудно ще се ана-
лизират. Яжте допълнително само 
при кръвна глюкоза помалка от 
34 ммол/л или ако ви е прималя-
ло. Същото важи и ако се грижите 
за дете с диабет. Ако нивото е над 
3 ммол/л, подобре направете дру-
го измерване след 0.51 час, за да 
видите, в каква посока отива глюко-
зата.

(2) Наблюдения при реален риск 
от нощна хипогликемия 

  Ако вие (или вашето дете) не сте 
яли добре или сте били физически 
активни повече от обикновено след 
обяд/вечеря, тогава трябва да взе-
мете мерки за избягване на хипог-
ликемия през нощта. Изяжте нещо 
малко  12 ХЕ, ако вашата кръвна 
глюкоза < 56 ммол/л, и можете да 
спите спокойно.

Измерване на кръвната глюко-
за преди поставяне на нощния 

инсулин
Малките деца обикновено позволя-
ват да из се вземе кръв и да им се 
сложи нощният инсулин, докато спят. 
От друга страна, да дадете храна на 
токущо събудило се дете не е лес-
но, особено при ниска кръвна глю-
коза. Попрактично е да проверява-
те кръвната глюкоза преди вечеря. 
След това ще можете да подберете 
количеството храна и дозата инсули-
на така, че да започнете нощта с оп-
тимална кръвна глюкоза.

Поставяне на допълнителна доза ин-
сулин заедно с нощния инсулин преди 
сън повишава риска от хипогликемия 
през нощта. Найдобре използвайте 
аналог с ултрабързо действие (Ново-
Рапид или Хумалог), тъй като пикът 
на действия на този инсулин ще за-
върши до началото на действие на 
НПХ инсулина преди сън. С Лантус 
в подобна ситуация рискът от нощна 
хипогликемия ще бъде помалък.
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Нивото на кръвната глюкоза през нощта обик-
новено има вид на “хамак“ при използване на 
НПХ инсулин за инжекции преди сън (Протафан, 
Инсулатард, Хумулин Н, Инсуман Базал) при ре-
жим на многократни инжекции. Този инсулин има 
макси мум на действието 4-6 часа след инжекция. 
Ако увеличите дозата, то сутрешната кръвна 
глюкоза ще е по-ниска (пунктирната линия), но 
рискът от нощна хипогликемия ще се увеличи. Ето 
защо нивото на кръвна глюкоза в 2.00 ч. през но-
щта (приблизително четири часа след инжекция-
та) трябва да се използва като инди катор при из-
бора на доза за инсулина преди сън. В идеалния 
случай трябва да се стремим към кръвна глюкоза 
около 10 ммол/л по време на поставяне на ин-
сулина преди сън, за да се намали кръвна глюко-
за с 4 ммол/л, за да дос тигне 6 ммол/л в 2.00 ч. 
през нощта (обикновено най-ниската точка през 
нощта).
Ако вашето ниво на кръвна глюкоза е по-ниско от 
7-8 ммол/л по време на поставяне на инсулина 
преди сън, ви е не обходим допълнителен прием 
на храна преди сън, за да избегнете нощната хи-
погликемия.

принос към високата сутрешна глюкоза 
(Вж. схемите на стр. 71 и 164).

Като че ли при възрастните на режим на 
многократни инжекции рискът от нощни 
хипогликемии сле два друга схема, вслед-
ствие на по-ниската степен на хормонал-
на активност. В едно изследване се вижда, 
че само 30% от нощните хипогликемии 
са били открити при контрол на кръвната 
глюкоза в 3.00 през нощта. 29% от паци-
ентите са имали нощни хипогликемии (< 
3,0 ммол/л), но нито една не се е случи-
ла между 1.30 и 3.30 ч. през нощта. Това 
предполага по-продължително време до 
максимума на действие на ин сулина пре-
ди сън (от типа НПХ), който се поставя в 
23.00 часа. Направен е извод, че ранните 
нощни хипогликемии (в 1.00-2.00 ч) вина-
ги са предшествани от ниво на кръвната 
глюкоза преди сън < 7,5 ммол/л, и че хипог-
ликемията рано сутрин не се случва, ако 
при събуждане нивото на кръвна глюкоза 
е > 5,5 ммол/л.

Ако нивото на кръвна глюкоза рано през 
нощта е по-високо от това на човек без 
диабет (около 7 ммол/л), самата кръвна 
глюкоза води до намаляване на чувстви-
телността към инсулин (повишена инсули-
норезистентност). В резултат на това, не се 
появява повишена чувствителност към ин-
сулина, която се наблюдава при нормална 
кръвна глюкоза. Това е важна част от обяс-
нението, защо е така трудно да се подбере 
добра нощна доза инсулин. Вие можете да 
изпаднете в ситуация от типа или/или, ко-
гато практически е невъзможно да намери-
те “правилната” доза инсулин.

Малка разлика в дозата инсулин може да дове-
де до голяма разлика в стойностите на кръвната 
глюкоза заради ефекта или/или. Рано през но-
щта чувствителността към инсулина се повишава 
(инсулинорезистентността се намалява), водейки 
до падане на кръвната глюкоза, но само ако кръв-
ната глюкоза е в рамките на нормалните нива за 
хора без диабет, т. е. < 7 ммол/л (пунк тирната 
линия). Ако кръвната глюкоза е повишена рано 
през нощта, също се повишава и инсулинорезис-
тентността и дозата инсулин преди сън не може 
достатъчно да намали нивото на кръвната глюко-
за (непрекъснатата линия).
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Или:

Ако дозата инсулин е достатъчно висока, 
за да намали кръвната захар до 7 ммол/л 
или по-малко рано през нощта, чувстви-
телността към инсулина се повишава и съ-
ществува риск от нощна хипогликемия.

Или:

Ако дозата на инсулина е твърде мал-
ка, кръвната глюкоза се повишава над 7 
ммол/л, чувствителността към инсулина 
се намалява. В резултат, кръвната глюко-
за става даже по-висока късно през нощта 
или сутрин.

На практика кръвната глюкоза може зна-
чително да варира вследствие на този или/
или ефект. От друга страна, феноменът на 
сутрешната зора е най-постоянен всяка 

нощ. Огромната и често даже огорчава-
ща променливост на сутрешната кръвна 
глюкоза, независимо от еднаквата доза 
инсулин, е предизвикана от колебания в 
скоростта на усвояване на въведената доза 
инсулин преди сън в комбинация с отсла-
беното действие на инсулина рано сутрин.

Новият инсулин с продължително 
действие Лантус (гларгин) дава по-равно 
ниво на инсулина през нощта, водейки до 
намаляване на риска от нощна хипогли-
кемия, както и към по-малко покачване на 
сутрешната кръвна глюкоза. Вж. стр. 180.

Какви са следващите действия?

Увеличавайте дозата преди сън с 1-2 еди-
ници на поставяне, докато кръвната глюко-
за в 2.00 - 3.00 ч през нощта не достигне 
6-8 ммол/л. Нивото на кръвната глюкоза 
не трябва да е по-малко от 5-6 ммол/л в 
2.00-3.00 ч, за да избегнете нощна хипог-

Нивото на кръвната глюкоза се повишава рано 
през нощта и остава високо до сутринта. С голя-
ма доза на закуска кръвната глюкоза пада преди 
обяд, но ще имате риск от хипогликемия в следо-
бедно време.
Започнете да намалявате дозата преди обед, за 
да избегнете следобедна хипогликемия. После 
увеличете дозата инсулин преди втора вечеря 
(или можете по-малко да хапнете) и увеличете 
инсулина преди сън (не забравяйте да провери-
те кръвната захар в 2- 3.00 ч!). Когато получи-
те по-добро ниво на кръвната си глюкоза през 
нощта, тогава ще можете да подберете и дозата 
преди закуска.

Този човек е използвал НПХ инсулин преди сън. 
Феноменът на сутрешната зора (Вж. стр. 70) вли-
яе върху повишението на кръвната глюкоза по-
следните часове на нощта. Ако увеличите дозата 
инсулин преди сън, кръвната глюкоза сутрин ще е 
по-ниска (пунктирната линия), но ще се увеличи 
рискът от нощна хипогликемия. Ето защо, кога-
то подбирате нощната доза инсулин, трябва да 
проверявате кръвната захар в 2.00-3.00 ч. през 
нощта. Сравнете с графиките на стр. 163.
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ликемия. Стойността 6 ммол/л не е мно-
го ниска, но ви е необхо дима определена 
свобода в действията, тъй като следваща-
та нощ кръвната глюкоза може да е с 1-2 
ммол/л по-ниска при поставяне на същата 
доза инсулин.

Пробвайте да поставите НПХ-инсулин 
(Протафан, Инсулатард, Хумулин Н, Ин-
суман Базал) колкото можете по-късно, за 
да осигурите неговото действие до сутрин-
та. Поставяне в 22.00 ч обикновено работи 
добре за повечето хора. Разбира се, трябва 
да се съобразявате с ежедневния живот на 
своето семейство, особено, ако член от се-
мейството е с диабет и това е малко дете. 
Не е добра идея да стоите до късно, за да 
сложите нощния инсулин. Можете да по-
ставяте късната доза ин сулин на малките 
деца докато спят, без да ги събуждате. Осо-
бено подходящо е това, ако детенцето има 
подкожен катетър (Инсуфлон, вж. стр. 144).

Ако все още имате високо сутрешно ниво 
на кръвната глюкоза (повече от 10 ммол/л), 
можете да пробвате друг инсулин преди 
сън с по-дълго (Монотард, Хумулин Л) или 
удължено действие (Лантус, Ултратард, Ху-
мулин У). Вж. таблица на ключовите факти 
на стр. 166. Обсъдете това със своя лекар 
или сестра. Не препоръчваме да се слага 
допълнително инсулин с бързо действие 
преди сън с цел намаляване на високата 
кръвна глюкоза, дори, ако си го инжекти-
рате в корема. Действието на дозата ще се 
припокрие с инсулина преди сън, увелича-
вайки много риска от хипогликемия около 

2.00 - 3.00 ч. през нощта. Но при използва-
не на аналог с ултрабързо действие (Ново-
Рапид или Хумалог) вие спокойно можете 
да си го поставите допълнително, заед-
но с ин сулина преди сън, ако кръвната ви 
глюкоза е висока. Действието на този ин-
сулин спира, преди инсулинът със средно 
действие да започне да действа.

Кога трябва да се слага 
инсулин преди закуска?

Когато използвате регулярен ин-
сулин с бързо действие е особено 
важно да го слагате доста преди за-
куска. Това е сложно в ежедневното 
бързане сутрин, ето защо найдобре 
преминете на НовоРапид или Хума-
лог. Из мервайте кръвната глюкоза 
още щом се събудите, а след това 
изберете време за закуска. Дадени-
те стойности са ориентировъчни:

Има само един начин да разберете точно каква е била кръвна 
ви глюкоза в средата на нощта, — измерете с глюкомер. На-
правете измерване в 2.00-3.00 ч., ако използвате НПХ инсулин 
(Протафан, Инсулатард, Хумулин Н, Инсуман Базал), в 3.00-
4.00 ч. с инсулините Ленте със средно действие (като Монотард 
или Хумулин Л) и в 4.00-6.00 ч., когато сте на инсулини с про-
дължително действие (Лантус, Ултратард, Хумулин У.)
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Ниво на кръвната глюко-
за през нощта

Ако правите измервания на дете за изра-
ботване на денонощен профил, не трябва да 
му давате да яде, ако кръвната му глюкоза 
е ниска в средата на нощта (4-5 ммол/л), но 
само ако детето не показва никакви симп-
томи на хипогликемия. Детето не би се съ-
будило, ако не правехте измерване, а за вас 
е важно да разберете какво обикновено се 
случва през нощта. Вместо да храните де-
тето, проверете кръвната му захар отново 
след 0.5-1 часа и не забравяйте да измерите 
сутрешната кръвна захар. Няма да се нас-
пите в тази нощ, но ще разберете много за 
диабета на вашето дете. Възрастните с диа-
бет по-трудно заспиват отново, след като са 
си навили будилника през нощта. Провере-
те урината за глюкоза и кетони сутринта, 
за да можете да сравните стойностите им 
с кръвната глюкоза, получена през нощта. 
Не забравяйте да записвате всичко в днев-
ника.
Възможни причини за висока кръв-
на глюкоза сутрин

(1) Недостатъчно действие на инсулина 
късно през нощта вследствие на фено-
мена сутрешна зора (вж. стр. 70) или 
твърде ниска доза инсулин преди сън?

(2) Феномен на отблясъка след нощна хи-
погликемия?

(3) Твърде висока кръвна глюкоза вечерта: 
яли сте повече от обикновено, или сте 
сложили малко инсу лин на вечеря или 
втора вечеря, или сте имали по-малка 
от обичайната физическа активност ве-
черта?

(4) Забравили сте внимателно да разклати-
те нощния инсулин? Забравили сте да 
инжектирате този инсулин?

Нощна хипогликемия
Първо трябва да намалите дозата нощен 

инсулин или да се убедите, че е достатъчен 
допълнителният прием на храна преди сън. 
Вж. стр. 67 за подробни препоръки.

Висока кръвна глюкоза сутрин: 
какво може да се направи?

Ако за инжекция преди сън използвате 
инсулин от типа НПХ (Протафан, Ин-
сулатард, Хумулин Н, Инсуман Базал), 
това може да предизвика проблеми, 
тъй като действието им често спира в 
ранните часове на деня. За да удължи-
те дей ствието им, трябва да увеличи-
те дозата (Вж. стр. 89). Но, ако искате 
да направите това без риск от нощна 
хипогликемия, трябва да започнете 
нощта с кръвна глюкоза повисока от 
обикновено, ориентировъчно около 10
12 ммол/л. Опитайте това:
(1) Понижавайте дозата преди вечеря с 

12 единици всеки път, докато кръвна-
та глюкоза не стане 1012 ммол/л по 
време на поставяне на нощния инсу-
лин преди сън.

(2) Бавно увеличавайте дозата инсулин 
преди сън. Но вашата кръвна глюкоза 
трябва да е винаги не помалко от 56 
ммол/л в 2.003.00 ч през нощта.

(3) Ще трябва да се примирите с доня-
къде повисоката си сутрешна кръв-
на глюкоза. Това е допустимо, ако се 
чувствате добре и вашият НbА1с е 
приемлив.

(4) Можете да изпробвате друг инсулин, 
който действа подълго време (Мо-
нотард, Хумулин Л). С тези инсулини 
найниското ниво на кръвната глюкоза 
обикновено е покъсно, найчесто око-
ло 3.004.00 ч през нощта.

Инсулините с продължително действие 
(Лантус, Ултратард, Хумулин У) имат 
поголяма продължителност. Поняко-
га те могат да предизвикат проблеми 
с хипогликемията на следващата су-
трин или дори по обед. Инсулините с 
продължително действие често трябва 
да се слагат порано, жела телно заед-
но с дозата преди вечеря/следобедна 
закуска (в 16.0017.00 ч), ако е търсен 
техният найдобър ефект през нощта. 
Ако дозата е голяма, тогава найдобре 
я разделете на две: една част преди за-
куска, а дру га преди вечеря. Вж. на стр. 
180 детайли за Лантус.
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Сутрешни тестове

Когато кръвната глюкоза премине т. нар. бъ-
бречен праг, глюкозата преминава в урината. 
Ако кръвната глюкоза е ниска сутрин, а откри-
ете глюкоза в урината, разбирате, че кръвната 
глюкоза е била повисока порано през нощта. 
Трябва да знаете своя бъбречен праг, ако ис-
кате правилно да интерпретирате тестовете 
на урината (вж. стр. 111).

Нивото на кръвна глюкоза е било адекватно 
през поголямата част от нощта, защото кон-
центрацията глюкоза в урината е ниска. Само 
наблюдението на кръвната глюкоза през но-
щта може да определи, колко ниска в дейст
вителност е била кръвната глюкоза. Тествайки 
урината вие ще разберете само дали кръвната 
глюкоза е била повисока от бъбречния праг 
за кратко време, защото концентрацията на 
глюкоза в урината е ниска. Ако има и кетони 
при ниска глюкоза в урината през нощта, това 
означава, че кръвната глюкоза е била ниска 
(“гладни кетони“, пунктирната линия).

Нивото на кръвна глюкоза е било високо 
през поголямата част от нощта вследствие 
на недостатъчно инсулин. Ето защо голямо 
количество глюкоза е преминала в урината. 
Кетоните в урината са предизвикани от лип-
сата на инсулин в клетките.

Имаме феномен на отблясъка след нощ-
на хипогликемия. Кетоните са попаднали в 
урината по време на хипогликемия (“гладни 
кетони”), и глюкозата е навлязла в урината, 
когато кръвната глюкоза е била висока. Су-
трешните нива са като в горния пример. Ако 
неправилно ги интерпретирате, мислейки, че 
кръвната глюкоза е била висока цяла нощ, 
можете да увеличите дозата нощен инсу-
лин. Тогава кръвната глюкоза ще падне още 
пониско на следващата нощ, давайки още 
посилно изразен феномен на отблясъка. 
Такъв тип реакция се нарича синдром на Со-
моджи (Вж. стр. 71). Има само един начин да 
го различим от картината погоре — да про-
верим глюкозата в 2.003.00 ч през нощта.
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Инсулин преди закуска
По-сложно е да получите добро ниво на 

кръвната глюкоза през нощта, отколкото 
денем. В идеалния вариант искате да за-
почнете утрото с нормално ниво на кръв-
ната глюкоза. Ако имате проблеми с кръв-
ната глюкоза рано сутрин, вероятно ще ви 
помогне да се из бавите от тях, ако минете 
на Лантус като базален инсулин. 

Дозата инсулин на закуска трябва да бъде 
малко по-висока спрямо размера на порци-
ята (Вж. “Начало на инсулинотерапията” на 
стр. 149). Това е следствие на две неща: по-
вечето хора имат нужда от повече инсулин 
сутрин и закуската, по правило, съдържа 
повече въглехидрати от другите хранения. 
Ето защо инжекцията на закуска е с най-го-
лямата доза инсулин преди храна за деня.

Инсулин на обед и вечеря
Измервайте нивото си на кръвна глюкоза 

преди и 2 часа след хранене. Тази страте-
гия е добра и за определяне на дозите пре-
ди обяда и вечерята. Ако обяда в училище е 
много рано, можете да разделите дозата на 
две, като едната сложите преди ранния обяд, 
а другата - с голяма следобедна закуска.

Ваканции и уикенди?
Нивото на физическа активност значи-

телно варира в зависимост от това, дали 
сте вкъщи или в училище, дали работите 
или почивате през уикендите. Напълно 
нормално е да се отпуснете, да полежите 
в свободния си ден, часовете ви за хране-
не също се променят. Това обяснимо води 
и до различни дози инсулин в делниците 
и през почивката. Отбележете в дневника 
и се опитайте да намерите схемата, която 
най-добре работи при вас.

Така както всички пръстови отпечатъци са уникални, така и дозите инсу лин са различни, 
понякога всеки ден при едни и същи условия могат да работят по различен начин. Това е 
логично, ако се замислим — ние се различаваме един от друг като индивидуалности и ин-
сулина трябва да избираме така, че да подхожда на нашия индивидуален начин на живот.

Трудно, a често невъзможно 
е равновесието на нощния 

инсулин

Трябва да увеличите инсулина пре-
ди сън, за да намалите нивото на 
кръвната глюкоза сутрин...

... но ако го увеличите много, 
чувствител ността към инсулина рано 
през нощта ще се увеличи на фона на 
намаляването на кръвната глюкоза и 
ще сте в риск от хипогликемия. Това 
ства не само, когато твърде много 
увеличите нощната доза, но също, 
ако забравите да намалите инсулина 
преди сън при необходимост, напри-
мер, след игра на футбол, или когато 
сте яли помалко на вечеря. Вж. те-
кста за стратегиите по отношение на 
тази или/или дилема. Много варира-
щата абсорбция на въведения инсу-
лин още повече разочарова в търсе-
нето на правилната доза преди сън. 
Ако имате такива проб леми, може би 
е подобре да минете на Левемир, за-
щото той се държи постабилно през 
нощта, или на Лантус, който действа 
подълго и поравно.
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Упражнения и спорт?
Ако участвате в спортни състезания или 

активно тренирате в определен и дни или ве-
чери, то в тези дни, вероятно, ще ви трябва 
по-малко инсулин преди вечеря и преди сън 
(Вж. “Физически упражнения” на стр. 270).

Пубертет
В юношеския период (или пубертета), ко-

гато организмът бързо се развива, нужда-
та от ин сулин се повишава и младите хора 
често откриват, че им се налага значител-
но да увеличат дозата си инсулин. Моми-
четата растат по-бързо година преди тех-
ния първи менструален цикъл, докато при 
момчетата нарастването на ръста настъпва 
малко по-късно. По време на пубертета ни-
вото на растежните хормони (Вж. стр. 53) 
в организма се увеличава и това води до 
намаляване на чувствителността към ин-
сулин (повишена инсулинорезистентност, 

стр. 221). Ако си слагате недостатъчно ин-
сулин в този период “на скачане на ръст”, 
може би няма да достигнете височината си. 
В миналото децата с диабет често са имали 
забавяне на растежа, но днес това се среща 
много рядко (Вж. също стр. 218).

Когато започнете бързо да растете, ще 
ви трябва значително увеличение на доза-
та инсулин преди сън. Например, тийне-
джърите често установяват, че им се на-
лага да повишат дозата на НПХ инсулина 
(Протафан, Инсулатард, Хумулин Н, Инсу-
ман Базал) с 12 до 20 или 24 единици за 
кратък период. След няколко месеца може 
да се наложи да увеличите дозата си още, 
почти до 30 единици. Девойките на режим 
на многократни инжекции, средно увели-
чават своята доза на НПХ инсулина преди 
сън с 6-20 единици за година. Младежите 
за периода на растеж увеличават своята де-
нонощна доза от 1,2 единици/кг до 1,7 еди-
ници/кг.

Кръвна глюкоза 
преди обяд

Дозата регулярен инсулин с бързо 
дейст вие на закуска можете да регу-
лирате по резултатите от измервания-
та преди обяд. С ултрабързия аналог 
можете да използвате данните, взети 
1.52 часа след закуска. Вж. графиката 
на стр. 169.

Ако използвате регулярен инсулин с бързо 
действие, а вашите стойности на кръвна глю-
коза са подобни на графиката вляво, можете 
да увеличите дозата на закуска с 1-2 единици. 
Ако кръвната глюкоза намалява преди обед 
(като на графиката вдясно), може да имате 
проблем с хипогликемията при повишение на 
дозата бърз инсулин на закуска. По-добре го 
поставете по-рано, например, 45 минути пре-
ди закуска, ако досега сте чакали 30 мин. Но 
с аналог с ултрабързо действие (НовоРапид, 
Хумалог) можете да опитате да уве личите до-
зата с 1-2 ед. и в двата случая.
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По време на пубертета големи дози расте-
жен хормон се секретират в кръвообраще-
нието през нощта, пови шавайки кръвната 
захар, и следователно са нужни по-големи 
дози нощен инсулин. При юноши без ди-
абет нивото на инсулина в кръвта също се 
повишава, за да се справи с това положение.

Добавяйте към своята доза нощен инсу-
лин 2 единици на поставяне, докато кръвна-
та глюкоза в 2.00-3.00 ч през нощта не дос-
тигне 5-6 ммол/л (вж. стр. 163). Почакайте 
няколко дни преди поредното повишение 
на дозата, за да прояви инсулинът своя пъ-
лен ефект. Ако кръвната ви глюкоза остава 
висока сутрин, независимо, че стойността 
в 2.00-3.00 ч е около 6 ммол/л, ще ви пот-
рябва друг вид базален инсулин преди сън. 
Инсулините с продължително действие 
като Лантус (вж. стр. 180), са по-добрата 
алтернатива. Инсулиновата помпа (вж. стр. 
184), която доставя необходимото количе-
ство инсулин през нощта е може би даже 
по-добрият вариант.

Никой не казва, че е лесно да запомните 
кога трябва да си правите всичките инжек-
ции. Но ако пропуснете дозата си инсулин, 

това влияе на повишаването на HbA1c, 
особено по време на пубертета. Шотланд-
ско изследване сравнява количеството ин-
сули н, което младите хора (до 30 години) 
с диабет са получили в аптеките, с коли-
чеството, което им е било фактически из-
писано от лекаря. Около 28% са получили 
по-малко инсули н от изписаните дози. Тези 
хора са имали дефицит на инсулина средно 
около 115 дни в годината. Хората, получа-
ващи по-малко инсулин, имали по-висо-
ко ниво на HbA1c и по-често попадали в 
болницата с кетоацидоза.

Опитайте се да намерите начин, който 
ненатрапчиво и без досада да ви напомня 
редовно да си слагате инсулин. 

Например, писалката (Инново: Innovo) 
има памет, така че можете да видите, кога 
сте сложили последната инжекция и в как-
ва доза. Ако използвате инсулинова помпа, 
то повечето помпи имат памет, където се 
записва дозата преди храна заедно с общо-
то количество инсулин, въведен за деноно-
щие. Добра идея за родителите и младежи-
те е всеки път заедно да разглеждат тази 
памет.

Може да се окаже трудно в пубертета да поне-
сете мрънкането и досадното понякога внимание 
от страна на родителите си. Но в същото време, 
ви е необходима тяхната подкрепа. Опитайте 
да гледате на тях като на „треньори по диабет” 
вмес то като на “диабетни родители“. Добрия от-
борен играч винаги има добър тре ньор зад гърба 
си. Даже Дейвид Бекъм нямаше да вкара толкова 
голове без добър треньор.

Опитайте се да направите диабета част от своя 
ежедневен ритъм. Например, можете да прове-
рявате кръвната си захар, когато се събудите су-
трин, а после да си поставите инсулин преди или 
след сутрешния душ в зависи мост от нивото на 
кръвната глюкоза.
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Използване на аналози на инсулина 
с ултрабързо действие 
(НовоРапид и Хумалог)

Новите аналози на инсулина с ултрабър-
зо дейс твие НовоРапид и Хумалог доведо-
ха до значи телно подобрение на лечението 
на диабета. 

Неотдавна бе представен още един ул-
трабърз аналог на инсулина  - Апидра. 
Действието на тези инсулини имитира бър-
зото действие на инсулина, изработван от 
здрав панкреас по време на хранене (вж. 
стр. 37). Незабавното му действие е пре-
дизвикано от разграждането на инсулина 
на малки части веднага след инжекция, 
което му позволява да попадне  в кръво-
обращението много бързо (вж. стр. 88). 
И двата ултрабързи аналога НовоРапид 
(аспарт) и Хумалог (лизпро) оказват иден-
тично действие на контрола на кръвната 
глюкоза както при инжектиране, така и при 
прилагането им с помо щта на инсулинова 
помпа.

В този момент ние в Швеция предписва-
ме на всички деца и юноши с току-що ди-
агностициран диа бет интензивна инсули-
нотерапия с многократни инжекции преди 
хранене. Този режим включва аналозите 
(НовоРапид или Хумалог) преди хранене 
(3-4 дози) и базале н инсулин (със средно 
или продължително дей ствие) два пъти 
дневно.

НовоРапид и Хумалог започват да дейст-
ват така бързо, че дори при поставяне след 
хранене могат да подействат добре на въ-
глехидратите от този прием на храна. Ма-
кар такъв подход да не се препоръчва за 
по-големите деца и възрастните, той може  
да е много практичен при малките деца, ко-
гато не сте сигурни колко ще изядат.

Аналога на инсулина с ултрабързо 
действие работи добре по време на фаза-
та на ремисия (фаза на медения месец, 
вж. стр. 219) за поставяне преди хранене, 
защото тогава се изработва достатъчно 
собствен инсулин от панкреаса, който да 
обезпечи  базалната нужда. Едно изследва-

не при възрастни във фаза на ремисия по-
казва намаляването на броя критично ни-
ски стойности на кръвна глюкоза няколко 
часа след хранене при използване на този 
тип инсулин.

За да се избегне дефицит на инсулина и 
качването на кръвна глюкоза преди следва-
що хранене,  вероятно, ще ви е нужна ин-
жекция с инсулин със средно (Протафан, 
Инсулатард, Хумулин Н, Инсуман Базал) 
или продължително действие (Ултратард, 
Хумулин Zn) също и сутрин. Тя трябва да 
осигури базален инсулин между хранени-
ята. Без базален инсулин кръвната глюкоза 
започва да се покачва  3-4 часа след инжек-
тирането на аналога с ултрабързо действие. 

Ако си слагате базалния инсулин сутрин, 
ще имате по-голяма свобода при избора на 
време за хранене, допустимо е дори хране-
не в произволни часове с прекъсвания до 
6-7 часа. 

При използване на Лантус, една доза на 
ден може да задоволи цялата ви нужда от 
базален инсулин. При малките деца, които 
си поставят малки дози, често се налага да 
се поставя Лантус два пъти дневно, за да 
се подсигурите, че ще действа през цялото 
денонощие. Вж. стр. 180 за подробни съве-
ти за Лантус.

Възрастните могат да се опитат да започ-
нат с еднократна доза базален инсулин. В 
проучване от САЩ се вижда, че само 20% от 

Бързайте бавно! При избор на дозата инсулин, не 
я променяйте твърде много наведнъж, защото ще 
ви е трудно да разберете кое на какво се дължи.
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възрастните е трябвало да преминат на база-
лен инсулин два пъти дневно. То също така 
показва, че пациентите, използващи Ultralent 
като базален инсулин два пъти дневно, имат 

HbA1c малко по-високи от тези в групата на 
НПХ (8,2% спрямо 7,7%). В Австралия, при 
наблюдение на 100 възрастни, които преми-
нават на Хумалог, 54% се нуждаят от допъл-
нителна доза НПХ сутрин.

Предимство при замя-
ната на регулярния бърз 
инсулин с ултрабърз 
аналог (НовоРапид или 
Хумалог) е, че се подо-
брява действието на ин-
сулина при хранене. Но 
недостатъкът е, че поня-
кога ще имате липса на 
инсулин преди следващо 
хранене, т.к. ултрабър-
зият аналог дейст ва не 
повече от 3-4 часа мак-
симум.

Можете да прилагате 
НПХ-инсулин със сред-
но действие (Протафан, 
Инсулатард, Хумулин Н, 
Инсуман Базал) и преди 
закуска, за да получи-
те максимален ефект от 
инсулина преди обяда 
и вечерята. Но е труд-
но, особено при децата 
и юношите, да осигурим 
действието на тази доза 
до вечеря без риск от твър-
де много инсулин на обед 
и хипогликемия тогава. 
Разпределянето на инсу-
лина със средно действие 
на три дози - сутрин, обед  
и вечер, може да разреши 
този проблем.

Две дози инсулин с про-
дължително действие дават 
добро базално ниво на ин-
сулина между храненията. 
По-рано така се използ-
ваха Ултратард и Хумулин 
У, но днес все по-често се 
използва Лантус. Той дава 
много по-равно ниво и се 
прилага веднъж на ден: ве-
чер, сутрин или преди сън. 
При малки дози може да 
се наложи да се поставя 
на два пъти. Сравнете тази 
графика на инсулина с гра-
фиката на човек без диабет 
на стр. 37.
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Избор на доза
Изборът на дозата на ултрабърз инсули-

нов аналог преди хранене е същият като 
обикновен инсулин с бързо действие, в 
зависимост от обема на храната и дейст-
вителното ниво на кръвната глюкоза. Ако 
използвате като основен НПХ-инсулин 
(Протафан, Инсулатард, Хумулин N, Ин-
суман Базал), трябва да изберете дозата, 
както преди. Дългодействащите инсули-
ни (Ултратард, Хумулин Zn) започват да 
действат толкова бавно, че ще трябва да 
ги инжектирате около 17-19 часа, за да по-
стигнете добър ефект през нощта. Въпреки 
това, дългодействащият Лантус може да се 
прилага късно вечер.

Сутрешната доза на базалния инсулин 
трябва да подсигурява ниско и равно ниво 
на инсулин между храненията през целия 
ден. Проверявайте кръвната глюкоза преди 
хранене и, ако е необходимо, променяйте 
дозата на базалния инсулин (виж графика-
та на стр. 177). Може да ви е трудно да из-
берете доза за базалния инсулин. Консул-
тирайте се с вашия ендокринолог, особено 
ако сте нови при използване на ултрабързи 
аналози.

Висока кръвна глюкоза
НовоРапид и Хумалог са много подходя-

щи като “инсулини за спешна помощ” в си-
туации, когато трябва бързо намаляване на 
високата кръвна глюкоза (напр. при гадене 
и кетони). 

Рядко е необходимо да се прилагат повече 
от 0,1 ЕД/кг телесно тегло като допълни-
телна доза за едно поставяне. Проверявай-
те нивото на кръвната ви глюкоза отново 
два часа след коригиращата доза. Въведете 
още 0.1 единици / кг, ако кръвната глюкоза 
не се понижи. 

Някои хора трябва да си инжектират по-
вече от 0,1ЕД/кг. Увеличете единичната си 
доза, ако е необходимо, когато разберете 
какво е най-добро за вас.

Кога може да се поставя ултра-
бърз аналог преди храна?

Тъй като действието на ултрабързия 
аналог е много бързо, за да подсигу-
рите целия пери од между храненията, 
трябва да поставяте и базале н инсулин 
(т. е. друг вид инсулин, който покри-
ва базалната потребност от инсулин 
меж ду храненията). Може да изпроб-
вате аналог на инсулина с ултрабързо 
действие (НовоРапид или Хумалог) в 
следните ситуации:

  Ако си правите две инжекции ин-
сулин със средно действие (Про-
тафан, Инсулатард, Хумулин Н, 
Инсуман Базал), или една или две 
инжекции инсулин с продължител-
но действие (Лантус, Ултратард, 
Хумулин У). (Вж. стр. 172.)

  Ако се храните често и редовно 
(с перио д не повече от 34 часа 
между храненията), НовоРапид 
или Хумалог могат да бъдат добра 
алтернати ва, дори и да не слагате 
базален инсулин сутрин. Но ще ви 
се наложи да сте много точни с ча-
совете за хранене.

  Ако сте във фаза на ремисия (фаза 
на медения месец), панкреасът ви 
произвежда достатъчно инсулин, 
за да осигури базалната потреб-
ност между храненията.

  НовоРапид и Хумалог са много 
добра алтернатива за инсулинова 
помпа, защото помпата поставя 
базален инсулин (вж. стр. 211).

  Ако имате антитела към инсулина 
(вж. стр. 216), вие ще произвеждате 
свой собствен  инсулин с продъл-
жително действие чрез свързване 
на инсулина с антителата. Един от 
признаците за образуване на ан-
титела е зачервяването на кожата 
след инжекция. Можете да пробва-
те да замените регулярния инсу-
лин с бързо действие с ултра бърз 
аналог. Химическата структура на 
този инсулин леко се различава, 
така че може да причини помалко 
проблеми с антителата и съответ-
ното зачервяване след инжекция.
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Можете да направите още едно инжекти-
ране на ултрабърз аналог преди допълни-
телно хранене и ефектът от тази инжекция 
почти ще завърши до времето на следващо-
то ви голямо хранене след 2-3 часа. 

Ако се инжектирате с инсулин с бързо 
действие на всеки 2 часа, вие сте изложени 
на риск от припокриване на действието на 

тези дози инсулин и следователно от хи-
погликемия.(виж диаграмата на стр. 158). 

При висока кръвна глюкоза, преди да си 
легнете, можете да въведете малка доза от  
ултрабърз аналог, като така по-късно ще 
имате по-малък риск от развитие на хипог-
ликемия в сравнение с регулярния бърз ин-
сулин.

Примерни дози при преход към ултрабърз аналог  
на инсулина с 2 вида базален инсулин

Внимание! Дадените дози са ориентировъчни за вашите начални дози при прехода 
към ултрабърз аналог на инсулина. В първите дни трябва да контролирате кръвната 
си глюкоза преди и след всяко хранене, а също и нощем.
Не трябва да променяте сами инсулина, без да обсъдите това с вашия лекар 
или с диабетната сестра. Вижте диаграмите на профила за действие на стр. 172:
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Нужен ли е бърз инсулин при 
използване на ултра бърз 

аналог преди хранене?

Инсулините с бързо действие (Актра-
пид, Хумулин Р, Инсуман Рапид) дават 
подълго действие на инсулина (около 
45 часа в сравнение с 23 часа  за ана-
лозите НовоРапид, Хумалог) и могат да 
бъдат подобри в определени ситуации 
(понякога ги наричаме “инсулинзаку-
пон”):

 Хранене с 23 блюда, което ще трае 
подълго време от обикновено.

 Рожден ден, когато се предлага  
храна  няколко пъти за няколко 
часа.

 Храна, богата на мазнини (като 
пица) или белтъчини (например, 
голяма пържола с гарнитура).

Ултрабързият аналог може да смесвате 
с инсулин с бързо действие, за да полу
чите по продължителен ефект, напри-
мер:

 За да си осигурите втора закуска.
 Когато интервалите между хране-
нията са подълги от обикновено.

 Когато ядете храна с високо 
съдържа ние на мазнини.

Ако имате помпа, можете да използ-
вате удължена болусна доза, за да по-
стигнете подълго действие на инсули-
на при подобна храна. 

Един начин да си изясните кое е найдо-
брото за вас е да експерименти рате, 
контролирайки своята кръвна глюкоза.

Как да постигнем  
най-добрия НbА1с  
с ултрабърз аналог

Ултрабързите аналози на инсулина 
имат много бърз, но сравнително кра-
тък период на действие.Това може да 
доведе до липса на достатъчно инсу-
лин във вашия организъм до време-
то за следващо хранене, особено ако 
между храненията има голям промеж-
дутък време. 
Повечето изследвания не по казват ни-
какви значителни подобрения на НbА1с 
при прехода към Хумалог, ако промяна-
та не се съпровожда и от други мерки. 
Подолу са дадени някои вари анти, 
които са дали добри резултати:

  Потребност от базален инсулин 
между храненията.

    1) Инсулин със средно действие 
(НПХ) или с продължително 
действие (Ултратард, Хумулин У) 
вечер и сутрин.

  2) 1040% от инсулина със средно 
действие (НПХ) смесен с Хумалог 
преди всеки основен прием на хра-
на.

  3) Използване на Лантус за база-
лен инсулин.

  Настройте своят хранителен ре-
жим по профила на действие на 
Хумалог (много малки междинни 
закуски или напълно ги отменете, 
за сметка на поголеми основни 
хранения).

Възможна причина за прехода към 
ултрабърз аналог може да бъде пого-
лямата гъвкавост по отношение на 
часовете за хранене, което е особено 
ценено от юношите. 
В изследвания от САЩ юноши, използ-
ващи Хумалог, смятат, че с него им е 
полесно да се справят с диабе та, а 
също и че диабетът вече не влияе така 
негативно на качеството им на живот. 
Младежите изпитват помалко тревож-
ност по повод на диабета.



176 177

Хипогликемия
Ако използвате аналог на инсулина с 

ултрабързо действие, то дозата ви преди 
хранене ще е тази, която ще е “виновна”, 
ако получите хипогликемия 2-3 часа след 
хранене (вж. таблицата с ключови факти на 
стр. 78). Заради много бързото действие на 
ултрабързите ана лози при лечението на хи-
погликемията ще ви се наложи да хапнете 
въглехидрати с ви соко съдържание на глю-
коза (декстроза, мед, глюкоза). Ако хипог-
ликемията настъпи по-късно (след повече 
от 3 часа след хранене), то най-вероятно е 
заради базалния инсулин - трябва да го на-
малите на следващия ден. 

Ако не намалите дозата преди храна, ко-
гато започнете да използвате Хумалог, ще 
се увеличи риска от хипогликемия в пе-
риода няколко часа след храна, особено ако 
тя съдържа макарони или по-малко въгле-
хидрати, а повече мазнини, например, месо 
със сметанов сос, което бавно се усвоява. 
Вследствие на бързото отшумяване на 
действието на инсу лина 2-3 часа след хра-
на, може да се излезе от хипогликемията, 
ако е предизвикана от аналог  (НовоРапид 
или Хумалог), много по-бързо в сравнение 
с тази, предизвикана от регулярните инсу-
лини с бързо действие.

Мета-анализ (анализ на много изследва-
ния) показва, че хората, които използват 
инсулинови аналози с  ултрабързо действие 
имат по-нисък риск от хипогликемия, от-
колкото тези, които използват други инсу-
лини. В едно проучване, където участни-
ците са свободни да променят своята доза 
инсулин преди хранене, броят на хипог-
ликемични състояния са намалели с 11% 
сред хората, които си инжектират Хумалог 
непосредствено преди хранене, в сравне-
ние с тези, които инжектират бърз инсулин 
30 до 45 минути преди храна. Доказано е 
също, че рискът е намален при хора, кои-
то си инжектират Но воРапид. В клинично 
наблюдение на 100 възрастни преминали 
на Хумалог е установено, че 86% от тях са 
намалили нивото на своя НЬА1с,  57% са 
намалили честотата на хипогликемичните 
състояния, а 47% от пациентите са успели 

да намалят и двата показателя: HbA1c и хи-
погликемичната честота.

В няколко изследвания се вижда, че чес-
тотата на хипогликемиите се намалява 
дори през нощта при използва не на Ново-
Рапид или Хумалог. Това може да е след-
ствие от това, че регулярният бърз инсулин 
преди вечеря има доста дълго действие, 
което продължава до ранната нощ.

Възможно ли е да яде-
те същите храни както и 
преди?

За да се предотврати недостигът на инсу-
лин между храненията, когато се използва 
бърз инсулин, интервалът между основни-
те хранения, преди които се правят инсули-
нови инжекции, не трябва да бъде повече 
от пет часа. С използването на ултрабърз 
аналог няма такова ограничение на време-
то за хранене, ако се осигури достатъчно 
ниво на базален инсулин.

Може би отново ще трябва да разгледате 
състава на някои от вашите ястия. Житни 
с мляко за закуска сега се вписват добре, 
но бавно абсорбиращи се храни, като на-
пример паста или фасул (с нисък глике-
мичен индекс, вижте. стр. 235), които се 
използват за регулярните бързи инсулини, 
сега могат да причинят проблеми. Това се 
отнася и за храни с високо съдържание на 
мазнини, тъй като мазнините забавят пре-
минаването на храната от стомаха в черва-
та. В резултат на ултрабързия инсулинов 
аналог може да се понижи кръвната глюко-
за в продължение на един час след хранене 
преди глюкозата от храната да премине в 
кръвта. При ниска кръвна глюкоза (под 4 
ммол/л) по време на хранене е по-добре 
да сложите ултрабързия инсулинов аналог 
след храненето, за да се спре по-нататъшно 
намаляване на нивото на кръвната глюкоза 
преди въглехидратите от храната да отидат 
в кръвния поток.

Ако започвате храненето с напитки, кои-
то съдържат глюкоза, като чаша лимона-
да или сок, тогава може да предотвратите 
спада на кръвната глюкоза. Можете също 
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така да въведете обикновен бърз инсулин 
за продукти с нисък гликемичен индекс, 
докато за други ястия да използвате ултра-
бързия инсулинов аналог.

На много от родителите често им е труд-
ни да преценят преди хранене, колко ще 
ядат бебетата им. В такава ситуация въз-
можността да въвеждате инсулин след 
хранене, когато знаете точно колко е яло 
детето, е голямо предимство. Ултрабързи-
ят инсулинов аналог е ефективен дори при 
приложение след хранене.

При използване на ултрабърз аналог до-
пълнителните хранения (междинни закус-
ки) стават излишни, защото дейст вието 
на инсулина съвпада много по-добре с 
подема на кръвната глюкоза, предизвикан 
от храната. В резултат нивото на инсулин 
между храненията е по-ниско. Ако искате 
допълнителна закуска, ще ви трябва и до-
пълнителна доза инсулин.

Ултрабързите инсулинови аналози оказ-
ват ефект толкова бързо, че това ги прави 
подходящи за сладкиши, съдържащи глю-
коза. Но за лакомства, съдържащи мазнини, 
като сладолед и шоколад, тяхното действие 
е твърде бързо. Тогава по-подходящ е обик-
новения бърз инсулин. Алтернатива може 
да бъде поставянето на НовоРапид или Ху-
малог след изяждането на десерти от този 
тип.

Ултрабързият инсулинов аналог може да 
бъде добра алтернатива, ако имате нередо-
вен режим на хранене. Някои хора смятат, 
че дори могат да пропуснат хранене (и съ-
ответната доза НовоРапид или Хумалог) 
при използване на базален инсулин (Лан-
тус или два пъти дневно Протафан, Инсу-
латард или Ултратард). Проверявайте кръв-
нaта глюкоза по-често, ако правите това. 
Но, ако се храните бавно и често, на малки 
порции - то тогава обикновения бърз ин-
сулин е може би по-добрата алтернатива за 
вас. Ако имате вечеря с множес тво блюда, 
можете да опитате да разделите своята доза 
ултрабърз аналог - една част за предястия-
та и друга част за основ ното блюдо. Когато 
имате намерение да похапнете повече от 
обичайното, добър вариант е да  сложите 
обикновения бърз ин сулин преди хранене.

НовоРапид или Хумалог са добра алтер-
натива, когато работите или учите на смени 
(вж. стр. 105).

Физически упражнения
Действието на Хумалог или НовоРапид е 

по-активно в продължение на 0.5-1.5 часа 
след инжекция, ето защо избягвайте интен-
зивни упражнения в това време, за да не 
намалите много нивото на кръвна глюкоза 
или пък поставете по-малка доза. 

Когато избирате доза НовоРапид или Хумалог 
преди хранене, е добре да измервате своята 
кръвна глюкоза през 1.5-2 часа. Ако нивата ви 
са подобни на тези от лявата графика, трябва да 
увеличите дозата ултрабърз аналог преди закус-
ка с 1-2 единици. Дозата базален инсулин (със 
средно или продължително действие) или ба-
залната скорост (при използване на инсулино-
ва помпа) е правилна, ако кръвната глюкоза не 
се променя много до обед. На дясната графика 
кръвната глюкоза се увеличава два часа след за-
куска. Това означава, че дозата ултрабърз ана-
лог преди закуска е правилна, но дозата база-
лен инсулин трябва да се увеличи с една или две 
единици.
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Намалете дозата инсулин, ако сте на Ху-
малог и 2-3 часа след физическите упраж-
нения (вж. стр. 278). Ако имате физически 
занимания късно вечер, е възможно да ви се 
наложи да намалите дозата ултрабърз ана-
лог преди закуската на другия ден. Помнете, 
че след интензивни физически упражнения 
в много късния следобед или вечер, такива 
като бягане или футбол, трябва да намалите 
дозата инсулин преди сън с 2 до 4 единици.

Готови смеси инсулини
Има готови смеси на ултрабърз аналог 

и инсулин със средно действие (Хумалог 
Микс 25 и НовоМикс 30). Ако имате голям 
промеждутък (4-5 часа и повече) между 
обяда и вечерята, може да възникне про-
блем с увеличението на кръвната глюкоза 
преди следващо хранене. Това е предиз-
викано от изтощаването на инсулина със 
средно действие, който е бил поставен 
преди закуска . В такъв случай слагайте 

(1) Доза преди хранене
А - Вие сте на многократни инжекции:
Намалете дозата преди хранене с 12 
единици и ги добавете като допълни-
телна инжекция базален инсулин на за-
куска. Ако сте на инсулин от типа НПХ 
(Протафан, Инсулатард, Хумулин Н, Ин-
суман Базал), можете да про дължите да 
си слагате същото количество единици 
ин сулин преди сън, както и досега. Ако 
планирате да използвате базален инсу-
лин с продължително действие (Лантус, 
Ултратард, Хумулин У), вероятно, ще ви 
се наложи да намалите дозата преди 
хранене с 23 единици.

Б - Вие сте на двукратни инжекции за 
ден:
Вие вече си инжектирате базален ин-
сулин два пъти на ден   НПХ или Лен-
теинсулини (самостоятелно или смесе-
ни). Започнете с разпределение 50 60% 
на общата доза единици/за денонощие 
на ултрабързия аналог на инсулина 
за основ ните хранения (найчесто 34 
за деня). Дозата на закуска трябва да 
бъде повисока от останалите дози пре-
ди хранене.

Разделете оставащото количество 
инсулин на единици за ден така:

(2) Разпределение на базалния инсу-
лин:
Нека в началото базалният ви инсу-
лин да е около 4050% от досегашната 
обща доза инсулин. Той може да дос-
тигне 4060%, почесто малко повече 
при възрастните, отколкото при децата 
и юношите.

НПХ:
Започнете приблизително с 40% от 
своята досегашна обща доза инсулин 
за базален инсулин  една трета сутрин 
и две трети преди сън.

Лантус:
Започнете с 4050% от своята досегаш-
на обща доза инсулин еднократно пре-
ди вечеря или сън. На малките деца е 
найдобре Лантус да се поставя сутрин, 
за да се избегне ниската КЗ през нощта. 
При малки дози найдобре разделете 
дозата на две части  половината су-
трин и половина вечер.

Ултраленте (Ултратард, Хумулин У): 
Започнете с около 50% от своята досе-
гашна обща доза инсулин за базален 
инсулин, малко помалко от половината 
сутрин (найчесто с 24 ЕД повече да е 
дозата преди вечеря).

Преход към ултрабързи аналози: някои предложения

Ако сте заинтересувани да промените вида на инсулина си, първо го обсъдете 
със своя ендокринолог. Съгласно правила, наложени от прак тиката, общото число 
единици/за ден трябва да е почти същото и с новия вид инсулин. Но ако минете на 
Лантус може да се наложи намаляване на дозата. Много важно е честото измерване 
на кръвната захар, особено в началото на смяната.
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готова смес инсулини (например, 50/50) 
на обед или добавете малко НПХ- инсулин 
в спринцовка. Когато пресмятате дозата, 
може да изпробвате следното отношение: 
половин НовоРапид/Хумалог и половин 
инсулин със средно действие (Хумулин Н, 
Протафан). Смес 70% ултрабърз аналог и 
30% НПХ-инсулин показва добри резулта-
ти при възрастните, но тя още не се продава 
в ап теките. Като цяло, за децата е по-добре 
да смесвате инсулините в спринцовка, от-
колкото да взимате готови смеси инсулини 
(вж. стр. 89).

Преход към НовоРапид 
или Хумалог

Някои пациенти, които имат нормална и 
добре работеща схема с регулярни бързи 
инсулини, ако имат же лание могат да из-
пробват НовоРапид или Хумалог. Преиму-
ществото при тях е въз можността да се ин-
жектира инсулина непосредствено преди 
хранене. 

На тези, които имат проблеми с тради-
ционната си схема (например, висок HbA1c 
или пов тарящи се тежки хипогликемии), 
предлагаме НовоРапид или Хумалог с дву-
кратно поставяне на базален инсулин, тъй 
като този режим обикновено дава много 
добри резултати.

При използване на аналог с ултрабързо 
действие вие можете да си го поставяте не-
посредствено преди хранене, ето защо вече 
няма нужда да се безпокоите за времевия 
интервал между инжекцията с инсулин и 
началото на храненето си. 

На практика много хора, които са на ре-
гулярен инсулин с бързо действие, в край-
на сметка слагат инсулина си също  точно 
преди хранене (навярно, усещайки мънич-
ко вина заради игнорирането на съвета на 
своя ендокринолог, че трябва да почакат 
20-30 минути преди да започнат да се хра-
нят). Подобно “нарушение на правилата” 
често минава без особени проблеми, но по-
някога човек може да открие, че кръвната 
му глюкоза рязко се е покачила след храна, 
а след няколко часа, пък е станала твърде 
ниска заради пика на бързия инсулин в 

този момент.
Когато минат повече от 2-3 часа от време-

то на пос ледното хранене, черният дроб за-
почва да доставя глюко за, за да не допусне 
твърде ниско падане на кръвната глюкоза. 
Малко ниво базален инсулин е нужно, за 
да се поддържа стабилна кръвната глюко-
за. При пълна липса на инсулин контраин-
суларните хормони (адреналин и глюкагон, 
вж. стр. 48) ще вдигнат кръвната му глюко-
за за сметка на още по-голямото количество 
глюкоза, идваща от черния дроб. Редовното 
поставяне на бърз инсу лин преди хранене, 
се използва за усвояване на въглехидратите 
от храната и, освен това, осигурява нужния 
базален инсулин до следващото хранене.

Аналозите с ултрабързо действие започ-
ват да действат доста по-бързо от регуляр-
ния бърз инсулин, при поставяне в корема 
и почти така бързо както инсулина, който 
се произвежда в бета-клетките на здравия 
панкреас. Това означава, че може да го сла-
гате точно преди ядене и точно когато глю-

От време от време  хората могат да се почувстват 
обре менени от многото измервания и промени 
на дозите инсулин. Ако и вие сте в такъв пери-
од, тогава направете почивка за една седмица, 
като правите измервания само при подозрение 
за хипогликемия. Вместо това се постарайте, по 
възможност, да се кон центрирате върху отдих и 
забавления, едноседмичен приятен релакс. (Тези 
принципи се отнася и за родителите, които кон-
тролират своите деца.) После ще можете да се 
върнете към редовния самоконтрол с възобнове-
ни сили и ентусиазъм.



180 181

козата в кръвта ви започне да се повишава 
в резултат на храната ще имате достатъч-
но ниво на инсулин. Тъй като този инсу-
лин най-добре се нагажда към профила на 
кръвна глюкоза след храна, то при прехода 
към Хумалог, вероятно, ще ви се наложи 
да намалите дозата преди хранене с 10% в 
сравнение с тази, която сте слагали с регу-
лярния си бърз инсулин. Иначе съществува 
риск от хипо гликемия 2-3 часа след хране-
не.

Едно изследване показва, че когато във 
Финландия започнали да съветват роди-
телите при преминаване към Хумалог, да 
добавят половината въглехидрати от до-
пълнителната закуска към предшестващо-
то я основно хранене, това довело до нама-
ляване на HbA1c с 0,25% (при тези, които 
следвали съветите за правилна инсулино-
терапия) и намаляване на хипогликемиите 
дори и през нощта.

С регулярния бърз инсулин дозата преди 
вечеря или втора вечеря също влияе на ни-
вото на кръвната глюкоза в ранната нощ. 
Възрастните, ко ито са преминали на Ху-

малог, открили, че намаляването на дозата 
преди вечеря с 20% едновре менно с увели-
чаване на дозата НПХ преди сън с 25% до-
вело до по-добри нива на кръвна глюкоза 
след храна и през нощта. Според нашия 
опит, малките деца на ултра бързи аналози 
често имат повишение на кръвната глюкоза 
скоро след заспиване. Един начин да се ре-
гулира това е да се прилага инсулин с бързо 
действие (Актрапид, Хумулин Р, Инсуман 
Рапид) преди вечеря и да се увеличава до-
зата до постигане на правилен баланс.

Използване на аналога с 
продължително действие 
Лантус

При прехода от НПХ-инсулин със средно 
дей ствие (Протафан, Инсулатард, Хумулин 
Н, Инсуман Базал) към новия аналог с про-
дължително действие Лантус вие можете 
да започнете със същото количество еди-
ници, ако сте си слагали НПХ еднократ-
но преди сън. Ако сте поставяли НПХ два 
пъти през деня, се препоръчва да намалите 
малко общата доза НПХ (с около 20%) и да 
я приложите като една доза Лантус. Може 
да си слагате Лантус преди сън или вечеря 
в зависимост от индивидуа лното действие 

Тестове  при смяната на инсулин
Когато променяте инсулина, трябва да 
правите повече измервания от обикно-
вено. Поддържайте контакт със своя 
ендокринолог през цялото време.

Измерване на кръвна глюкоза:
1) Преди всяко хранене
2) 11.5 часа след всяко хранене
3) Едно измерване нощем в зависимост 

от вида инсулин, който слагате пре-
ди лягане 
В 2.003.00 часа нощем  НПХинсу-
лин 
(Протафан, Инсулатард, Хумулин 
H, Инсуман Базал) 
В 3.004.00 часа нощем  Лентеин-
сулин 
(Монотард, Хумулин Л) 
В 4.006.00 ч  Инсулин с продължи-
телно действие 
Лантус, Ултратард, Хумулин У

Измерване на урината: Сутрешна ури-
на (глюкоза и кетони).

Данни от направени изследвания 
при употреба на Лантус:

В сравнение с НПХинсулина, прила-
ган 1 или 2 пъти дневно, еднократна 
доза Лантус преди лягане води до 
понижаване на кръвната глюкоза на 
гладно и намаляване на риска от хи-
погликемия без промяна на НbА1с. 
Това важи както за деца над 5 г., така 
и за юноши и възрастни.
Лантус се използва дори при двего-
дишни деца.
Нощните профили, ако Лантус се при-
лага в 20.0022.00 ч., показват пони-
ски нива на инсулина и помалко спа-
дане на кръвната глюкоза през нощта 
в сравнение с НПХ.
Когато Лантус е поставян на обед  на 
деца с НbА1с >8%, се наблюдава по-
нижение на НbА1с от 10,1% до 8,9%.
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на инсулина. Използвайте сутрешното си 
ниво на кръвна глюкоза, за да прецените 
каква доза ви е нужна, но задължително 
периодично проверявайте кръвната глю-
коза нощем (например, в 3.00 - 4.00 часа 
през нощта), особено, ако току-що сте пре-
минали на Лантус. Намалете дозата при 
ниска сутрешна кръвна глюкоза (ако е < 
4 ммол/л). Тъй като действието на Лантус 
продължава до 24 часа, най-добре не про-
меняйте дозата по-често от 2 (или 3) пъти 
седмично. В клиничната практика е уста-
новено, че действието на Лантус при въз-
растните намалява приблизително след 20 
часа. По-малки дози Лантус ще действат 
по-кратко време, от което следва, че при 
някои деца ще се наложат две инжекции 
Лантус на ден.

Ако забележите тенденция вашата кръвна 
глюкоза преди вечеря да намалява повече, 
отколкото при събуждането ви, можете да 
опитате да си слагате Лан тус в ранната ве-
чер (даже преди вечеря). Идеалната кръв-

на глюкоза при събуждане е 4-6 ммол/л, но 
ниво 7-9 ммол/л е също приемливо. Ако 
имате нощни хипогликемии, може да си 
слагате Лантус еднократно сутрин. Някои 
деца разделят дозата Лантус, въвеждайки 
половината или една трета от дозата су-
трин. Това се налага, когато действието на 
базалния инсулин между храненията сле-
добед е недостатъчно, а увеличението на 
вечерната доза води до много ниска сут-
решна кръвна глюкоза.

Ако ядете следобедна закуска след учили-
ще, често ще се нуждаете от инжекция пре-
ди това, ако използвате Лантус по веднъж 
на ден. Ако следобедната закуска е малка, 
може да минете без инжекция преди нея, 
ако разделите дозата Лантус и си поставите 
едната част сутринта . Друго решение е да 
добавите малко количество инсулин НПХ 
към обедната доза ултрабърз аналог.

При използване на Лантус може да ви се 
наложи да намалите вечерната доза с 2-4 
ЕД,  ако на другия ден ще имате интензив-
ни спортни тренировки, които ще продъл-
жат повече от 2-3 часа. Вследствие на свое-
то продължително действие Лан тус може 
с успех да се използва  при хора, които са 
хранени чрез стомашна тръба.

Подбор на дозите инсулин 
във фазата на ремисия

Няколко седмици след началото на диа-
бета дозата на инсулина може да намалее 
значително и да продължи да намалява още 
повече през следващите седмици. Няма 
причина да се притеснявате, ако нивото на 
кръвната ви глюкоза понякога се качи ви-
соко. Не добавяйте допълнително количе-
ство инсулин. По-добре е да изчакате и да 
проверите отново кръвната глюкоза преди 
следващото хранене. По-вероятно е тя да 
се върне към нормата сама.

Когато общата доза инсулин е по-малка 
от 0,5 ЕД/ кг тегло, човек влиза във фаза на 
ремис ия (меден месец, вж. стр. 219). Про-
дължителността на тази фаза широко вари-
ра при различните хора, но най-често про-
дължава 3-6 месеца, а понякога и повече.

Ултрабързите аналози на инсулина (Но-

Преход към Лантус

Примерни дози:
НПХ сутрин НПХ преди сън Лантус

Ако сте си слагали НПХинсулин със 
средно действие еднократно, може 
да започнете със същото количество 
единици Лантус вечер. При двукратно 
досегашно инжектиране с НПХ, най
добре намалете общата доза почти с 
20% и я инжектирайте наведнъж като 
една доза Лантус. Ако сте прилагали 
голяма доза НПХ, тогава не е лошо 
да намалите дозата още повече, за 
да се намали риска от хипогликемия. 
Може след време да увеличите до-
зата Лантус, за да постигнете нива 
на кръвната глюкоза при събуждане 
между 4,59 ммол/л.
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воРапид и Хумалог) може да се слагат пре-
ди храна и във фазата на ремисия, защото 
собствената продукция на инсулин в орга-
низма често е достатъчна за базалната нуж-
да между храненията. Ето защо базалният 
инсулин сутрин може да се отме ни за из-
вестно време, но ще ви се наложи най-ве-
роятно да слагате малка доза НовоРапид 
или Хумалог преди всяко основно хранене. 
При възрастните с диабет тип 1 честотата 
на хипогликемиите след хранене е  намаля-
ла при този вид инсулинотерапия.

Нуждата от инсулин по време на ремисия 
може да е много малка, често само някол-
ко единици за хранене. Препоръчваме вре-
менно да отмените инсулина преди обед и 
втората вечеря, ако дори половин или една 
единица инсулин водят до ниска кръвна 
глюкоза. Тогава остават само три дози ин-
сулин за ден (бързодействащ на закуска и 
вечеря и със средно действие преди сън). 
Когато вашата кръвна глюкоза започне да 
се повишава след обяда или втората вече-
ря, това означава, че е време да започнете 
да си слагате тези дози. Друг общопри ет 
подход по време на ремисия е двукрат ния 
режим. Важно е да мерите кръвната глюко-
за в този период ежедневно, за да разбере-
те кога трябва отново да увеличите дозите 
инсулин.

По време на ремисия е важно да увели-
чавате дозата инсулин, ако установите, че 
кръвната глюкоза е висока при няколко по-
следователни измервания, а не еднократно. 
Такава ситуация може да се получи, на-
пример, ако сте настинали. Проверявайте 
своята кръвна глюкоза преди всяко хране-
не и увеличавайте  дозата с една единица 
всеки път (с две при доза по-голяма от 10 
единици), ако определите, че вашата кръв-
на глюкоза е 8-10 ммол/л и/или по-високо, 
но апетитът ви не е намалял. Може да ви 
се наложи много бързо почти да удво ите 
дозата (до повече от 1 единица/кг) ако бо-
ледувате с температура (вж. главата за за-
болявания, стр. 288). Винаги се обаждайте 
на своя ендокринолог, ако дете с диабет се 
е разболяло за първи път след поставяне на 
диагнозата.

По време на ремисията трябва да се сла-

гат по-малки дози инсулин допълнител-
но, ако хапвате нещо в повече (например, 
сладолед или пица) в сравнение с вашия 
последващ живот с диабет. Това е така, 
защото, във фазата на ремисия вие произ-
веждате малко количество свой собствен 
инсулин (вж. “Колко инсулин да си сложа 
допълнително?” на стр. 256).

Фактите говорят, че добрият контрол на 
кръвна глюкоза и интензивната инсулино-
терапия в ран ните етапи на диабета пома-
гат за удължаване на ремисията. Висока-
та кръвна глюкоза оказва неблагоприятно 
въздействие на инсулинопродуциращите 
бета-клетки. Тяхната способ ност да изра-
ботват инсулин намалява дори при кръвна 
глюкоза около 11 ммол/л, а при 28 ммол/л 
може да се видят промени вътре в клетки-
те. Виж също стр. 219. Следователно, кол-
кото по-висока е вашата цел относно до-
брите нива на кръвна глюкоза по време на 
ремисия, толкова по-дълга ще е тя. 

Важно е редовно да контролирате нивото 
си на кръвна глюкоза, дори когато се чувст-
вате отлично. Това е важно, за да разбере-
те кога се появява нужда от уве личаване 
на дозите, за да се справите с повишеното 
ниво на вашата кръвна глюкоза. Това е осо-
бено важно по време на инфекции с тем-
пература, защото тя повишава нуждата от 
инсулин (вж. стр. 288).

На практика в първите седмици след по-
ставяне на диагнозата вие можете да след-
вате тези основни препоръки (при режим 
на много кратни инжекции).

“Ако искате да намерите извора, трябва да плу-
вате срещу течението. ”

Иракска пословица
Когато почувствате, че вече разбирате основите 
на диабета, е много важно да намерите смелост 
да откриете нови пътеки.
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Хипогликемия
Проблемът с хипогликемиите е значител-

но по-малък по време на ремисия. Това е 
така, защото количеството инсулин, което 
произвежда вашият панкреас се регулира 
в зависимост от нивото на вашата кръвна 
глюкоза. Следователно, производството на 
собствен инсулин мо же да спре, ако кръв-
ната глюкоза стане много ниска. Например, 
ако си сложите 3 ЕД инсулин на закуска, 
вашият панкреас ще може да добави още 
няколко единици. Тези единици няма да се 
секретират напълно, ако кръвната ви глю-
коза падне до много ниско ниво, и хипог-
ликемията ще бъде предотвратена. Спо-
собността на вашия панкреас да секретира 
хормона глюкагон, който повишава кръв-
ната глюкоза е най-добра по време на ре-
мисия.

Ако имате симптоми на хипогликемия с 
кръвна глюкоза по-ниска от 3,5 ммол/л и 
не знаете защо (например, малко храна или 
по-голямо физическо натоварване), следва 
да намалите “съответната” доза инсулин 
(вж. стр. 160) с една единица (2, ако дозата 
е по-голяма от 10 ЕД) на следващия ден. 
Вж. стр. 78.

Ниски нива на кръвна 
глюкоза

Трябва да намалите дозите инсулин как-
то бе казано по-горе, ако вашата кръвна 
глюкоза е 4 ммол/л или по-малка по едно 
и също време два дни подред (даже при от-
съствие на симптоми на хипогликемия).

Хипогликемия  
преди хранене

Във фаза на ремисия може да ви се нало-
жи да съкратите препоръчвания интервал 
между инжектиране и хранене до 15-20 
минути при бързо действащ инсулин. Ако 
използвате ултрабърз аналог, можете да го 
въведете и след хранене. Това работи осо-
бено добре при деца, които са непредвиди-
ми с храната.

Експеримент!
Ние поощряваме младите хора да 

експеримен тират с дозите инсулин в раз-
лични ситуации. Няма такива термини, 
като “разрешено” или “забранено”. Изклю-
чително важно е да си изясните какво най-
добре подхожда лично на вас, на вашия 
обмен, на вашия дневен режим. Задължи-
телно, обаче, измервайте нивото на кръв-
ната глюкоза и записвайте резултатите в 
днев ник, за да знаете какво правите.

Най-лошата ситуация, с която можете да 
се сблъскате, опитвайки нещо ново (което 
не е чак толкова страшно),  е да откриете, 
че имате хипогликемия или временно пови-
шено ниво на кръвна глюкоза. Посте пенно 
опознавате себе си по-добре и си изяснява-
те каква доза инсулин би изработил вашият 
панкреас, ако работеше нормално. Както 
се казва в пословицата: “От собствените 
си грешки се учим по-добре, отколкото от 
чуждите”. Помнете, че повечето житейски 
уроци се научават по метода проба-грешка!

През зимата повечето деца излизат навън да поиграят, когато вали сняг. Но помнете, че при допълни-
телни упражнения трябва да намалите дозата с единица или две през деня и преди вечеря, за да предо-
твратите хипогликемиите. Ако децата са играли на улицата няколко часа, се препоръчва да се намали и 
дозата инсулин преди сън.
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Стремим се да предложим на младежите 
с диабет под нашия надзор индивидуално 
подбрана програма за инсулинова терапия, 
която би била най-подходящата за тях. Ако 
лечението с регулярни инсулинови инжек-
ции не дава приемлив контрол върху диабе-
та, ние често им предлагаме да опитат ле-
чение с инсулинова помпа (носим дозатор). 
Помпата доставя инсулин по начин, който 
най-добре имитира работата на нормалния 
панкреас. Много деца и юноши от нашия 
диабетичен център, особено тези, които са 
имали лабилен диабет, се чувстват много 
по-добре след преминаване към лечение 
с помпа. Повече от 40% от пациентите от 
групата, които са били на интензивно инсу-
линово лечение в проучването DCCT (вж. 
стр. 351), са избрали инсулиновата помпа. 
През 2002 г. в САЩ е имало около 200 000 
души с диабет с инсулинови помпи.

Лечението с инсулинова помпа (нари-
чана също НПИИ - непрекъсната подкож-
на инсулинова инфузия, CSII - continuous 
subcutaneous insulin infusion) е по-скъп ме-
тод от традиционното лечение със сприн-
цовки или писалки. В страни, където 
терапията с инсулинова помпа не е реинб-
урсирана е доста трудно да се осигури та-
кава. Ако се нуждаете от това лечение, по-
питайте във вашия център за диабет дали 
можете да кандидатствате за безвъзмездна 
помощ или друга финансова помощ от 
местни организации или благотворителни 
организации.

При инсулинова помпа се използват само 
бързодействащи инсулин или ултрабързи 
аналози на инсулина. В миналото инсули-
ните с бързо действие са използвани със 
специален разтворител, който защитавал 
катетъра от блокиране (Велосулин БР Ху-
ман, Инсуман Инфузат). Продължителнос-
тта и ефектът на тези инсулини са същите, 
както при редовния бърз инсулин (Актра-

пид, Хумулин Р, Инсуман Рапид). Днес, за 
по-голямата част от помпите, се използват 
аналози с ултрабързо действие (НовоРа-
пид и Хумалог, виж стр. 211). Проучване-
то, сравняващо НовоРапид и Хумалог, не 
открива разлика между двата инсулина в 
техните ефекти върху кръвната глюкоза и 
HbA1c, когато се използват в помпи. Също 
така няма разлика в честотата на хипогли-
кемиите и броя блокажи на помпите и ин-
фузионните сетове.

Инсулиновата помпа непрекъснато дос-
тавя инсулин при зададена базална скорост 
24 часа всеки ден. Повечето модерни пом-
пи могат да бъдат настроени на различна 
базална скорост през деня и през нощта. 
Инсулинът преди хранене (“болус доза”) 
се прилага чрез натискане на бутон на пом-
пата. Инсулинът се доставя през тънка гъв-
кава тръба, която е свързана с метална игла 
или мека канюла, поставена под кожата 
(подкожно).

Честият проблем с всички писалки и 
спринцовки е, че инсулинът не винаги дава 
същия ефект, дори когато дозата е точно 
същата. С инсулиновата помпа инсулинът 

Инсулинови  
помпи
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отива на едно и също място в продължение 
на няколко дни, така че абсорбцията обик-
новено е по-равномерна. Абсорбцията на 
инсулин след инжектиране преди хранене 
ще продължи да е постоянна най-малко че-
тири дни, ако иглата е поставена в област, 
в която не се е появила липохипертрофия 
(мастни уплътнения).

След започване на лечение с инсулино-
ва помпа, общата нужда от инсулин днев-
но обикновено намалява с приблизително 
15-20%. Проучване в САЩ за възрастни 
показва средно намаление от 26%, като 
по-голям процент намаляване на дозите е 
установен при пациенти на Хумалог и при 
първоначална по-висока дневна доза. 

В проучване, включващо деца с диабет, 
които не са достигнали пубертета, е пока-
зана лека промяна в инсулиновите нужди, 
докато подрастващите намаляват дозата 
средно с 18%. Базалната доза на помпата 
намалява с почти 40% в сравнение с пре-
дишната базална доза (среден или бавно-
действащ инсулин), която е била необхо-
дима на младите хора при многократни 
инжекции.

Контролът на диабета често се подобря-
ва, което води до намаляване на нивата на 
гликирания хемоглобин (HbA1c). Някои 
пациенти (особено тийнейджърки) надда-
ват на тегло след започване на лечение с 
инсулинова помпа, ако не намалят приема 
на храна, тъй като контролът на глюкозата 
се подобрява. Излишната глюкоза, която 
дотогава е била отделяна в урината, сега 
остава в организма и се трансформира в 
мазнини.

Рискът от тежка хипогликемия обикнове-
но намалява при поставяне на инсулинова 
помпа, дори когато се използва при деца 
под 6-годишна възраст. Рискът от разви-
тие на кетоацидоза (диабетна кома) може 
да се увеличи според някои проучвания, 
но според други намалява. Епизодите на 
кетоацидоза по-често се появяват след на-
чалото на лечението с помпата, докато трае 
периодът на свикване с новата форма на 
лечение. Обаче тези юноши, които са били 
предразположени към чести епизоди на 
кетоацидоза, причинени от спирането на 
приема на инсулин, може да установят, че 
тяхната честота и тежест драстично са на-
малели, когато са започнали да използват 
инсулинова помпа, поради редовното снаб-
дяване с инсулин.

Начало на лечението  
с инсулинова помпа

Започваме лечението с помпата в амбу-
латорни условия, с изключение на много 
малки деца (под 3 или 4 години), които хос-
питализираме за ден или два. Пациентите 
посещават тридневно диабетно училище 
за работа с инсулиновая помпа в диабетния 
център заедно с родителите си. 

Недостатъци на лечението с 
инсулинова помпа

Малко количество инсулин в органи-
зма означава, че ще бъдете много 
чувствителни, ако по някаква при-
чина спре инсулиновото подаване, 
което ви излага на риск от бързо раз-
витие на кетоацидоза.
Когато се лекувате с инсулинова 
помпа, трябва почесто да измерва-
те кръвната си глюкоза.
Инсулиновата помпа ще бъде свър-
зана с вас 24 часа в денонощието. 
Някои хора смятат, че това ги кара 
да мислят за диабета си непрекъс-
нато.
Помпата ще бъде много забележи-
ма, например, ако отидете на ба-
сейн. Затова не можете да запази-
те в тайна диабета си. Останалите 
хора могат да са любопитни за пом-
пата. А за някои, които все още не се 
чувстват напълно комфортно с диа-
бета, често е трудно да се справят 
с това.
Сигналът на помпата (алармата) ви-
наги ще работи и ще трябва да спре-
те каквото правите дори в найнеу-
добния момент, за да смените игла 
или тръбичка.
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Причини  
за започване на лечение  

с инсулинова 
 помпа

 Висок HbA1c
 Диабетни усложнения
 Висока кръвна глюкоза през нощта 

или сутрин (феномен сутрешна 
зора)

 Големи колебания на кръвната глю-
коза

 HbA1c е добър при режим на мно-
гократно инжектиране, но изисква 
много усилия

 Пропускане на инжектиране
 Болка при инжектиране
 Повтаряща се тежка хипогликемия
 Безсимптомн хипогликемия (неспо-

собност да се усети хипогликемия)
 Възможност за късно ставане от 

леглото сутрин
 Необходимост от гъвкава диета и 

обем на храна
 Необходимост от управление на ди-

абета по време на тренировка
 Сменен режим на работа
 Друго качество на живота
 Може ли да се постави помпа на 

деца в предучилищна възраст от 
момента на диагностициране на 
диабета?

Някога предписвахме инсулинова пом-
па само на хора с определени меди-
цински показания. Сега обаче повече 
внимание се обръща на качеството на 
живот, а използването на помпи ста-
ва все почесто. Наскоро започнахме 
лечение с помпи при няколко деца в 
предучилищна възраст веднага след 
диагностицирането на диабета, с мно-
го добри резултати. Децата в предучи-
лищна възраст често имат нередовен 
начин на живот и използването на пом-
пи в тази възрастова група може да 
бъде много положително нещо.

Ползи от лечението с инсули-
нова помпа

 Базалната скорост ще ви даде дос-
татъчно инсулин рано сутрин, за 
да предотвратите повишаване на 
кръвната глюкоза при събуждане 
(феномена на сутрешната зора).

 Някои хора се нуждаят от повече 
инсулин между храненията, от-
колкото други. Инсулинова помпа 
може да осигури това.

 Постоянното подаване на базален 
инсулин води до помалка зависи-
мост от хранене на редовни интер-
вали.

 Винаги ще имате инсулин с вас.
 Полесно е да инжектирате болус 

дозата с помпа, отколкото  с писал-
ка или спринцовка, особено ако не 
обичате да си правите инжекции, 
когато сте в компания.

 Дозата преди хранене може да 
бъде коригирана чрез увеличаване 
с 0,1 единици или дори 0,05 едини-
ци при някои помпи, което е удоб-
но при помалки деца, използващи 
разреден инсулин.

 Ако помпата може да бъде про-
грамирана на различни базални 
скорости, можете да я настроите, 
за да вземете под внимание раз-
личната нужда от базален инсулин 
през деня и нощта.

 Помпата използва само бързо-
действащ инсулин или аналози на 
инсулина с ултрабързо действие. 
Техният ефект е попредсказуем в 
сравнение със средните или бавно-
действащите инсулини.

 Рискът от развитие на тежка хипог-
ликемия обикновено намалява с 
употребата на инсулинова помпа.

 По време и след тренировка може 
да се използва временна базална 
скорост.

 Помпите се пренастройват лесно, 
когато пътувате през различни ча-
сови зони.
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инсулин (Лантус, Ултратард, Хумулин У). 
На сутринта се прилагат само болусни 
дози с бързодействащ инсулин или ултра-
бърз аналог на инсулина преди хранене. 

Иглата на помпата се поставя след анесте-
зиране на кожата (като се използват EMLA 
мехлеми, Ametop и други подобни) и след 
третиране на кожата с дезинфектант. Пър-
вият болус на помпата се поставя преди 
обяд. Днес почти всички помпи започват да 
се използват с ултрабързи аналози на ин-
сулина. При някои пациенти се използват 
бързодействащите инсулини (Велосулин 
БР Хуман, Инсуман Инфузат), за сметка на 
създаване на малко по-високо инсулиново 
депо, защото помагат за предотвратяване 
на повтарящи се епизоди на кетоацидоза/
повишени кетони.

Дори и с намаляването на денонощно-
то количество инсулин, определено в на-
чалото на лечението с инсулинова помпа, 
вие можете да откриете, че стойностите на 
кръвната ви глюкоза са около долната гра-
ница. В такъв случай е много важно дозата 
в помпата да се намали още повече, за да се 
избегнат проблеми с хипогликемията. При-
чината за по-ниската нужда от инсулин е, 
че с понижаване на кръвната глюкоза, на-
малява и инсулиновата резистентност (по-
вишава се инсулиновата чувствителност, 
виж стр. 221). Това означава, че определе-
на доза инсулин ще бъде по-ефективна при 
понижаване на нивата на кръвната глюко-
за в сравнение със същата доза, прилагана 
само преди няколко дни.

Базална скорост
Малкото количество инсулин, което пом-

пата автоматично доставя на всеки час, се 
нарича базална скорост. При правилно под-
брана базална скорост, кръвната глюкоза се 
поддържа на стабилно ниво през периода, 
когато не ядете, например през нощта или 
между храненията. В началото на лечение-
то с помпата обикновено се определят пет 
базални скорости: след полунощ (24.00-
3.00 ч), рано сутрин (3.00-7.00 ч), сутрин 
(7.00-12.00 ч.), ден (12.00-18.00 ч) и вечер 
(18.00- 24.00 ч.) 

Лечението  
с инсулинова помпа  

ще бъде подходящо за вас, 
ако вие: 

 Чувствате се комфортно с помпата, 
постоянно свързана с вас, и разби-
рате как работи.

 Контролирате кръвната си глюко-
за редовно, поне 23 пъти дневно 
(включително сутрин и вечер) и за 
предпочитане преди всяко хране-
не.

 Редовно проверявате кетоните си: 
всяка сутрин (кетони в урината) и 
почесто, когато сте болни или ви 
е лошо, или когато кръвната глю-
коза се задържи над 15 ммол/л (за 
предпочитане измерете кетоните в 
кръвта).

 Разпознавате симптомите на ниска 
кръвна глюкоза. Винаги носите със 
себе си таблетки глюкоза.

 Разпознавате ранните симптоми на 
кетоацидоза (диабетна кома). Ви-
наги носите резервен инсулин и пи-
салка или спринцовка за лечение 
на това състояние.

 Сигурни сте, че имате постоянен 
контакт с центъра си за диабет.

 Ако живеете сами, трябва да сте си-
гурни, че винаги можете да се свър-
жете с близък приятел или родни-
на.

Дори по-големите тийнейджъри трябва 
да дойдат с родителите си в това училище. 

Инсулините със среднo действие (Про-
тафан, Инсулатард, Хумулин Н, Инсуман 
Базал) не се прилагат сутрин, когато паци-
ентът започва лечение с помпа, а само по-
ловината от дозата се прилага преди лягане 
вечер при използването на бавнодействащ 
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Нощна базална скорост
Измервайте кръвната глюкоза през 
нощта след нормален ден, когато сте 
се чувствали добре и не сте имали 
интензивно физическо натоварване. 
Подберете болус доза преди вече-
ря или втора вечеря, за да постигне-
те кръвна глюкоза от 7–8 ммол/л в 
22.00–23.00 часа.

Ако вашата помпа не може да се ре-
гулира на различни профили на ба-
залната скорост, тогава тя трябва да 
се регулира така, че базалният инсу-
лин през нощта да поддържа ниво на 
кръвната глюкоза от 67 ммол/л в 3.00 
ч през нощта.
Направете промените в базалната ско-
рост заедно с вашия лекар или меди-
цинска сестра.

Много хора започ-
ват да гледат на 
своята помпа като 
на надежден при-
ятел, с когото ще 
бъдат заедно в про-
дължение на много 
години. Малката 
Линда дори дала на 
помпата си името 
„Синята помпичка“.

Дневна базална скорост
Тези препоръки се отнасят за помпа 
с възможност за програмиране на ба-
зална скорост. Ако сте нов в работата 
с помпата, се препоръчва да сменяте 
базалната скорост с вашия лекар или 
диабетна медицинска сестра.
Добра идея е да се разделят всички 
часове на деня на различни профили 
на базалната скорост, всеки от които 
съдържа основно хранене. Измервай-
те кръвната глюкоза преди хранене 
няколко дни подред. Променете про-
фила си на базална скорост преди 
ядене:

Друг начин за регулиране на базална-
та скорост е да пропуснете закуската 
(и болуса преди закуска) и да зададе-
те такава базална скорост, която да 
поддържа постоянна кръвна глюкоза 
преди обяд. Повторете процедурата с 
другите хранения през целия ден. При 
деца е трудно да се направи, но ро-
дителите могат да се опитат да дават 
продукти, съдържащи само протеини и 
мазнини (без въглехидрати).
Добър начин да установите адекватна-
та базална скорост е докато си почи-
вате. Помолете вашите родители или 
приятел да проверят кръвната ви глю-
коза рано сутрин, а след това още ня-
колко пъти, докато се събудите, и ще 
получите добра представа за вашата 
базална скорост. Много помпи позво-
ляват да се задават различни профи-
ли на базалната скорост, например за 
работни дни, за почивни дни или за 
периоди на интензивна физическа ак-
тивност.
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Графиките на страница 193 отразяват по-
вече подробности. Важно е да се подчертае, 
че началните дози са само приблизителни, 
затова през първите няколко седмици е 
необходимо да проследявате кръвната си 
глюкоза много често (включително и през 
нощта), за да получите правилните базални 
скорости и болус дози. Ако базалните ско-
рости са настроени правилно, потребите-
лите на помпата могат дори да отлагат или 
да пропускат хранене и да спят по-дълго 
сутрин, ако искат.

Почти 40-50% от дневните нужди от ин-
сулин се въвеждат като базална скорост 
(обикновено около 1 Ед/час за възрастен). 
Останалата доза се дава под формата на 
болусни инжекции преди хранене. При 
по-големите деца и юноши се препоръчва 
първоначалната доза на базално подаване 
да е до 60% с аналози на инсулина с ултра-
бързо действие (50%, когато се използва 
бързодействащ инсулин). По-малките деца 
често се нуждаят от по-малък процент от 
денонощната доза под формата на базален 
инсулин. 

В изследване, направено в САЩ, се по-
сочва, че деца в предпубертетна възраст са 
получили 41% от денонощната си доза под 
формата на базален инсулин, а в групата на 
юношите - 46%.

След промяна на базалната скорост, 
обикновено отнема 2-3 часа, преди да се 
повлияе нивото на кръвната глюкоза, кога-
то се използва бърз инсулин, и около 1-2 
часа, при аналог на инсулина с ултрабързо 
действие. Базалният инсулин се абсорбира 
два пъти по-бързо при човек с тънък слой 
подкожна мастна тъкан (по-малко от 10 мм 
в повдигната кожна гънка) в сравнение чо-
век с с по-дебел подкожен слой (повече от 
20 мм).

Необходимостта на организма от инсу-
лин при възрастни обикновено е с 20% по-
ниска между 1,00-3,00 часа през нощта в 
сравнение с 5,00-7,00 ч. сутрин. Ако имате 
помпа с различни  базални скорости, мо-
жете да зададете по-ниска базална скорост 
от 23.00-24.00 до 3.00 ч. през нощта, за да 
избегнете нощна хипогликемия. Ако имате 
проблеми с високо ниво на глюкозата су-

трин, можете да опитате леко да увеличите 
базалната скорост (с 0,1-0,2 Ед/час) между 
3.00 и 7.00 ч. Много от децата в предпубер-
та се нуждаят от по-висока базална скорост 
в късната вечер (от 21.00 до 24.00 часа) и 
не е толкова рядко срещано базалната ско-
рост да бъде по-висока в средата на нощта 
(24.00-3.00), отколкото по-късно сутринта 
(3.00-7.00 часа). Това може да бъде причи-
нено от повишаване на нивата на растеж-
ния хормон, скоро след като детето заспи.

Не правете твърде големи промени в ба-
залната скорост наведнъж. Промяна от 0,1 
Ед/час обикновено е достатъчна, ако ба-
залната скорост е <1 Ед/ час, и с 0,2 Ед/ час 
при базална скорост> 1 Ед/ час. Не тряб-
ва да променяте базалната скорост повече 
от два пъти седмично, в противен случай 
ще бъде трудно да разберете до какво са 
довели промените. За да се избегне хипог-
ликемия, е необходимо да се намали базал-
ната скорост (особено през нощта), ако се 
установят по-ниски стойности на кръвната 
глюкоза.

Препоръките за базална скорост в тази 
глава са дадени за помпи, които могат да 
бъдат настроени на различни базални ско-
рости през деня и нощта. 

Модерната инсулинова помпа е малка и лесна 
за управление, като мобилен телефон. Вие бързо 
ще овладеете различните нива на контрол. Мно-
го юноши с лабилен диабет намират живота си 
по-лесен с инсулинова помпа. Дори малки деца 
могат да подобрят контрола на диабета си с по-
мощта на помпа. Например, при един от нашите 
пациенти, 3-годишно момче, след започване на 
лечение с помпа, сутрешното ниво на кръвната 
глюкоза стана по-добро, а нощните хипогли-
кемии намаляха.
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При някои помпи базалните скорости 
могат да се регулират на всеки час, докато 
други се настройват на различни профили 
за по-дълъг или по-кратък период от време. 

Въпреки това, ако вашата помпа програ-
мира само една базална скорост, трябва 
да я настроите по нощните стойности на 
кръвната си глюкоза. След това трябва да 
определите болусните дози преди хранене, 
така че те да адекватни на фиксираната ба-
зална скорост.

Временни промени  
на базалната скорост

При повечето помпи е възможно да се 
извършват временни промени на базална-
та скорост за един или няколко часа. Това 
е практично, например, ако имате пробле-
ми с ниска кръвна глюкоза и повтаряща 
се хипогликемия за дълъг период, въпре-
ки допълнителния прием на храна. Тогава 
обикновено помага да се намали базалната 
скорост или да се спре помпата за час или 
два. Ако имате висока кръвна глюкоза пре-
ди лягане, можете временно да увеличите 
базалната скорост с 0,1-0,2 Ед/ час (10-
20%) за няколко часа. При ниска кръвна 
глюкоза в ранната нощ, можете временно 
да намалите базалната скорост за няколко 
часа с 0,1-0,2 Ед/ час (10-20%). Временната 
базална скорост е много полезна по време 
на продължителни физически упражнения. 
Например, по време на 5-часово колоезде-
не, опитайте да намалите базалната ско-
рост с 50%. 

Когато промените базалната скорост, ще са не-
обходими 2-3 часа преди инсулинът в кръвта да 
се повиши. Причината е, че когато увеличите ба-
залната скорост, част от инсулина остава в под-
кожната тъкан като депо инсулин. Когато нама-
лявате базалната скорост, инсулинът от депото 
ще продължи да се освобождава и абсорбира в 
кръвния поток още 2-3 часа, докато депото нама-
лее. Графиката е взета от изследване, при което 
е използван регулярен бърз инсулин. При Ново-
Рапид или Хумалог това време е по-кратко и е 
приблизително 1-2 часа.

Кога трябва да се променя 
базалната скорост?

Не променяйте твърде често профи-
лите на базалната скорост. Когато се 
чувствате удобно с помпата, ще бъде 
попрактично да променяте базалната 
скорост веднъж или два пъти месечно 
в съответствие с дневния профил на 
кръвната глюкоза. Нагласете болус ин-
жекциите преди хранене в зависимост 
от временните промени в диетата или 
стойностите на кръвната глюкоза или 
използвайте временна базална ско-
рост. В следните ситуации може да се 
наложат дългосрочни промени в ба-
залната скорост:

 Болест с повишена температура и 
повишена нужда от инсулин.

 Промени в училищните или работни 
графици или различни физически 
дейности.

 Промени в телесното тегло с 510% 
или повече.

 Бременност.
 Жените могат да имат различни 

нужди от инсулин по време на раз-
личните фази на менструалния ци-
къл (вж. стр. 309).

 Започване на лечение с лекарства, 
които увеличават нуждата от инсу-
лин (кортизон преднизолон).

 Продължителни физически упраж-
нения (например пешеходен тури-
зъм или колоездене, което продъл-
жава 1224 часа или повече).
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Когато спортувате след обяд или вечер, 
базалната скорост трябва да се намали с 
0,1-0,2 Е/ час (10-20%) за цялата нощ.

Когато работите на смени, е добра идея 
да използвате временна базална скорост за 
нощите, в които работите или да използва-
те отделна програма за профилиране, ако 
вашата помпа има такава функция. Често 
може да се наложи да се увеличи базалната 
скорост за късната вечер, за да се компен-
сира стресовият ефект от бодърстването.

Болусни дози  
преди хранене

Въведете болус дозата 30 минути преди 
хранене, ако използвате регулярен бърз ин-
сулин в помпата и непосредствено преди 
хранене, ако използвате аналог на инсули-
на с ултрабързо действие (НовоРапид или 
Хумалог). Времето, обаче, ще зависи и от 
вашето реално ниво на кръвната глюкоза 
(виж стр. 154 и 165). Регулирайте болусна-
та доза нагоре или надолу по същия начин, 
както при многократно инжектиране. Виж 
графиката на страница 177 за избора на 
аналог на инсулин с ултрабързо действие. 

Дозата за закуска обикновено е малко 
по-висока от другите болусни дози преди 
хранене. Тъй като задоволяването на нуж-
дата от базален инсулин между храненията 
се осигурява чрез помпата, вашите болусни 
дози за хранене ще бъдат по-ниски, откол-
кото са били при режима на многократни 
инжекции. Може също да се наложи нама-
ляване на предишната доза допълнителен 
инсулин, когато  изядете нещо извънредно. 
При много помпи типът на болусната доза 
може да варира. Има: 

- бързо подаване на инсулин (нормален 
болус), 

- за период от време (квадратни болуси),
- комбинация от двете (двойно вълнов бо-

лус).  Вижте диаграмата на стр. 194.

С помпа можете да регулирате дозата преди 
хранене според въглехидратния състав на хра-
ната. Закуската обикновено съдържа голям брой 
въглехидрати. Може да откриете, че за закуска 1 
единица инсулин покрива по-малко въглехидра-
ти в сравнение с другите хранения. Вижте стра-
ница 243 за подробни съвети за пресмятане на 
въглехидратите.

Промяна  
на базалната скорост 

Тъй като са нужни 23 часа при бър-
зите инсулини и 12 часа с НовоРапид 
или Хумалог преди да се усетят про-
мените на  базалната скорост (вж. ди-
аграмата на страница 190), трябва да 
планирате промените предварително.

(1) Променете дозата 2 часа преди 
момента, за който целите да по-
стигнете ефекта от промяната, на-
пример, започнете да повишавате 
базалната скорост от 3.00 часа, 
ако искате да имате поголямо ко-
личество инсулин след 5.00 часа.

(2)  Ако искате да получите бърз ефект 
от увеличаване на базалната ско-
рост (например, когато имате тем-
пература), трябва да въведете 
допълнителна доза инсулин (съ-
ответстваща на 2часова базална 
скорост), преди да увеличите ба-
залната скорост. Това ще доведе 
до побързо натрупване на инсу-
линово депо и в крайна сметка до 
ускорен поток на инсулин в кръвта.

(3) Ако искате бързо да намалите 
ефекта на базалния инсулин (на-
пример, преди да се занимава-
те със спорт), трябва да спрете 
базалната скорост за два часа и 
след това да я включите отново 
на пониско ниво. Тогава инсули-
новото депо бързо ще се намали, 
а промените в базалната скорост 
ще се проявят побързо.
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Интерпретация на денонощния профил 
(момче 40 кг)

Найдобре е да се вземат кръвни тестове 
няколко дни подред, за да се гарантира, че 
резултатите от даден ден не са случайни. За-
почнете да анализирате от втората вечеря, 
защото тя влияе на нивото на кръвната глюко-
за преди лягане. Прекъснатата линия показ-
ва, че се приема, че стойностите на кръвната 
глюкоза са в рамките на очакваните граници.
Втора вечеря: кръвната глюкоза след хра-
нене е малко ниска. Намалете инсулиновата 
доза с 1 единица. Подберете дозата така, че 
кръвната глюкоза преди лягане да е около 
68 ммол/л.
Нощ: В началото на нощта базалната ско-
рост трябва да бъде леко увеличена до 0,6 
Ед/ч, тъй като кръвната глюкоза се повиша-
ва до 3.00 ч. Нивото на кръвната глюкоза е 
стабилно от 3.00 до 7.00 ч.
Закуска: Кръвната глюкоза се увеличава 
след закуска много бързо. Инсулинът може 
да се инжектира още порано преди закус-
ка, за да се предотврати пик в 8.00 ч. Ако 
използвате НовоРапид или Хумалог, можете 
да опитате да увеличите дозата преди за-
куска до 9 Ед и да намалите базалното ниво 
до 0,8 Ед/час. 
Обяд и вечеря: Без промяна.
Когато имате време за себе си, седнете и 
помислете за всички дози на следващия 
ден. Не променяйте всички дози по едно и 
също време, тъй като ще бъде трудно да се 
види до каква промяна води това. Изчакай-
те няколко дни между промените, за да се 
уверите, че профилите изглеждат по един и 
същи начин всеки ден. Проверете паметта 
на помпата и запишете в дневника си общия 
брой единици инсулин, които вашата помпа 
доставя всеки ден.

Интерпретация на денонощния профил 
(момиче 30 кг)

Вижте предишния профил, за да обобщи-
те интерпретацията.
Втора вечеря: Без промяна на болуса 
преди хранене. Малките деца често изис-
кват найвисоката базална скорост преди 
полунощ. Повишаването на кръвната глю-
коза до полунощ означава, че е оправдано 
увеличаването на базалната скорост с 0,1 
Ед/час от 21.00 до 24.00 часа.
Нощ: Кръвната глюкоза почти не се е про-
менила между 24.00 и 3.00 през нощта. Но 
покъсно през нощта тя спада значител-
но, така че се препоръчва да се намали 
базалното ниво до 0,4 Ед/час след 3.00 ч. 
Помалките деца се нуждаят от помалко 
инсулин в тези часове, така че може да е 
необходимо допълнително намаляване до 
0,3 Ед/час.
Закуска: Кръвната глюкоза бързо се пови-
шава след закуска и е желателно дозата 
да се увеличи до 5 Ед. Базалната скорост 
вероятно е достатъчна, тъй като глюкоза-
та в кръвта отново намалява преди обед. 
Въпреки това, когато болусната доза за 
закуска се повиши до 5 Ед,  базалната ско-
рост трябва да се намали.
Обяд: Кръвната глюкоза два часа след 
хранене се е увеличила съвсем леко, кое-
то показва, че болусната доза преди хра-
нене е правилна. Въпреки това, тъй като 
глюкозата в кръвта се повишава преди 
вечеря, можете да увеличите базалното 
ниво до 0,7 Ед/час.
Вечеря: Няма промяна.
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Възможно е да се изчисли количеството 
инсулин, необходимо за определено коли-
чество въглехидрати (хлебен фактор) чрез 
разделяне на общия брой въглехидрати за 
деня на инсулиновите единици, прилага-
ни като болусни инжекции преди хранене. 
Една единица обикновено е необходима за 
10-15 г въглехидрати. Например, ако ядете 
сладолед, съдържащ 26 грама въглехидра-
ти, 2 Ед инсулин вероятно ще ви бъдат дос-
татъчни. Вижте страница 243 за съвети за 
пресмятане на въглехидратите.

С помпата не е необходимо да се придър-
жате към редовния интервал между хране-
нията (и инсулиновите инжекции), както 
е при многократните инжекции с бърз ин-
сулин. Базалното подаване на инсулин ще 
даде възможност да се удължи периодът от 
време между храненията до 6-7 часа, кое-
то е много удобно при нередовен режим на 
хранене.

Все пак, имайте предвид, че ако ядете и 
прилагате болусни инжекции преди хране-
не на интервали от по-малко от 3-4 часа, съ-
ществува риск от предозиране при използ-
ване на бързодействащ инсулин в помпата. 
Опитайте се да намалите втория болус за 

храна с 1 или 2 единици, ако предишно-
то хранене е било само три часа по-рано. 
Няма да имате такива проблеми, ако из-
ползвате аналог на инсулина с ултрабързо 
действие (НовоРапид и Хумалог) в помпа-
та, тъй като неговият профил на действие е 
много по-кратък.

Промяна на мястото на 
помпата

Най-честото място на поставяне е ко-
ремната област, защото тук е най-бързото 
усвояване на инсулина. Трябва да се из-
бягва зоната на кръста, пояса и бельото и 
окръжността с радиус от 5 см около пъпа 
(вж. илюстрацията на стр. 145). При малки 
деца е за предпочитане да се използва се-
далището, което увеличава броя на местата 
за инжектиране и по този начин намалява 
риска от мастни уплътнения (липохиперт-
рофия, виж стр. 215). Можете също да из-
ползвате бедрото и горната част на ръката, 
но и двете места могат да доведат до по-
вишена абсорбция на инсулин по време на 
физическа активност. Съществува и по-го-
лям риск от закачане на иглата в дрехите и 
издърпване.

Необходима е индивидуална консулта-
ция относно честотата на смяна на иглата. 
Обикновено започваме, като препоръчваме 
използването на мека тефлонова канюла, 
но някои хора предпочитат къса стоманена 
игла. 

Квадратни или двойновълнови бо-
луси: кога могат да бъдат полезни?

 Когато ядете макаронени изделия, 
т. к. дават бавно покачване на 
кръвната глюкоза.

 Когато ядете храни, богати на маз-
нини или протеини, които се усво-
яват побавно, например пица.

 Когато порцията ви е поголяма от 
обикновено.

 Когато храната продължава подъл-
го от обикновено, например, вече-
ря с три ястия.

 Когато няколко малки хранения се 
сервират за кратък период от вре-
ме, например на рожден ден.

 Ако ядете бавно, например пуканки 
или чипс, докато гледате филм.

 Ако имате проблеми, свързани с 
бавно освобождаване на стомаха 
(вж. стр. 348).

Винаги използвайте локален анестетичен крем 
(EMLA, Amethopa) преди да смените иглата или 
канюлата на дете в началото на лечението му с 
помпа. Нанесете крема 1,5-2 часа по-рано, за 
да получите пълния ефект. Алтернативен начин 
за намаляване на болката е устройството за ав-
томатично поставяне на катетър. Поставянето на 
кубче лед е бърз начин за намаляване на болката 
от инжектиране в по-малко сложните случаи.
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Първо променяйте мястото два пъти сед-
мично, след което опитайте да увеличите 
броя на дните между смените. Обикновено 
можете да оставите канюлата на едно мяс-
то за 3-4 дни, ако стойностите на кръвната 
глюкоза не започнат да нарастват. Някои 
хора, особено малките деца, трябва да го 

сменят на всеки два дни. Колкото по-дъл-
го остава канюлата на едно място, толкова 
по-голям е рискът от развитие на мастни 
уплътнения (липохипертрофия) и инфек-
ция. Стоманената игла обикновено трябва 
да се сменя на всеки два дни.

Дезинфекцирайте мястото на приложе-
ние с хлорхексидин (Hibiklens, IV Prep и 
подобни препарати). Тинктурата Skin-Prep, 
Mastisol и Benzoin ™ оставя тънък филм 
след изсъхване, което помага на залепва-
щата лента (лепенка) здраво да захване ко-
жата. Не използвайте продукти, които съ-
държат овлажнители за кожа, тъй като те 
причиняват по-бързо отлепване на залепва-
щата лента. Ако сте алергични към лепен-
ката, може да получите зачервяване или 
сърбеж. Опитайте други типове залепващи 
ленти и инфузионни комплекти. Друг на-
чин е да се нанесе тънък прозрачен адхези-
вен (залепващ) филм (като Tegadem, IV 

В повечето помпи можете да промените видовете 
болус доза. Квадратен или двойновълнови болус 
е за предпочитане при големи порции, богати 
на мазнини или протеини, за храни с нисък гли-
кемичен индекс (виж страница 235) или когато 
се храните дълго време, например при празнич-
но хранене. Такива болусни дози също могат да 
действат добре, ако имате забавено изпразване 
на стомаха (гастропареза, виж стр. 348). Когато 
изследвали приемът на храна, богата на въгле-
хидрати, калории и мазнини, установили, че ква-
дратният (пълна доза за 2 часа) и двойновълно-
вият (70% под формата на директен бърз болус 
и 30% за 2 часа) болус осигурявали най-ниско 
ниво на глюкоза в рамките на 4 часа.

Намотайте тръбичката на кръг и фиксирайте с ле-
пенка (залепваща лента), за да намалите риска 
от издърпване на иглата, ако тръбичката се из-
дърпа или се размърда, например, ако изпуснете 
помпата.

Кога трябва да се сменят еле-
ментите на помпата?

Тефло Започнете с подмяна 23 пъти
нова  седмично. Ако няма проблем,
канюла опитайте се да изчакате 45 
 дни  преди  подмяна. Някои хора, 
 особено малките деца, трябва 
 да я сменят на всеки два дни.
Meтал Сменяйте на всеки два дни
на  и почесто, ако има признаци
игла на дразнене.
Тръбич Сменяйте тръбичката поне
ката веднъж всеки път, когато
 сменяте иглата/канюлата и  
 когато сменяте резервоара.
Инсули Някои помпи имат предвари
нов резер телно напълнени резер
воар воари, други трябва да се
 напълнят от вас. Не ги използ 
 вайте повторно, тъй като сили 
 конът на буталото се износва,  
 което води до липса на сигнал 
 за постъпване на инсу 
 лин (аларма „без пода 
 ване“).
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3000 или Poliskin) и след това да се вкара 
иглата през него. В този случай залепваща-
та лента на иглата няма да докосва кожата. 
Самозалепващите антиалергични лепенки 
са по-дебели (като Duoderm или Compid) и 
често помагат при особено сложни случаи. 
Заради дебелината им, обаче, трябва в тях 
да се изреже малък отвор за катетъра.

Избягвайте да поставяте иглата в кожната 
гънка близо до пъпа или до кръста. Изпра-
вете гърба си, преди да залепите лепенката, 
за да няма нагъната кожа. Винаги проверя-
вайте нивото на кръвната глюкоза 2–3 часа 
след преместването на иглата/канюлата, 
за да сте сигурни в нормалната работа на 
помпата.

Сложете новата игла или канюла преди 
да махнете старата. Ако го направите по 
друг начин, съществува по-голям риск от 
замърсяване на ръцете и последващо прех-
върляне на бактерии от старото на ново-
то място. Сложете новата игла/канюла на 
поне 4-6 сантиметра от старото място, за 
да не се развиват мастни уплътнения. Ле-
пенката не трябва да покрива предишното 
място на поставяне до пълното му заздра-
вяване. Най-добре е да се редуват страните 
на корема (ляво/ясно) при всяка смяна.

Някои сетове тръбички и игли трябва да 
се напълнят с инсулин преди поставяне-
то. При други е необходимо да се подаде 
малко количество допълнителен инсулин 
(половин или една единица) след поста-
вянето, за да се измести въздухът вътре в 
тях (наречен мъртво пространство). Дори 
ако попълните тръбичката чрез натискане 
на буталото на резервоара, трябва да създа-
дете налягане в нея, като подадете начална 
доза на помпата за промиване и се уверите, 
че инсулинът се появява на върха на тръ-
бичката.

Не е най-добрият подход да променяте 
мястото на помпата преди лягане. Тъй като 
базалното подаване е много бавно, ще от-
неме повече време за включване на алар-
мата в случай на проблеми с новото място 
на помпата. Много потребители на помпа-
та намират за по-удобно да сменят мястото 
веднага след завръщането си у дома след 

училище или работа. Това ви оставя дос-
татъчно време, за да разберете дали нещо 
не е наред с новото място за инжектиране. 
Ако смените иглата или канюлата преди 
подаването на болус дозата за храна, тръ-
бата ще бъде напълно промита.

Проблемите с дразнене или инфекция 
на мястото на поставяне могат да бъдат 
избегнати чрез внимателно измиване на 
ръцете, дезинфекция и смяна на иглата/ка-
нюлата на всеки два или три дни. Използ-
вайте хлорхексидин в алкохолен разтвор 
(Hibiclens) или подобни продукти за дезин-
фекция на ръце. В случай на повторни ин-
фекции на местата на приложение, въпре-

Колко теста са необходими 
при лечението с инсулинова 

помпа?
 Тестове за кръвна глюкоза трябва 

да се правят  наймалко 23 пъти на 
ден (включително сутрин и преди 
лягане), за предпочитане 45 пъти 
на ден, особено при използване на 
НовоРапид или Хумалог в помпата.

 Един или два дневни профила вся-
ка седмица или през седмица с из-
мерване на кръвната глюкоза пре-
ди и 1,52 часа след всяко хранене 
и през нощта.

 Преди всяко хранене, ако сте болен 
или не се чувствате добре поради 
някаква причина.

 Проверете кетоните, ако имате га-
дене, когато сте болен или с висо-
ки нива на кръвната глюкоза (> 15 
ммол/л).

 Тестове за урина: Глюкоза и кетони 
всяка сутрин. Помалките деца ня-
мат нищо против тестовете за ури-
на.
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ки добрата хигиена, може да се смята, че 
бактериите попадат там от подмишниците 
или ноздрите. Ако изследването покаже, че 
има бактерии в носната кухина, може да 
са необходими антибиотици. Друг подход 
е прилагането на антибиотик локално във 
всяка ноздра за нощта и ежедневна употре-
ба на измиващи средства, които съдържат 
хлорхексидин.

Ако имате проблеми с мастни уплътнения 
или зачервяване на кожата, иглата или ка-
нюлата трябва да се сменят по-често. Ако 
зачервяването не изчезне скоро след смя-
ната на иглата, процесът на заздравяване 
може да бъде ускорен чрез нанасяне на пре-
връзка, напоена с топла сапунена вода за 20 
минути четири пъти на ден. Можете също 
да опитате антибиотичен мехлем или крем 
с водороден пероксид. Ако зачервяването 
се увеличи или започне да боли, може да се 
наложи лечение с антибиотици. Свържете 
се с центъра за диабет или с вашия лекар.

По-често наблюдение у 
дома

Тъй като съществува по-голям риск от 
недостиг на инсулин при използване на 
инсулинова помпа, е необходимо да се из-
мервате по-често, за да проверявате нивото 
на кръвната си глюкоза. В краен случай ще 
трябва да правите 2-3 теста на ден, вклю-
чително сутрин и късно вечер. Препоръчи-
телно е да се правят тестове преди всяко 
хранене. Трябва да сте нащрек и да прове-
рявате кетоните си сутрин, когато имате ви-
сока кръвна глюкоза или влошено здраве, 
тъй като кетоните са признак за липса на 
инсулин. Добре е да имате домашни лен-
ти за проследяване на кетони в кръвта. По 
този начин можете да контролирате ефекта 
на допълнителните дози инсулин при по-
вишени кетони (виж страница 121). 

Замяна на игла/канюла
 При замяна на игла или канюла преди 

въвеждането на болус преди хране-
не, те трябва да се промият с голям 
обем течност (инсулин).

 Избягвайте да сменяте инфузионния 
сет преди лягане, в противен случай 
ще трябва да се събудите след ня-
колко часа и да видите дали всичко 
е наред.

 Първо измийте ръцете си със сапун 
и вода.

 Изберете точка на вмъкване доста-
тъчно далеч от линията на колана.

 Дезинфекцирайте поголяма площ от 
кожата, отколкото ще заеме лепенка-
та. Използвайте Хибикленс, IV Преп 
или подобни средства. Нанасянето на 
СкинПреп, Мастисол или Бензоин ще 
подобри прикрепването на лепенката. 
Дезинфектирайте ръцете си, ако има-
те проблеми с кожни инфекции.

 Внимавайте да не докосвате стерил-
ната игла. Не издишайте и не докос-
вайте иглата, тъй като това може да 
я замърси.

 Съберете кожна гънка с два пръста и 
поставете иглата под ъгъл 45° (вижте 
илюстрацията на стр. 145) или съот-
ветно инструкциите за други типове 
игли.

 Отстранете защитната лента и внима-
телно поставете лепенката. Ако не е 
сложена равномерно, не се опитвай-
те да я отстраните. Съществува голям 
риск от издърпване на иглата, ако се 
опитате да донагласите лепенката.

 След като отстраните иглата, напъл-
нете тефлоновата канюла с инсулин. 
В зависимост от дължината на каню-
лата ще се изисква 0,31 Ед инсулин, 
за да се изтласка мъртвото простран-
ство.

 Отстранете старата игла след въвеж-
дането на новата. Издърпайте лепен-
ката от страната, където е разполо-
жен върхът на канюлата/иглата, след 
което тя ще се освободи полесно.

 Когато е трудно да се отстранят лепка-
вите остатъци от лепенката, опитайте 
специално средство за отстраняване.

Не забравяйте, че когато се 
чувствате зле, е необходи-
мо да измерите кетоните в 
кръвта или урината!
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Дневният профил на глюкозата с тесто-
ве преди и 1-1,5 часа след всяко хранене 
трябва да се извършва всяка седмица или 
през седмица, за да се коригира правилно 
дозата на инсулина. При правене на дневен 
профил трябва да се измерва и глюкозата 
през нощта (в 2-3 часа през нощта и, ако е 
необходимо, в 5,00 ч).

Запишете резултатите от теста в дневник 
за самоконтрол, където можете ясно да до-
кументирате базалната скорост на помпата. 
Ние вярваме, че е по-добре да се използва 
дневник, където всеки запис може да се из-
ползва за съставяне на графика на кръвната 
глюкоза. Това ще ви улесни да видите об-
щата картина (вж. графиките на стр. 192). 
Създайте си навик да проверявате еже-
дневно колко единици инсулин е доставила 
помпата в рамките на 24 часа и записвайте 
тази стойност в дневника си.

Инсулиново депо  
при лечение с помпа

Недостатъкът на лечението с инсулинова 
помпа е, че се създава много малко инсу-
линово депо, тъй като се използват само 
бързодействащи инсулини и ултрабързи 
аналози на инсулина. Това е от голямо зна-
чение, ако помпата блокира или умишлено 
я изключите, например по време на спорт-
на активност или плуване. Ако се прекъсне 
снабдяването с инсулин, бързо ще развиете 

Висока кръвна глюкоза  
и кетони?

Ако кръвната ви глюкоза е повисока от 
15 ммол/л и имате кетони в кръвта (> 0,5 
ммол/л) или в урината (++ или +++), това 
означава блокиране на инсулиновото 
подаване или повишена нужда от инсу-
лин, например, поради инфекция.
(1) Въведете 0,1Ед/кг телесно тегло 

бърз инсулин (или, за предпочитане, 
ултрабърз аналог на инсулина Но-
воРапид или Хумалог) с помощта на 
спринцовка или писалка. Не използ-
вайте помпата, защото не можете да 
сте сигурни, че работи правилно.

(2) Измервайте кръвната глюкоза на 
всеки час. Ако не се понижи, можете 
да повторите въвеждането на инсу-
лин в доза от 0,1 Ед/кг (на всеки 12 
часа с ултрабърз аналог на инсули-
на, и на всеки 23 часа с регулярен 
бърз инсулин). Измерете кетоните в 
кръвта, ако имате такива ленти (виж 
стр. 121). Често се наблюдава пови-
шение на кетоните в първия час след 
инжектирането, но след това трябва 
да се наблюдава спад.

(3) Проверете помпата, като извадите 
тръбичката от иглата. Активирай-
те болус дозата. Инсулинът трябва 
незабавно да се появи от тръбичка-
та. Ако капе бавно, трябва да даде-
те още един болус. Ако и тази доза 
капе бавно, това означава частично 
запушване на тръбичката, причине-
но, например, от съсирена  кръв или 
кристализиран инсулин. Сменете 
тръбичката заедно с иглата.

(4) Сменете иглата/канюлата, ако тръ-
бичката работи добре. Проверете за 
признаци на зачервяване или влага 
близо до мястото на инжектиране  
това може да означава изтичане на 
инсулин.

(5) Не забравяйте да пиете много течно-
сти без захар. Когато кръвната глю-
коза стане около 1011 ммол/л или 
пониска и все още има високо ниво 
на кетони в кръвта, трябва да пиете 
течност, съдържаща захар, и да пов-
таряте допълнителни дози с ултра-
бърз аналог на инсулина.

Съществува повишен риск от кетоацидоза при ле-
чение с помпа, ако спре доставката на инсулин, 
тъй като инсулиновото депо е много малко. Кето-
ацидозата трябва да се лекува в болница чрез ин-
травенозно вливане на инсулин и течности. За да 
се избегне рискът от кетоацидоза, винаги използ-
вайте писалка или спринцовка, за да въведете 
допълнителен инсулин, ако имате висока кръвна 
глюкоза и имате кетони в кръвта или урината.



198 199

симптоми на инсулинов дефицит, като ви-
сока кръвна глюкоза, гадене и повръщане 
(вж. “Ефект на депо” на страница 97).

По-дебел слой от подкожна мазнина води 
до по-голямо депо на базалната доза. В 
едно проучване е дадена базална скорост 
от 1 Ед/ч. Инсулиновите депа при хора с 
40 мм подкожен мастен слой са били около 
6 Ед, докато тези с подкожна мастна тъкан 
под 10 мм имали само 1 Ед инсулин в де-
пото. Това предполага, че слабите хора ще 
бъдат по-чувствителни към прекъсване на 
базалното подаване, тъй като инсулиново-
то им депо е по-малко.

Кетоацидоза (диабетна 
кома)

Малко инсулиново депо ще доведе до 
ранни симптоми на инсулинов дефицит, 
ако нещо се случи с помпата или тръбич-
ката. Вашата кръвна глюкоза ще се увели-
чи в рамките на 2-4 часа след спиране на 
снабдяването с инсулин (вж. графиката на 
страница 201). Една нощ на прекъснато 
снабдяване с инсулин е достатъчна, за да 
предизвика начална кетоацидоза сутрин 
със симптоми на инсулинов дефицит, като 

Причини за недостатъчно по-
стъпване на инсулин:

 Съединителят (конектор) между 
тръбичката и резервоара за инсу-
лин може да се е спукал. Докосне-
те го с пръсти. Може да ви зами-
рише на инсулин, дори и да няма 
видими течове.

 Дупка в тръбичката. Игра с домаш-
ната котка, довела до спукване на 
тръбичката и това причинило изти-
чане на инсулин и последвала ке-
тоацидоза при тийнейджърка.

 Въздухът в тръбичката не е опасен 
сам по себе си, но заради него ще 
получите помалко инсулин.

 Ако тръбичката е притисната или огъ-
ната, например от колан или стегнати 
дънки, ще отнеме няколко часа, до-
като в помпата се задейства сигнал 
  аларма за блокиране.

ТРЕВОГА: КЕТОНИ!
Когато използвате инсулинова помпа, 
имате поголям риск от кетоацидоза 
поради много малко инсулиново депо.
Винаги проверявайте кръвната глю-
коза и кетоните, ако се чувствате зле. 
Контролирайте кетоните и в следните 
ситуации:

 Ако се събудите с кръвна глюкоза 
повече от 1516 ммол/л.

 Ако кръвната глюкоза остане над 
1516 ммол/л за повече от два часа.

 Ако сте болни и имате висока тем-
пература (при настинка или грип).

 Ако имате някакви симптоми на инсу-
линов дефицит (гадене, повръщане, 
коремна болка, учестено дишане и 
„плодов“ или „сладникав“ дъх).

Ако нивото на кетоните се повиши, 
това означава, че липсата на инсулин 
става все поголяма. Трябва да отиде-
те в болницата, за да обсъдите следва-
щите стъпки! Не забравяйте, че липса-
та на инсулин, водеща до увеличаване 
на производството на кетони, ще се от-
рази като кетони в урината едва след 
няколко часа. С тестове за кетони в 
кръвта можете да установите това 
порано. С въвеждането на допълните-
лен инсулин, производството на кетони 
ще спре и нивото на кетоните в кръвта 
ще намалее в рамките на един или два 
часа (може да забележите увеличава-
нето им през първия час след добавя-
нето на инсулин, но след това те тряб-
ва да паднат). Отделянето на кетони в 
урината ще продължи много часове, но 
постепенно концентрацията им ще се 
стабилизира и след това ще намалее.
Ако се притеснявате или не можете 
да се свържете с някой, който позна-
ва добре вашата инсулинова помпа, 
трябва да инжектирате инсулин със 
спринцовка или писалка и след това 
да се обадите в найблизкото спешно 
отделение.
Винаги носете със себе си резервен 
инсулин за инжектиране със сприн-
цовка или писалка, където и да отиде-
те, дори ако ще отсъствате от дома си 
само за няколко часа.
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гадене и повръщане. Проверявайте кръвна-
та си глюкоза и кетоните, особено ако се 
чувствате зле.

Много е важно да сте в състояние да раз-
познаете симптомите на инсулиновия де-
фицит рано (гадене, повръщане, коремна 
болка, учестено дишане, плодов дъх). За 
да научим как да избягва епизодите на ке-
тоацидоза, ние хоспитализираме човека (с 
изключение на малките деца) за един ден 
няколко седмици след започване на лече-
нието с помпа и спираме помпата за 6-8 
часа. Вижте таблицата на стр. 201.Така 
хората, които носят инсулинова помпа (и 
членовете на семейството) се научават да 
разпознават отделните симптоми, причи-
нени от инсулинов дефицит и в безопасни 
условия могат да практикуват инжектира-
не на допълнителен инсулин с помощта 
на спринцовка или писалка. Нито един от 
пациентите, които са преминали тази фор-
ма на обучение, не е развивал повече при-
знаци от леко гадене с нива на кетони до 2 
ммол/л (при нормално рН). Това ги убеж-
дава, че могат да издържат  без помпа за 
6-8 часа (“нощен сън”) без риск от кетоа-

цидоза. Тази процедура се препоръчва и за 
възрастни потребители на помпа.

Ако кръвната ви глюкоза е над 15 ммол/л 
и имате кетони в кръвта или урината, тряб-
ва да поставите допълнителна доза (0,1 Ед/
кг телесно тегло) инсулин, за предпочитане 
ултрабърз аналог НовоРапид или Хумалог.

Причини за възникване  
на кетоацидоза

 Подаването на инсулин е прекъсна-
ло, например ако е протекла част-
та, която свързва тръбичката с ре-
зервоара, или при издърпване на 
иглата.

 Повишени нужди от инсулин пора-
ди заболяване (например при по-
вишена температура), ако не сте 
повишили своевременно дозата 
инсулин.

 Възпаление или инфекция на мяс-
тото на инжектиране (със зачервя-
ване или гной).

 Забавяне на абсорбцията на инсу-
лин, например, ако иглата е поста-
вена в място с развита липохиперт-
рофия.

 Намалена ефективност на инсулина, 
например, ако е замръзнал или е бил 
изложен на слънце или горещина.

Няколко часа спиране на снабдяването с инсулин 
е достатъчно, за да се повиши бързо кръвната 
глюкоза. Кръвната глюкоза ще се повиши, дори 
ако не ядете, защото черният дроб произвежда 
глюкоза при отсъствие на инсулин (вж. стр. 47). 
Когато кръвната глюкоза на този тийнейджър 
(той използвал бърз инсулин в помпата си) се 
повишила вечерта, той започнал да усеща га-
дене. Тогава проверил кетоните си и установил, 
че нещо не е наред. Когато прегледал иглата, 
той разбрал, че тя се е измъкнала и инсулинът не 
може да влиза в тялото му. След това си инжекти-
рал  5 Ед инсулин с писалка  (0,1 Ед/кг), заменил 
иглата и включил помпата отново. През нощта 
кръвната му глюкоза се нормализирала.
Ако кръвната глюкоза се покачи бързо, трябва да 
се отстрани иглата/канюлата. Инжектирайте болус 
доза и проверете дали инсулинът излиза от върха на 
канюлата. Огънете катетъра и инжектирайте друга 
болус доза. Сега помпата трябва да даде аларма 
за блокиране. Проверете тръбичката и връзката за 
изтичане на инсулин. Заменете иглата/канюлата и 
често проверявайте кръвната си глюкоза, за да се 
уверите, че тя се понижава. Освен това инжекти-
райте инсулин  0,1 Ед/кг телесно тегло (с писалка 
или спринцовка), ако нивото на кетоните ви  е по-
вишено, и проверете отново кръвната глюкоза след 
1-2 часа. Повторете дозата, ако е необходимо.
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Ако е необходимо, дозата може да се пов-
тори след 2-3 часа (1-2 часа с НовоРапид 
или Хумалог). Обадете се в болницата, ако 
се почувствате зле или повръщате и когато 
не можете да поемате течности. Ако има-
те чести епизоди на повишени кетони или 
кетоацидоза, е добре да замените част от 
нощното базално снабдяване с инсулин с 
инжектиране на бавнодействащ инсулин 
вечер. Това ще намали вероятността от лип-
са на инсулин през нощта. Установихме, че 
употребата на ниска доза Лантус (0,1Ед/кг) 
е особено ефективна в тази ситуация (може 
да се наложи леко да се намали базалната 
скорост на помпата).

Откачане на помпата
Понякога искате да откачите помпата по 

една или друга причина, например, когато 
играете футбол или друг спорт, правите ае-
робика или плувате. Някои комплекти игла/
канюла ви позволяват да откачите тръбич-
ката, използвайки силиконовата мембра-

на като еднопосочен вентил. Ако иглата е 
снабдена със стерилна капачка, постарайте 
се да я запазите, за да я използвате отно-
во, когато искате да откачите тръбичката. 
Вижте също стр. 204.

В това проучване на възрастни пациенти, пом-
пата била спряна за 5 часа. Кетоните в кръвта 
(бетахидроксибутират) бързо се повишили до 
приблизително 1,2 ммол/л. Когато включили 
помпата отново, приложили болусна доза преди 
хранене и допълнителни 1-4 единици инсулин, 
което довело до бързо намаляване на нивото на 
кетоните. 
Проследяването на кетони в кръвта е ефекти-
вен метод за контрол на степента на инсулинов 
дефицит, ако имате проблеми с вашата помпа 
(виж страница 121). Нивата на кетони са срав-
ними с тези при деца и юноши (вж. стр. 201).

Причини за висока кръвна 
глюкоза

(1) Помпа
Базалната скорост е твърде ниска 
Помпата е  стартирала алармения 
сигнал и се е изключила 
Други проблеми с помпата

(2) Резервоар за инсулин
Неправилно разположен в помпата
Празен резервоар или заяло бутало
Изтичане на мястото на свързване 
с тръбичката

(3) Тръбичката и иглата/канюла
Забравили сте да напълните тръ-
бичката при смяна
Изтичане на мястото на свързване 
или дупчица в тръбичката (докос-
нете тръбичката и подушете пръ-
стите си)
Лепенката се е разлепила
Въздух в тръбичката 
Кръв в тръбичката 
Иглата/канюлата са били дълго на 
едно място
Тръбичката е била заменена ве-
черта без въвеждане на началната 
болусна доза за възстановяване на 
налягането.
Огъване/усукване на тръбичката 
Запушване на иглата/канюлата или 
на тръбичката 

(4) Място на инжектиране
Зачервяване, дразнене, инфекция
Липохипертрофия на мястото на 
инжектиране
Местоположение близо до колан 

(5) Инсулин
Мътен инсулин
Изтекъл срок на годност
Изложен на горещина, силна слън-
чева светлина или прекомерен студ
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Проблеми с помпата?

Проблем мерки

Инфекция/ Дезинфекцирайте ръцете
дразнене на  и кожата с хлорхексидин
мястото на (алкохолен разтвор).  
инжектиране Почесто сменяйте
 иглата/ канюлата.

Блокиране  Те могат да бъдат
на иглата огънати или блокирани
или канюлата от съсирена кръв или
 инсулинови кристали.  
 Заменете ги.

Блокиране  Може да бъде причинено
на тръбич от утаяване на инсулина. 
ката Разкачете иглата и  
 тръбичката и въведете  
 началната доза. 
 Заменете ги, ако се  
 появи аларма.

Кръв в  Разкачете иглата
тръбич и въведете началната
ката болусна доза. Ако 
 има блокаж, помпата  
 ще задейства аларма.

Въздух в  Инсулин не се доставя.
тръбичката Вижте стр. 204.

Бели петна  Повечето от тръбичките
по вътрешния са направени от 
слой на  двойни пластмасови
тръбичката слоеве, които могат да 
 се разделят и да се  
 появят бели петна. Не  
 засяга функцията на  
 тръбичката или инсулина.

Изтичане  Иглата или канюлата
на инсулин  се е измъкнала?
на мястото на  Има ли изкривяване
инжектиране на канюлата? 
 Сменете иглата или  
 канюлата.

Влага под  Това показва инсулиново
залепващата  изтичане.
лепенка Сменете иглата/ 
 канюлата.

Важно е да знаете симптомите на инсулино-
вия дефицит (гадене, повръщане, коремна 
болка, учестено дишане, плодов дъх) и зато-
ва практикуваме “контролирано спиране на 
помпата” няколко седмици след започване 
на лечение с помпа. Тази графика е получе-
на в нашето отделение при планирано спира-
не на помпа (виж страница 198). Това 15го-
дишно момче е спряло помпата си в 6.00 ч. 
Той е бил без инсулин в продължение на 6 
часа и е усетил леко гадене, когато се е по-
вишила кръвната глюкоза и са се появили ке-
тони. Когато отново включил помпата в 12:00 
часа, той обядвал и въвел допълнително 7 
Ед (0,1Ед/кг) в допълнение към обичайната 
доза за храна. 
Кетоните в кръвта обикновено се повишават 
до 1,5 ммол/л, когато помпата се спре. Някои 
пациенти усещат леко гадене, но спирането 
не предизвика кетоацидоза при нито един от 
тях (рН не се промени).
Ако кръвната ви глюкоза се повиши и имате  
повишено ниво на кетони, трябва да добавите 
допълнително приблизително 0,1 Ед/кг телес-
но тегло. Винаги използвайте писалка или 
спринцовка за безопасност! Извадете игла-
та и въведете болуса, като наблюдавате дали 
инсулинът ще се появи от върха на иглата. 
Прегънете иглата на помпата и въведете друг 
болус. Сега помпата трябва да даде сигнал 
„няма подаване“ (аларма). Проверете тръбич-
ката и връзките за изтичане на инсулин (поду-
шете пръстите си). Сменете иглата. Проверете 
отново кръвната глюкоза след 12 часа и пов-
торете, ако е необходимо, болусната доза
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Как да вземем вана или душ
Работата на повечето помпи не се влияе от 

малко количество вода, но ви препоръчваме 
да ги откачате, ако взимате вана. Ако взи-
мате душ, можете да използвате специален 
накрайник за къпане, който се слага върху 
помпата, но много хора предпочитат прос-
то да я откачат за известно време. Вие също 
така трябва да откачите помпата, когато сте 
в сауна, защото инсулинът “не обича” горе-
щината. Освен това горещината в сауната 
ще доведе до много по-бърза абсорбция на 
въведения инсулин (вж. стр. 98).

Алармата на помпата
Инсулиновите помпи рядко се развалят. 

Ако вашата се развали, тя ще се изключи 
сама. Няма риск помпата сама да промени 
настройките и да започне да подава твърде 
много инсулин. Ако нещо не е наред, ще се 
появи алармен сигнал (аларма на помпата), 
например ако тръбата е блокирана, резер-
воарът с инсулин е празен или батериите се 
изчерпват. Въпреки това помпата не може 
да определи дали има някакво инсулиново 
изтичане някъде, например, ако иглата из-
лезе навън, връзката е отпусната, или има 
дупка в тръбичката (домашните любимци 
може да са виновни за това). Прочетете ин-
струкциите за използване, за да разберете 
какво означават различните сигнали и как 
да реагирате.

Повечето помпи имат сигнал, който се 
включва, ако не натиснете никакви бутони 
за определено време. Той може да ви съ-
буди рано сутрин, ако не сте инжектирали 
инсулин преди вечеря или сте забравили 
да натиснете един от бутоните преди ляга-
не. Обикновено препоръчваме да зададете 
този сигнал за 14-16 часов период.

Сигнал „Няма подаване“
Този сигнал на помпата (аларма) се ак-

тивира при установяване на повишено 
съпротивление, когато се доставя инсу-
лин. Но той не може да определи къде в 
системата има проблем. Може да се поя-
ви, ако резервоарът е празен, при  бавно 
движещо се бутало или ако тръбичката/
иглата е блокирана. Тръбичката може да 
бъде огъната или притисната, например от 
катарамата на колана ви. Когато се появи 
сигнал „няма подаване“, започнете с про-
верка на тръбичката за огъване или при-
тискане. След това въведете остатъка от 
болуса преди хранене. Ако сигналът не се 
появи отново, значи всичко е наред и е въ-
ведено предписаното количество инсулин. 
Ако сигналът се появи отново, следващата 
стъпка е да се изправите и да опитате вни-
мателно да масажирате мястото, на което е 
поставена помпата и канюлата под кожата. 
Ако тръбичкатата не е откачена и  помпата 
вече работи без да се включва аларма (ос-

Проблеми с помпата,  
продължение

Проблем  мерки
Лепенката  Изплакнете добре
не се залепва  EMLA мехлема с вода.
добре Дезинфекцирайте кожата 
 със SkinPrep, който 
 след изсушаване оставя 
 лепкав филм. Разтъркайте 
 лепенката с ръка след  
 залепване. Ако трябва,  
 сложете допълнителна  
 лепенка.
Сърбеж,  Нанесете крем с
екзема  хидрокортизон. 
от лепенката Използвайте анти 
 алергична лепенка.
Лепкави  Почистете със
остатъци от  специален почистващ
лепенката  препарат или медицински
по кожата разтворител.
Болезненост  Сложете лепенка
на кожата от  под плътната пластмаса.
пластмасовите крилца
Белези по  Почесто се вижда на
кожата от  тъмна кожа. 
стари канюли Почесто сменяйте иглата 
 или канюлата. Опитай 
 те с метална игла.
Зачервяване  Може да е причинено
на кожата при  от алергия към инсулин.
върха на иглата Вижте стр. 216.
Нищо не работи Опитайте се да пуснете 
 помпата, като извадите  
 инсулина и тръбичката.
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вен ако нивото на кръвната глюкоза не се е 
повишило), не е необходимо да се инжек-
тира повече инсулин, а само оставащата 
доза преди хранене. 

Ако иглата или тръбичката са блокира-
ни, може да отнеме няколко часа, докато 
налягането се повиши достатъчно, за да 
задейства алармата. През това време може 
изобщо да не получите инсулин. Разбе-
рете колко единици инсулин трябват, за 
да се задейства сигнала на вашата помпа. 
Това също зависи от вида на тръбичката и 
нейната дължина. Проверете това чрез за-
бождане на игла в гумената запушалка или 
притискане на края на канюлата. Ако след 
това давате болус доза, ще видите колко 
единици са влезли в тръбичката, преди сиг-
налът да започне. Например, вашата помпа 
подава 4,3 Ед болус доза преди  хранене, 
когато започва сигналът, а за да се задей-
ства алармата са необходими 2,6 Ед, тогава 
ще получите само 4,3 Ед минус 2,6 Ед или 
1,7 Ед болус доза.

За по-малките деца често използваме ин-
сулин 40 или 50 Ед/мл. Това означава, че 
са необходими по-малко единици, преди 
сигналът да се включи, тъй като обемът на 
течността е по-голям. Ако са необходими 
2,5 единици инсулин 100 Ед/мл за задей-
стване на сигнала, това е еквивалентно на 
1 единица 40 Ед/мл.Понякога помпата за-
действа сигнала за блокаж на тръбичката 
дори и след смяна на тръбичката и иглата. 
Ако това се случи, отстранете резервоара 
с инсулин от помпата. След това включете 
помпата отново. Ако сигналът все още се 
появява, проблемът е вътрешен, може би 
свързан с двигателя. Не използвайте пов-
торно резервоара на помпата. Ако правите 
това, силиконът на буталото се износва, 
което може да причини сигнал „няма пода-
ване“.

Алармата на помпата ще ви предупреди дали 
има запушване на тръбичка или игла. Сигналът 
се задейства от повишено налягане в тръбичката. 
Въпреки това, ако налягането намалява, напри-
мер, поради изтичане на инсулин в мястото на 
свързване, заради измъкнала се игла или дупка 
в тръбичката, този сигнал няма да се появи. Този 
тип грешка може да бъде открит само чрез пов-
торно измерване на глюкозата и кетоните. Ако 
подозирате изтичане на инсулин, докоснете тръ-
бичката и подушете пръстите си: инсулинът има 
много характерна миризма. Ако има сигнал от 
помпата и нивото на кръвната глюкоза е високо, 
първо трябва да въведете допълнителна инжек-
ция с помощта на спринцовка или писалка и след 
това да проверите всички възможни причини за 
алармата.
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Изтичане на инсулин
Помпата не може да задейства алармата, 

ако има изтичане на инсулин. Алармата 
стартира само, когато двигателят работи с 
повишено съпротивление. Инсулинът може 
да се събира извън мястото на инжектира-
не, ако иглата се е измъкнала. Често това 
може да се определи само при прилагане 
на болусна доза. Когато се доставя базал-
ната доза, количеството инсулин е толкова 
малко, че е трудно да се улови изтичането.

Съединителят (конекторът) на тръбичка-
та от страната на помпата може да се спу-
ка и да започне да тече, особено ако при-
лагате прекалено голяма сила върху него, 
когато го свързвате. Проверете конектора 
с пръстите си. Ако изтича инсулин, често 
можете да доловите миризмата му по пръ-
стите си. Понякога вашата котка или куче 
могат да ви предупредят  с поведението си, 
че има изтичане, защото те харесват мириз-
мата на инсулин.

Въздух в тръбичката
Когато закрепвате тръбичката към пом-

пата, винаги има риск от проникване на 
въздух, особено ако я пълните със студен 
инсулин. Въздухът ще излезе от разтвора 
при повишаване на температурата. Винаги 
се уверявайте, че инсулинът е със стайна 
температура, преди да заредите резерво-
ара. Въздухът, влизащ в подкожната тъкан, 
не е опасен, но няма да получите необходи-
мото количество инсулин. Алармата няма 
да се стартира, защото микрокомпютърът 
не може да долови разликата между възду-
ха и инсулина в тръбичката.

“Как да нося помпата 
през нощта?” - Това обик-
новено е един от първи-
те въпроси, които някой, 
който се интересува от 
поставяне на помпа, за-
дава. Ще се изненадате 
колко бързо ще свикнете 
с това и ще намерите ре-
шение, което отговаря на 
вашите навици на сън.

Откачане на помпата
Времето, за което  Мерки
помпата е била 
откачена
<0,51 час Не се изисква допъл нително 
 поставяне на инсулин.
12 часа Когато закачите помпата  
 отново, въведете допълни 
 телна доза, съответна на  
 пропуснатото базално  
 подаване.
24 часа Инжектирайте допълнителна 
 доза преди да откачите 
 помпата в съответствие с ба 
 залното подаване, което би 
 било в рамките на пропусна 
 тите 12 часа. Проверете  
 кръвната глюкоза, когато  
 закачите помпата и въве 
 дете допълнителен болус,  
 ако е необходимо, съотве 
 тен на  12 часа базално  
 подаване.
> 4 часа Преди да откачите,  
 дозирайте както погоре.  
 С помощта на спринцовка  
 или писалка, допълнително  
 въвеждайте бърз инсулин 
 на всеки 34 часа в съответ 
 ствие с пропуснатото ба 
 зално подаване. Въведе 
 те болуси преди хранене с 
 писалка или спринцовка.
Ако отстраните помпата по време на 
упражнения, е повероятно да ви се на-
ложи да си поставите помалки дози от 
предложеното погоре. Проверете го, 
за да разберете какво е найдоброто за 
вас. Винаги оставяйте помпата в рабо-
тен режим, когато прекъсвате връзката 
за кратко време, след което няма да 
забравите да я включите отново.
Уверете се, че няма въздух в тръбич-
ката, когато я свържете отново. Ако е 
необходимо, я напълнете с инсулин. 
Когато свързвате помпата отново, не я 
поставяйте пониско от мястото на ин-
жектиране (например на пода във фит-
неса). Ако направите това, съществу-
ва риск силата на тежестта да изтегли 
въздух в тръбичката.
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Ако в тръбичката има въздух преди да се 
подаде болус за храната, можете да го ком-
пенсирате, като добавите още инсулин. Пет 
до седем сантиметра въздух в тръбичката 
обикновено съответстват на 1 Ед инсулин. 
За да разберете точния обем на тръбичката 
на помпата, която имате, дайте болус доза 
от 1 Ед, когато първоначално пълните тръ-
бичката. Маркирайте тръбичката с маркер 
според дължината, с която инсулинът е на-
преднал за сметка на тази единица.

Ако въздухът в тръбичката съответства 
на повече от 0,5-1 Ед по време на базлното 
подаване (например, между храненията), 
най-добре е тръбичката да се откачи от иг-
лата. Първо изплакнете тръбичката, за да 
изтласкате въздуха, след това я напълнете 
отново с инсулин.

Дни на болест и температура
Когато сте болни, особено при висока тем-

пература, потребността ви от инсулин се пови-
шава, често с 25% за всеки градус по Целзий 
(вж. стр. 288). Препоръчително е да се започне 
увеличаване на базалната скорост. Започнете с 
увеличение от 10-20%, когато забележите, че 
кръвната ви глюкоза започне да се повишава. 

Инсулинова помпа,  
когато сте болни 

 Продължете да прилагате обичай-
ните си болус дози преди хранене, 
дори ако ядете помалко, като след 
това увеличите с 1 Ед, ако е необхо-
димо (2 Ед, ако обичайната ви доза 
е 10 Ед или повече). Започнете да 
увеличавате базалната скорост, ако 
температурата ви се повиши.Увели-
чете базалната скорост с 0,10,2 Ед/ 
час (0,20,4 Ед при базалната ско-
рост> 1 Ед/ час), ако кръвната глю-
коза остане висока.

 Проверявайте кръвната си глюкоза 
на всеки 24 часа. Често наблюда-
вайте кетоните. Поддържайте ре-
довно дневника си.

 Въведете повече инсулин (1 Ед/10 кг 
телесна маса), за предпочитане  Но-
воРапид или Хумалог, ако кръвната 
ви глюкоза е висока и имате кетони. 
Прибавяйте още 1 Ед/10 кг на все-
ки два часа, докато глюкозата падне 
под 10 ммол/л и нивото на кетони 
спадне.

 Инжектирайте допълнителни дози ин-
сулин с помощта на спринцовка или 
писалка, ако кръвната глюкоза из-
веднъж се повиши. Това се прави в 
случай, че високата кръвна глюкоза 
е причинена от проблем с помпата.

 Опитайте се да пиете големи коли-
чества течности, тъй като това ще 
ускори извеждането на кетоните от 
организма и ще намали риска от де-
хидратация. Докато имате глюкоза в 
урината, губите повече течност. Пий-
те течност без глюкоза, когато кръв-
ната глюкоза е над 1012 ммол/л и 
заменете с нещо, съдържащо захар, 
когато кръвната глюкоза падне под 
това ниво. Когато ви прилошава, 
опитайте се да пиете по малко  12 
глътки през 5 минути.

 Опитайте да пиете нещо сладко, ако 
имате проблеми с хипогликемията. 
Може да се наложи да намалите ба-
залната скорост, но никога не я спи-
райте напълно.

Кога да се обадите на лекар,  
в болницата или  

в центъра за диабет
 Първия път, когато се разболеете, 

след като започнете лечение с пом-
па.

 Ако не сте яли поради тежко гадене 
повече от 68 часа.

 Ако ви е прилошавало  повече от 
един път в рамките на 46 часа.

 Ако кръвната глюкоза не спадне и 
нивото на кетони остава високо 
след втората допълнителна доза 
инсулин.

 Ако общото ви благосъстояние се 
влоши.

 Ако не сте съвсем сигурен как да се 
справите с такава ситуация.
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Вероятно ще се наложи и увеличаване на 
болусната доза преди хранене в отговор на 
високите нива на кръвната глюкоза. По вре-
ме на заболяването е важно да се проверява 
кръвната глюкоза преди всяко хранене и за 
предпочитане също 1,5-2 часа след хране-
не. Обикновено е необходимо да се контро-
лират нивата на кръвната глюкоза и през 
нощта.

Как да определим дозата 
инсулин при спиране на 
помпата

Много е важно винаги да носите със себе 
си резервен инсулин, където и да отидете, 
в случай, че помпата престане да работи 
нормално. Убедете се, че не изтича срока 
на годност на инсулина. Винаги трябва да 

имате запасни дози, когато сменяте помпа, 
в случай че трябва временно да използва-
те спринцовки или писалка. Общият брой 
единици за 24 часа може да се наложи да 
се увеличи с 10-20%, ако спрете помпата за 
един ден или повече.

Можем ли да ползваме ин-
формацията за старите дози

Най-лесно е да започнете с дозите, които 
са били адекватни за вас, когато сте си по-
ставяли инсулина със спринцовки или пи-
салки. В дневника си имате записани дан-
ните за тези дози и ако не е минало много 
време оттогава, вие все още имате почти 
същата нужда от инсулин.

Използване на регулярен 
бърз инсулин в помпа

Вижте дозите на помпата. Дозата инсу-
лин, поставяна с писалка или спринцовка 
преди закуска ще бъде сумата от болусната 
доза на помпата за закуска и броя на еди-
ниците, които помпата би  доставила меж-
ду закуската и обед. Ако сте имали висока 
базална скорост (> 1,5-2 Е/час), започнете 
да изчислявате дозата за спринцовка или 
писалка, отчитайки само 1-1,5 Е/час.

Изчисляване на нощната доза
Нощната доза инсулин със среднo 

действие (Протафан, Инсулатард, Хумулин 
Н, Инсуман Базал) се изчислява чрез суми-
ране на базалните подавания между 22:00 
и 8:00 часа (виж примера на страница 208). 
Също така можете да използвате бързо-
действащ инсулин  (не НовоРапид или Ху-
малог) през нощта, разделен на два приема, 
съответно в 22.00 и 3.00 часа и съответен на 
количеството базални подавания за нощта.

Ултрабързо действащ аналог 
на инсулина (НовоРапид, Ху-
малог) в помпа

Можете да продължите да инжектирате 
със спринцовка или писалка същите болус-
ни дози преди хранене. Заменете базалната 

При повечето тръбички, 57 см от тях 
съдържат около 1 Е инсулин. Тествайте 
тръбичката, като поставите знак върху 
нея с маркер, когато сте задали една 
единица  като болусна доза.
Иглите на Silhouette, Sofset и QuickSet 
могат да се използват с устройство за 
автоматично поставяне с цел намаля-
ване на болката.

Инфузионни сетове
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доза със среднодействащ инсулин. Разде-
лете общата базална доза за денонощието, 
поставяйки една трета сутрин и две трети 
преди лягане. Може да се наложи да увели-
чите нощната доза с 10-20%.

Базален инсулин с про-
дължително действие

Друга алтернатива е да се замени ба-
залната доза на помпата с бавнодействащ 
инсулин (Лантус, Ултратард, Хумулин У) 
и да се използват същите болусни дози (и 
тип инсулин) преди хранене, както при из-
ползването на помпата. Въпреки това, от-
нема няколко дни, за да се установи дозата 
базален бавнодействащ инсулин, така че 
това е може би добра алтернатива, само ако 
планирате да сте без помпа повече от ден 
или два. Вземете общата базална доза за 24 
часа и въведете Лантус веднъж преди вече-
ря или преди втора вечеря. Ако използвате 
Ултратард, добавете 10-20% и разделете на 
две еквивалентни дози, които трябва да се 
дават преди закуска и преди вечеря около 
17.00-18.00 ч. Поставете същото количе-
ство болус инсулин, както с помпата.

Престой в болница
Ако постъпите спешно в болница, лесно 

можете да откриете, че никой от дежурния 
медицински персонал не е запознат с ваша-
та помпа. Ето защо, ако има някакви про-
блеми с употребата й, ще бъде по-добре да 
се правят инжекции с писалка или сприн-
цовка. Ако се чувствате зле и имате при-
знаци на кетоацидоза, интравенозният ин-
сулин е най-доброто лечение (вж. стр. 86).

Физически упражнения
Когато тренирате, опитайте да носите 

помпата обхваната с плътен еластичен ко-
лан. Ако се занимавате с контактни спор-
тове, можете да спрете помпата за 1-2 часа 
без добавяне на инсулин. За тренировки 
по-дълги от 2 часа, по-добре е да оставите 
помпата и временно да намалите базална-
та скорост. Опитайте се да подавате поло-
вината от базалната скорост за времето за 
тренировка и за следващите час или два. 

Може да се наложи да намалите базална-
та скорост още повече, но единственият 
начин да знаете със сигурност какво точно 
да правите е да го опитате сами. Друга въз-
можност е да се откачи помпата, след което 
да се прикрепи отново за кратко време, на-
пример в полувремето, и да се въведе мал-
ка болусна доза. Ако сте имали проблеми с 
хипогликемия в началото на тренировката, 
е необходимо следващия път да изключите 
помпата поне 2 часа преди старта, за да се 
намали нивото на инсулина в кръвта навре-
ме.

Ако спортувате в рамките на 1-3 часа след 
хранене, опитайте се да въведете половин 
болус доза за храна или дори да я пропус-
нете при особено интензивни упражнения. 
Въпреки това, може да се наложи да дър-
жите помпата прикрепена, за да получа-
вате базално подаване по време на цялата 
тренировка. Когато използвате аналог с 
ултрабързо действие, кръвната ви глюкоза 
може драстично да спадне, ако тренирате 
веднага след болус дозата за храна (вижте 
графиката на страница 278).

Не забравяйте да попълвате запасите си 
от глюкоза след тренировка (вж. стр. 274). 
След интензивни упражнения (например 
футбол или ски) е необходимо да се на-
мали базалната скорост с 0,1-0,2 Ед/час и 
още повече през нощта, за да се избегне 

Много хора с диабет успешно участват в спортни 
състезания. Други, както повечето деца, просто 
играят за забавление. Във всички случаи помпата 
помага да се поддържа нивото на кръвната глю-
коза на подходящо ниво както по време, така и 
след тренировка.
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хипогликемия. Опитайте сами и напишете 
резултатите от тестовете за глюкоза в днев-
ника, за да знаете какво да правите в бъде-
ще, когато отново се сблъскате с подобна 
ситуация.

Когато отидете в диабетен или спортен 
лагер, ви предстои голяма физическа ак-
тивност в продължение на няколко дни по-
дред. Опитайте се да намалите базалната 
скорост с 0,1-0,2 Ед/час (10-20%) при прис-
тигане в лагера и след това да регулирате 
базалната скорост според нивото на кръв-
ната си глюкоза.

Използване на помпата 
само през нощта

Някои хора смятат, че помпата има оче-
видни предимства през нощта, но много-
кратните инжекции са по-добри през деня. 
Тази ситуация може да бъде подходяща за 
дете, което все още не е готово да контро-
лира помпата си през деня без помощта 
на възрастните. Използването на помпата 
само през нощта може да бъде добра ал-
тернатива за деца, които ползват средно-
действащ инсулин (Протафан, Инсулатард, 
Хумулин Н, Инсуман Базал) преди ляга-
не, правят нощна хипогликемия или имат 
висока кръвна глюкоза сутрин. Напълно 
приемливо е да поставите помпата вечер, 
да я оставите цялата нощ и да я изключите 
на следващата сутрин. През деня можете 

Понякога за известно време ще трябва да 
използвате инсулинова писалка или сприн-
цовки, например, ако нещо се случи с пом-
пата. Можете да изчислите каква доза да 
въведете, като сумирате болуса на помпата 
преди хранене с базалното подаване. Може 
да се наложи да увеличите дозата за през 
нощта, тъй като помпата работи подобре 
от среднодействащия инсулин преди ляга-
не. Инжектирайте повече среднодействащ 
инсулин за нощта и рано сутрин. Консул-
тирайте се с вашата диабетична медицин-
ска сестра или лекар, ако не помните каква 
доза сте използвали преди, когато сте били 
на режим на многократни инжекции.
Сложете преди ядене същата доза НовоРа-
пид или Хумалог, както при помпата. Вземете 
стойността на базално подаване, добавете 
20% (20 Ед + 20% = 24Ед) и разделете полу-
ченото в 2 дози инсулин със средно действие. 
Въведете 1/3 сутринта и 2/3 вечерта.

Когато се използва аналог на инсулина 
с ултрабързо действие (НовоРапид или 
Хумалог) в помпата, можете да замените 
базалната доза със средно действащ инсу-
лин (НПХ), прилаган два пъти дневно. Про-
дължете със същата доза НовоРапид или 
Хумалог преди хранене, както при помпа-
та. Започнете с прилагане на една трета от 
базалния инсулин сутрин и две трети пре-
ди лягане, като коригирате дозата според 
стойностите на кръвната си глюкоза. Може 
да се наложи да увеличите количеството 
на базалния инсулин с 1020%.

Необходимо е да се 
грижите за инсули-
новата помпа, необ-
ходимо е да сменяте 
батерията и тръбич-
ката. Когато възник-
не аларма, трябва да 
знаете как да реа-
гирате. Скоро ще се 
превърнете в “първия 
механик на помпата” 
и вероятно ще се на-
учите сами да регу-
лирате практическите 
детайли.
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да използвате писалка или спринцовка за 
болусните дози преди хранене. Говорете с 
вашия лекар, ако този подход ви изглежда 
подходящ.

При група деца на възраст 7-10 години 
помпа е била използвана за болусни дози 
за вечеря и втора вечеря и за базално пода-
ване през нощта. НПХ-инсулин със средно 
действие е бил прилаган сутрин, а болус-
ните дози на хранене през деня са били 
прилагани под формата на инжекции с 
аналог на инсулина с ултрабързо действие. 
Установено е, че стойностите на кръвната 
глюкоза при децата са станали по-ниски 
при използване на помпа през нощта, от-
колкото с НПХ-инсулин преди лягане. В 
едно проучване на помпи за възрастни през 
нощта, е установено, че кръвната им глю-
коза сутрин е по-равномерна и пациентите 
имат по-малко епизоди на хипогликемия 
през деня.

Помпата представлява ли 
неудобство?

Трябва да държите инсулиновата си пом-
па близо до вас 24 часа в денонощието. 
В началото много хора ни питат: „Как ще 
спим с нея?” Но скоро се изненадват кол-
ко лесно привикват да носят помпата си 
през нощта. Някои хора, които спят спо-
койно, поставят помпата близо до или под 
възглавницата си и, събуждайки се сутрин, 
намират всичко там. Други, по-загрижени, 

мислят, че е по-добре да я държат на кола-
на, на колан на крака си, или в джоба на 
пижамата си.

В редки случаи, някои хора си инжекти-
рат болусни дози в съня си. Това може да 
се случи, ако са имали сънища, свързани с 
храна и са инжектирали болусна доза, без 
да се събуждат. Ако неочаквано открие-
те, че имате хипогликемия сутрин, добра 
идея е да проверите паметта на помпата, 
за да видите дали не сте инжектирали доза 
в съня си. В такива случаи е необходимо 
да носите помпата в кутия през нощта, за 
да се предпазите от неволно натискане на 
бутоните. Друго решение е да блокира-
те помпата през нощта или да използвате 
дистанционно управление за болуса и да го 
държите далеч от леглото.

Едно 18-годишно момиче ни разказа, че 
първият въпрос, който нейните приятели са 
задали, е: “Какво правиш с помпата си по 
време на секс?” За щастие, помпата може 
да се изключи за кратко време, така че да 
не пречи. Любовта също означава физиче-
ски упражнения, така че не забравяйте, че 
може временно да имате нужда от малко 
по-малко инсулин. Само не забравяйте да 
свържете отново помпата.

Предизвиква ли помпата 
увеличаване на теглото?

Винаги съществува риск от повишаване 
на теглото, когато кръвната глюкоза се по-
добри, тъй като по-малко глюкоза се губи с 
урината. Затова трябва да намалите приема 
на калории в началото на лечението с пом-

През зимата, кога-
то е студено, трябва 
да държите помпата 
близо до тялото си. 
Тръбичката е много 
тънка и никоя част 
от нея не трябва да е 
извън дрехите, в про-
тивен случай ще зам-
ръзне много бързо. 
Може да е неудобно 
да инжектирате бо-
лусна доза, но тряб-

ва да предпазите инсулина от ниската темпера-
тура, тъй като той не трябва да замръзва.

Кога трябва  
да изключа помпата?

 В банята

 В обществена баня или плувен ба-
сейн

 В сауната или джакузито

 По време на рентгенологични, КТ и 
МРТ изследвания
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па. С чести епизоди на хипогликемия, вие 
ще наддадете тегло по-бързо, защото често 
ще се нуждаете от закуски. Ако започнете 
да похапвате повече сладкиши и чипс, не-
избежно ще наддадете на тегло. Говорете 
с вашия диетолог как да преодолеете тези 
проблеми. С помпа може да бъде по-лесно 
да се намали теглото без увеличаване на 
HbA1c, тъй като може да се намалят как-
то приема на храна, така и болус дозите за 
хранене, като същевременно се гарантира 
достатъчно подаване на базален инсулин.

Възможност да поспите 
до по-късно

С използването на инсулинова помпа е 
по-лесно да спите по-дълго сутрин, тъй 
като вашата базална инсулинова нужда се 
осигурява автоматично. За да намерите 
подходяща базална скорост, пропуснете 
закуската (също не въвеждайте болус доза) 
и проверете кръвната си глюкоза няколко 
пъти преди обед. Ако нивото не се е проме-
нило, ще знаете, че това работи добре, дори 
когато спите повече. Докато изучавате ре-
акцията на вашето тяло, е добре да помо-
лите родителите или роднините си да по-
могнат да проверите кръвната си глюкоза 
в 7.00-8.00 часа и да коригирате съответно 
базалната скорост. Ако глюкозата е под 3,5-
4 ммол/л, може да е по-лесно близките ви 
да изключат помпата ви за известно време, 
отколкото да ви будят за дохранване.

Съвети за пътуване
Където и да отидете, винаги вземайте ре-

зервен инсулин и инсулинова писалка или 
спринцовки. Не забравяйте да регулирате 
часовника на помпата, когато пресичате 
часовите зони. Прехвърлете часовника към 
новото време, когато пристигнете на мес-
тоназначението си. Тъй като вие ще седите 
удобно в самолета, при дълъг полет не е 
лошо да се увеличи леко базалната скорост. 
Измервайте кръвната си глюкоза преди 
всяко хранене и направете необходимите 
корекции на болусната доза.

Може да се нуждаете от митнически до-

кумент, потвърждаващ, че трябва да носите 
инсулинова помпа. Обикновено помпата не 
стартира металдетектора на летището. Ако пъ-
тувате в много горещ климат, инсулинът може 
да загуби своите свойства. Може да се наложи 
да сменяте инсулиновите резервоари на всеки 
1-2 дни. Ако лично пълните резервоара, не го 
пълнете с инсулин повече, отколкото се нуж-
даете за това време. Ако е възможно, съхраня-
вайте инсулина в хладилник. Вижте страница 
330 за допълнителни съвети за пътуване.

Използване на помпи при 
малки деца

Никое дете не е твърде малко, за да използ-
ва помпа. Тя се използва успешно дори при 
бебета на възраст само няколко седмици. 
В едно американско проучване сред малки 
деца на възраст 2-5 години, HbA1c нама-
лял от 9,5% на 7,9%, а броят на епизодите 
на тежка хипогликемия намалял от прибли-
зително един епизод на всеки 2 месеца до 
един епизод на всеки 10 месеца. За малки 
деца с базална скорост <0,4 Ед на час, може-
те да използвате инсулин Е-40 или Е-50, за 
кърмачета, често Е-10. Малките деца често 
изискват по-малък процент от общата днев-
на доза под формата на базално подаване 
(около 40%). По-малките деца често се нуж-
даят от най-висока базална скорост в късна-
та вечер от 21.00 до 24.00 часа.

Лечението с инсулинова помпа се провежда ус-
пешно във всички възрастови групи. Няма дете, 
което да е твърде малко за това. Инсулиновите 
помпи се използват успешно дори при бебета на 
възраст няколко седмици. Ако детето има непред-
сказуеми навици на хранене, много удобно е да 
се дават малки болус дози всеки път, когато тя 
или той яде нещо. Най-доброто място за вкарва-
не на иглата при бебетата са задните части.
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За особено придирчивите и непредсказу-
еми потребители са подходящи повтарящи 
се малки болусни дози в съответствие с 
техните хранителни навици. Двойновъл-
новите и квадратните болуси могат да бъ-
дат много ефективни, когато се съмнявате 
колко ще изяде детето. Помпата може да се 
държи извън обсега на бебето, ако се носи 
на ремъче между лопатките. Деца над 4-5 
години често могат да носят помпата като 
по-големите. Според нашия опит те бързо 
се учат как да не повреждат помпата при 
носене. Ако имате съмнения, използвай-
те помпа, в която бутоните могат да бъдат 
блокирани.

Седалището често се използва като място 
за инжектиране при много малките деца, 
защото там иглата не се вижда. Ако детето 
носи пелени, положението на мястото на 
инжектиране трябва да бъде такова, че да 
не се замърсява със съдържанието на пе-
лените.

Бременност
Използването на инсулинова помпа е чу-

десен начин да се постигне ниво на кръв-
ната глюкоза, близко до това на човек без 
диабет. Ако кръвната глюкоза е почти нор-
мална, тогава рискът от усложнения по вре-
ме на бременност се намалява до същото 
ниво както при жени без диабет (виж стр. 
305). По време на бременността базалната 
потребност обикновено е само 40% от об-
щата денонощна доза. Необходимостта от 
инсулин постепенно се увеличава по време 
на бременността, но често намалява рязко 
след раждането (вж. стр. 307). По време на 
последното тримесечие на бременността 
е трудно да се постави иглата на помпата 
върху наедрелия корем. Вместо това из-
ползвайте задните части, горната част на 
бедрото или рамото.

Кетоацидозата често се среща по вре-
ме на бременност. Трябва да проверявате 
кръвната си глюкоза по-често, а също така 
да сменяте по-често тръбичката и игла-
та (всеки ден с метални игли и през ден с 
тефлонови канюли). Отидете в болницата 
веднага, ако имате висока кръвна глюкоза 

и високи нива на кетони в кръвта или ури-
ната. Добавянето на доза средно действащ 
инсулин преди лягане (0,2 Ед/кг) за осигу-
ряване на част от нормалната базална доза, 
доставяна от помпата, значително намаля-
ва риска от кетоацидоза. Бавнодействащи-
ят инсулин Лантус може да бъде алтерна-
тива в тази ситуация, но това трябва да се 
обсъди с вашия лекар.

Ултрабърз аналог на ин-
сулина в помпата

Тъй като ултрабързите аналози на ин-
сулина (НовоРапид и Хумалог) действат 
по-бързо и по-добре имитират недиабетна-
та инсулинова реакция, изглежда логично 
да ги изпробвате с инсулинова помпа.

Един от проблемите при използването 
на такъв инсулин  е, че инсулиновото депо 
във вашето тяло значително намалява (вж. 
стр. 197). Това означава, че симптомите на 
инсулиновия дефицит ще се появят бързо, 
ако помпата прекъсне да подава инсулин. 
Производството на кетони ще започне след 
около четири часа, ако помпата с Хумалог 
спре. Период без помпа от около 4 часа с 
аналог с ултрабързо действие съответства 
на период от около 6 часа с регулярен бър-
зодействащ инсулин. Този период обаче 
може да варира значително при отделните 
хора.

Не забравяйте 
да вземете до-
пълнителни ба-
терии и други 
аксесоари със 
себе си, когато 
сте далеч от дома за повече от два часа. Също 
така носете писалка или спринцовка и ултра-
бързо действащ аналог на инсулина, така че да 
можете да добавите допълнителен инсулин, ако 
помпата ви престане да работи правилно.
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НовоРапид и Хумалог сега са одобрени за 
употреба в помпи в повечето страни, а упо-
требата им нараства бързо. Вече е натрупан 
положителен опит. В нашето отделение за-
почваме да използваме аналози на инсули-
на с ултрабързо действие във всички нови 
помпи. Въпреки това, заради бързото раз-
витие на симптомите на кетоацидоза скоро 
след спиране на помпата, за вас може да е 
по-добре да използвате регулярен бързо-
действащ инсулин.

Когато преминавате от регулярен бързо-
действащ инсулин към ултрабърз аналог 
на инсулина в помпата, може да се нало-
жи леко да намалите болусните дози (при-
близително с 1-2 Ед), тъй като болусните 
дози на регулярен бързодействащ инсулин 
осигуряват част от базалния инсулин, по-
кривайки и следващото хранене. За да ком-
пенсирате това, трябва леко да повишите 
базалното ниво, когато използвате НовоРа-
пид или Хумалог.

Началото на действието на болус дозата 
НовоРапид или Хумалог преди хранене в 
определени ситуации може да бъде твърде 
бързо, например, когато се консумират хра-
ни, които бавно се усвояват поради високо-
то съдържание на мазнини и въглехидрати 
(като паста или пица) или по време на дъл-
га вечеря с много ястия. В такава ситуация 
можете да инжектирате болус доза след 
хранене. Ако вашата помпа може да прила-
га квадратни болуси, (вижте илюстрацията 
на стр. 194), това е идеалното решение в 
тази ситуация. Можете също да използвате 
квадратни болуси, ако имате гастропареза 
(забавено изпразване на стомаха, дължащо 
се на диабетна невропатия, виж стр. 347). 
Вижте също главите за избор на инсулин 
на стр. 171 и диетата на стр. 233 за подроб-
ни съвети за употребата на НовоРапид или 
Хумалог.

Ако използвате регулярен бързодействащ 
инсулин в помпата и искате да спите поло-
вин час по-дълго сутрин, можете да въве-
дете доза ултрабързодействащ инсулинов 

Данни oт изследвания: Анало-
зи на инсулина с ултрабързо 

действие и помпа
 Дългосрочните проучвания показват, 

че хората с диабет могат да постигнат 
HbA1c с 0,5% пониски при използване 
на Хумалог в помпата, без да увеличат 
риска от тежка хипогликемия или кето-
ацидоза.

 В канадско изследване са били използ-
вани регулярен  бърз инсулин и aналог 
на инсулина с ултрабързо действие в 
инсулинови помпи за 3 месеца. Всички 
болус дози се прилагали непосредстве-
но преди хранене. Установено било, че 
HbA1c е станал статистически понисък 
(7,7% в сравнение с 8,0%), когато е из-
ползван aналог на инсулина с ултрабър-
зо действие, но няма разлика в честота-
та на хипогликемиите.

 Във френското проучване за лечение с 
помпи, с употреба на Хумалог, кръвна-
та глюкоза била постабилна и броят на 
стойностите под 2,0 ммол/л намалял.

 В изследването на възрастни от Гер-
мания, помпите били спирани от 22.00 
часа до 7.00 часа. С Хумалог, промените 
в кръвната глюкоза и кетоните се разви-
вали 1,5–2 часа порано, отколкото при 
употребата на регулярен бърз инсулин. 
Кръвната глюкоза се увеличавала с поч-
ти 11 ммол/л за 6 часа при употребата 
на Хумалог  в сравнение с 6  ммол/л с 
регулярен бърз инсулин. Един пациент 
прекъснал изследването след 7 часа по-
ради главоболие и гадене, но никой не 
развил кетоацидоза.

 В едно италианско проучване на въз-
растни, помпата е била спирана в 5 часа 
сутринта, а закуската била пропускана. 
През това време нивото на глюкозата се 
повишило средно с 5,6 ммол/л, когато 
използвали бърз инсулин (Velosulin) в 
сравнение с 9,2 ммол/л с Хумалог. При 
употреба на Хумалог нивото на кетони 
в кръвта се повишило до приблизител-
но 1,2 ммол/л в сравнение с 0,9 ммол/л 
с Velosulin (вж. графиката на страница 
200).

 В американско проучване разликата 
между регулярен  бърз инсулин и Хума-
лог  не била толкова изразена след спи-
ране на помпите за 6 часа.
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аналог преди закуска с писалка или сприн-
цовка точно преди хранене, без да чакате 
обичайните 30 минути. НовоРапид или 
Хумалог също така са добра алтернатива, 
когато кръвната ви глюкоза е висока преди 
хранене.

Какво лечение избират 
медицинските специали-
сти?

В американските проучвания на профе-
сионалисти - членове на AADE (American 
Academy of  Diabetes Educators - Амери-
канска академия на специалистите по обу-
чение на хора с диабет) и ADA (American 
Diabetes Association: Американска диабет-
на асоциация), предимно медицински сес-
три, лекари, диетолози, бяха запитани как 
лекуват собствения си диабет. Резултатите 
показват, че 60% от членовете с AADE с 
диабет и 52% от членовете на ADA с ди-
абет използват инсулинови помпи. Само 
3-4% използват 1-2 инжекции на ден. Ос-

таналите използват режим на многократ-
но инжектиране с 3-4 инжекции на ден. 
Средният гликиран хемоглобин HbA1c 
сред потребителите на помпи е 6,7%, а 
този на хората с многократни инжекции 
7,2%. Едно интересно наблюдение е, че 
диабетът (тип 1) е 13 пъти по-често сре-
щан сред членовете на AADE и ADA, от-
колкото в общата популация. Това може 
да се обясни с факта, че тъй като диабет 
тип 1 се развива предимно в ранна възраст 
(средната възраст на настъпване е 16 годи-
ни в САЩ), заболяването засяга избора на 
професия, свързана с диабета.

За да прочетете повече за инсулино-
вите помпи, прочетете следните книги: 
The Insulin Pump Therapy Book (Книга 
за лечение на инсулинова помпа) Линда 
Фредриксон (Ed.) MiniMed Inc., Силмар, 
Калифорния, САЩ; Pumping Insulin (въ-
веждане на инсулинова помпа) от Джон 
Уолш и Рут Робъртс, Torey Pines Press, Сан 
Диего, САЩ. Странични ефекти от инсу-
линовата терапия

Инсулиновата помпа ще ви позволи да „прецизирате” инсулиновите си дози и ще ви осигури мощна 
основа, за да управлявате добре диабета си, но ще ви трябват още повече знания и внимание, за да 
работи помпата добре, като при по-мощна и по-бърза кола. - Това е много добър инструмент, който ще 
ви осигури великолепна подкрепа по време на дългото ви пътуване с диабета.
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Болка
Ако инжекцията е особено болезнена, 

възможно е иглата да e попаднала на нерв 
(вижте илюстрацията на страница 131). 
Ако можете да понесете болката, по-добре 
бързо инжектирайте инсулина, защото в 
противен случай отново ще трябва да про-
бивате кожата. Ако при инжектиране често 
изпитвате болка, вижте главата за устрой-
ства за поставяне на инсулин, стр. 143.

Изтичане на инсулин
Често се случва капка инсулин да изле-

зе от кожата след изваждане на иглата. Две 
или три капки получени след инжектиране 
с писалка съдържат приблизително една 
единица инсулин (100 Ед/мл). В едно про-
учване на деца и юноши с диабет, 68% са 
имали изтичане на инсулин след инжек-
тиране в продължение на една седмица. И 
при 23% от тези случаи, изтичането е при-
дружено от загуба на до 18% от приложе-
ната доза инсулин (2 единици по-малко от 
планираната доза от 11 единици).

Може да се окаже трудно да се избегне 
изтичането на инсулин, но рискът се нама-
лява, ако кожната гънка се вдигне и иглата 
се постави под ъгъл от 45 ° (дори ако из-
ползвате 8 мм игли). Опитайте да вкарате 
иглата по-бавно. Можете също така да оп-
итате да изтеглите иглата наполовина, след 
което изчакайте 20 секунди и след това я 
извадете напълно. Някога стандартният съ-
вет беше да се отпусне кожата преди да се 
натисне буталото на писалката или сприн-
цовката, за да се избегне изтичане на инсу-
лин, но това не е най-добрата идея, защото 
рискувате да инжектирате инсулин интра-
мускулно погрешка.

Блокиране на иглата
Понякога иглата се запушва, ако въвеж-

дате инсулин с продължително или средно 
действие. Това може да бъде причинено 
от образуването на инсулинови кристали. 
Изглежда, това зависи от това колко бързо 
си инжектирате инсулина. Този проблем се 
появява по-често, ако инжектирате бавно 
(за време повече от 5 секунди). Опитайте 
се да инжектирате инсулина бързо, в рам-
ките на 5 секунди след пробиване на кожа-
та. Рискът от блокиране се увеличава при 
многократно използване на иглите, тъй 
като останалият инсулин може да криста-
лизира вътре в иглата.

Синини след инжекции
Ако пробиете повърхностен кръвоносен 

съд в подкожната мазнина, може да полу-
чите лек кръвоизлив. Въпреки това, кръ-
воносните съдове в подкожната тъкан са 
твърде малки, така че не съществува риск 

Странични  
ефекти от  
инсулиновата терапия

Ако пробиете повърхностен кръвоносен съд с 
игла, той може леко да прокърви. Кръвоизлив под 
кожата може да се усети като малко мехурче, 
често синкаво на цвят.
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от инхалиране на инсулин директно в един 
от тях. Кръвоизливът ще се усети като ма-
лък мехур под кожата и може да бъде син-
кав. Това е напълно безвредно и напълно 
отминава след известно време.

Мастни уплътнения
Мастните уплътнения (липохипертро-

фии или хипертрофични липодистрофии) 
се появяват, защото инжектирането на ин-
сулин стимулира растежа на мастната тъ-
кан. Това не е рядко срещан проблем, ако 
не достатъчно често се сменят местата на 
инжектиране. Мастните уплътнения съ-
държат фиброзна и мастна тъкан. Почти 
30% от пациентите имат проблеми с тях.

Обикновено детето иска да инжектира 
инсулина там, където най-малко го боли, 
като прави инжекциите прекалено близо 
една до друга. Важно е да се обясни под-
робно защо това не е много добра идея и 
да се помогне да се намери система за пра-
вилна смяна на местата на инжектиране. 
По-малките деца (10-12 години) трябва да 
бъдат подпомагани от родителите си, кои-
то  да правят вместо тях по една или две 
инжекции всеки ден. Родителите могат да 
направят тези инжекции в места, които са 
трудни за детето, например в седалището 
(виж “Къде да си поставям инсулина?” На 
стр. 131).

Когато се използват повторно, иглите се 
затъпяват, което означава, че следващите 
инжекции не само ще бъдат по-болезнени, 
но също така ще наранят кожата и допъл-
нително ще предизвикат повишено образу-
ване на мастно уплътняване.

Инжекциите в мастните депа водят до 
бавна (и вероятно по-непредсказуема) аб-
сорбция на инсулин. Зоната с липохиперт-
рофия трябва да се остави на спокойствие 
за няколко седмици. 

Друг метод е използването на подкожен 
катетър (Insuflon, виж стр. 143), с който 
можете активно да променяте местата на 
инжектиране. Има и начин да се използва 
специална форма със схема на местата за 
инжектиране, която има отвори или секции 
за различните дни от седмицата.

В един доклад се отбелязва, че пробле-
мите с липохипертрофията са намалели 
при хора, използващи Хумалог. Обясне-
нието може да бъде фактът, че този тип 
инсулин навлиза в кръвния поток много 
по-бързо, така че времето на въздействие 
на инсулина върху мастните клетки нама-
лява.

Не забравяйте, че инсулинът започва да 
работи по-бързо, ако се инжектира в зона, 
свободна от липохипертрофия. Може дори 
да се наложи да намалите инсулиновата 
доза, за да избегнете хипогликемия, когато 
промените мястото на инжектиране на та-
кова без липохипертрофия.

Зачервяване след инжек-
тиране

Зачервяване, понякога съпроводено със 
сърбеж, което се появява веднага или ня-
колко часа след инжектирането на инсулин, 
може да се дължи на алергия към инсулина 
или консервантите. Този вид реакция обик-

При чести инжекции в една точка, инсулинът сти-
мулира растежа на подкожната мастна тъкан. 
Ще получите “мастно уплътнение” (липохиперт-
рофия) в кожата, което се усеща и прилича на 
грапава топчица.

Инсулинът ще се абсорбира по-бавно и вероятно 
по-неравномерно, ако се инжектира в областта 
на мастните уплътнения (липохипертрофия).
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новено намалява след няколко години ин-
сулинова терапия. Уведомете вашия лекар, 
ако получавате зачервяване след инжекти-
ране. Има специален тест за кожа, за да се 
определи дали сте алергични към инсули-
на или консервантите. В кръвта нивото на 
антителата към инсулина често нараства 
(виж по-долу).

Ако проблемите със зачервяването про-
дължават, могат да бъдат полезни така 
наречените антихистаминови препарати. 
Добавянето на малко количество корти-
зон към инсулина също може да помогне. 
Преходът към аналог на инсулина с ултра-
бързо действие (НовоРапид или Хумалог) 
в някои случаи може да намали проблема 
със зачервяването след инжектиране. Бав-
ната инфузия в инсулиновата помпа е спо-
могнала за придобиването на инсулинова 
толерантност (така наречената “десенси-
билизация”) при момиче с изразена локал-
на реакция към инсулин. Имаме впечатле-
нието, че проблемите със зачервяване след 
инжектиране намаляха значително, когато  
започнахме да предписваме НовоРапид 
или Хумалог на всички пациенти след диа-
гнозата диабет.

Важно е да се уверите, че инсулинът не е 
с изтекъл срок на годност и че се съхранява 
правилно (вж. стр. 136). Неправилното съх-
ранение може да доведе до разграждане на 
инсулина и образуването на вредни веще-
ства, които предизвикват местна алергична 
реакция. Развитието на обща алергична ре-
акция след инжектиране на инсулин е из-
ключително рядко.

Алергията към никела в иглите на сприн-
цовките и писалките може да причини за-
червяване след инжектиране. Иглите са 
покрити със силиконов слой. Ако сте алер-
гични към никел, не използвайте игли пове-
че от веднъж, тъй като силиконовият слой 
се изтрива и никелът пряко контактува с 
кожата. Иглите за спринцовки имат по-де-
бел силиконов слой, тъй като с тях трябва 
да се пробият мембраните на флаконите, за 
да се вземе инсулина. Поради тази причина 
те са по-подходящи, ако сте алергични към 
никел. Можете да направите кожен тест, за 
да видите дали това е причината. Ако сте 

алергични към никел, обикновено ще ре-
агирате и на други предмети, като напри-
мер обеци, катарами за колани или ръчни 
часовници.

EMLA мехлем (местен анестетик, из-
ползван за венозни пункции и за смяна 
на подкожни катетри) може да предизви-
ка алергично зачервяване, което изглежда 
много подобно на алергията към лепенката 
(пластира).

Инсулинови антитела
Вашето тяло произвежда антитела, които 

да “защитават” себе си от чужди вещества. 
Образуването на антителата към инсулина 
често се срещаше при лечението със свин-
ски и говежди инсулин. Когато се използва 
човешки инсулин, не толкова често се обра-
зува достатъчно високо ниво на антитела, 
които да причинят проблеми. По-високо 
ниво на антитела към инсулин е по-често 
срещано при многократни инжекции или 
инсулинова помпа в сравнение с тради-
ционната схема с две инжекции дневно.

Инсулиновите антитела действат, като 
се свързват с инсулина, когато има високо 
ниво на свободен инсулин, например след 
болус инжекция за храна. Когато нивата 
на свободния инсулин са ниски, напри-
мер през нощта, те освобождават инсулин. 
Така, концентрацията на инсулин в кръв-
та ще бъде регулирана по начин, който не 
носи никаква полза. Когато се нуждаете от 
високи нива на инсулин след хранене, той 
ще бъде намален (което води до повишена 
кръвна глюкоза), а когато искате да имате 
ниско ниво през нощта, вие, напротив, ще 
имате твърде много инсулин (което ще до-
веде до хипогликемия). Можем да кажем, 
че с високо ниво на антитела към инсулина, 
вие ще произвеждате свой собствен инсу-
лин с продължително действие. Всъщност, 
един от по-новите аналози на инсулин с 
продължително действие (Левемир) из-
ползва същия принцип: след като влезе в 
кръвния поток, инсулинът се свързва с про-
теин (албумин) и след това се освобождава 
много бавно.
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Един от възможните методи за намалява-
не на въздействието на такава реакция е да 
се инжектира доста голяма доза инсулин 
сутрин, за да се “наситят” антителата с ин-
сулин. През деня можете да приемате все 
по-малки дози инсулин преди хранене. За 
нощта въведете само много малка доза ин-
сулин, за да намалите риска от нощна хи-
погликемия. Тъй като въведеният инсулин 
ще има удължен ефект, полезно е да се има 
предвид, че аналозите на инсулина с ул-
трабързо действие (НовоРапид, Хумалог) 
ще действат като бързодействащ инсулин 
(Актрапид, Хумулин Р, Инсуман Рапид) 
при хора с високо ниво на антитела към 
инсулин; бързият инсулин ще действа като 
нещо средно между бързодействащите и 
средно действащите инсулини (Протафан, 
Инсулард, Хумулин N, Инсуман базал); 
докато инсулинът със средно действие ще 
действа като нормален инсулин с продъл-
жително действие.

Преходът към аналог на инсулина с ултра-
бързо действие (НовоРапид, Хумалог) зна-
чително понижава нивото на антителата и 
проблемите с хипогликемията рано сутрин. 
В един документиран случай дори разре-
шава проблема със зачервяване на мястото 
на инжектиране, а  в друг - общата алергия 
към инсулин. Очевидно е, че структурните 
различия между молекулите на регуляр-
ния бързодействащ инсулин и ултрабързия  

аналог предотвратяват свързването на Ху-
малог с човешките антитела към инсулин.  
НовоРапид също се прилага успешно при 
пациенти с инсулинови алергии.

Съществува кръвен тест, за да се измери 
колко от общото количество инсулин се 
свързва с антитела. Нормата на това ниво е 
приблизително 6%, но ние сме регистрира-
ли и стойности над 90% в случаите, когато 
някой човек има особени затруднения как-
то със зачервяване след инжектиране, така 
и с продължителна инсулинова активност. 
Инсулиновите антитела могат да предиз-
викат доста тревоги, но обикновено след 
няколко години отрицателният им ефект 
бавно намалява, дори ако все още имате 
умерено ниво на антитела.

Липоатрофия
Липоатрофиите (атрофични липодистро-

фии) се проявяват като хлътвания в под-
кожната тъкан. Причината за тяхното 
развитие не е ясна. Те обикновено не се по-
явяват на места, които се използват твърде 
често за инжекции. Главно, те се считат за 
имунологичен отговор на инсулина, който 
причинява разрушаване на подкожната тъ-
кан. Пациентите с липоатрофии често имат 
високи нива на антитела към инсулина.

Образуването на липоатрофия също е оп-
исано при човек, който използва Хумалог 
в инсулинова помпа. Можете да се опитате 
да лекувате хлътванията като правите ин-
сулиновите си инжекции по краищата им. 
Това ще предизвика образуването на нови 
мастни депа и в крайна сметка хлътванията 
ще изчезнат.

Инсулинов оток
Понякога локален или общ оток може да 

последва при бързо подобряване на кон-
трола на кръвната глюкоза (например ско-
ро след поставяне на диагнозата диабет). 
Това се дължи на временно натрупване на 
течност в тялото и обикновено спонтанно 
изчезва от няколко дни до седмици, ако 
контролът на кръвната глюкоза продължа-
ва да бъде добър. В тежки случаи ефектив-
но лечение е използването на ефедрин.
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От колко инсулин се нуж-
дае тялото ви?

Човек без диабет произвежда приблизи-
телно 0,5 Ед инсулин/ кг телесно тегло все-
ки ден. След фазата на ремисия (обикнове-
но в рамките на 1-3 години след началото 
на диабета), нуждата от инсулин при едно 
растящо дете се стабилизира, обикновено 
между 0,7 и 1,0 Ед/кг/ден, но обикновено 
по-близо до стойност от 1 Ед/кг/ден. Нама-
ляването на дозата само с  няколко единици 
инсулин дневно, понякога може да доведе 
до значителна разлика в HbA1c. Когато 
млад човек е болен, обикновено трябва да 
увеличите дозата на инсулина, особено ако 
заболяването е придружено от температура 
(вж. стр. 288).

Пубертет и растеж
По време на пубертета младите хора за-

почват да растат бързо, така че е необходи-
ма по-голяма доза инсулин. При момчетата 
нарастване на ръста обикновено се наблю-
дава на възраст от 14 години, а при моми-
четата около 12 години (една година преди 
началото на менструацията), но този пери-
од може да варира значително. Момчетата 
по време на пубертета обикновено се нуж-
даят от много по-голяма доза инсулин до 
1,4-1,6 Ед/кг/ден, понякога дори по-висока. 
Момичетата в период на растеж може да се 
наложи да увеличат дозата над 1 Ед/кг/ден. 
След началото на менструацията растежът 
им се забавя и те, като правило, достигат 
окончателния си растеж през следващите 
две години. По това време е много важно 
да се намали дозата на инсулина и да се ре-
гулира приема на храна, за да се избегне 
„увеличаване на ширина“ вместо на висо-
чина.

В продължение на няколко години след 

пубертета, необходимостта от инсулин на-
малява до нивото за възрастни, обикновено 
до 0,7-0,8 Ед/кг/ден. Добра идея е да се оп-
итате да изчислите необходимостта от ин-
сулин в единици/ден в различни ситуации 
и да вземете предвид броя на единиците 
при всяка отделна инжекция.

Височината и теглото трябва да се измер-
ват редовно. Децата и юношите с диабет, 
когато развиват диабет, обикновено са мал-
ко по-високи от здравите си връстници, но 
крайният им растеж е в нормалните грани-
ци. Лош контрол на диабета, особено по 
време на ранния пубертет, води до заба-
вяне на растежа. Може да има забавяне в 
пубертета, момичетата нямат менструация 
или началото й е забавено. Обикновено и 
HbA1c е висок в такива случаи, но може да 
не е, когато липсата на инсулин е съчетана 
с лошо хранене. Следователно, по отноше-
ние на картината на растежа, е много важно 
да се вземат предвид както необходимостта 
от инсулин, така и храненето. Лечението с 
инсулинова помпа значително подобрява 
скоростта на растеж при лош контрол на 
диабета, поради адекватното снабдяване с 
базален инсулин.

Потребност  
от инсулин

По време на период на растеж в 
пубертета често се изисква зна-
чително повишаване на дозата 
на инсулина.
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Фаза на ремисия  
(„меден месец“)

Ако току-що сте диагностицирани с ди-
абет, може да се нуждаете от особено го-
ляма доза инсулин. Причината е, че чувст-
вителността на тялото към инсулин вече 
не е толкова добра, колкото би трябвало и 
това се дължи на високото ниво на кръв-
ната глюкоза през седмиците, предшества-
щи диагнозата (толкова дълго, колкото сте 
чувствали невероятна жажда). След нача-
лото на лечението, тялото ви много бързо 
ще възстанови инсулиновата чувствител-
ност, някъде в рамките на една седмица, 
така че количеството на необходимия инсу-
лин ще намалее.

Когато нивото на кръвната глюкоза оста-
не нормално за определен период от време, 
тогава бета-клетките започват отново да 
произвеждат инсулин, което ще ви позволи 
да намалите инсулиновата доза още повече. 
Собственото производство на инсулин често 
продължава да нараства и когато денонощна-
та инсулинова доза се намали до ниво от 0,5 
Ед/кг или по-ниско, може да се каже, че се 
намирате във фаза на ремисия (т. нар. „меден 
месец“). Предимството на инсулина, идващ 
от собствения ви панкреас е, че се секретира 
в зависимост от кръвната глюкоза, което пра-
ви диабета по-лесен за управление.

Дори ако бета-клетките произвеждат 
само малко количество инсулин, това може 
да е достатъчно, за да се предотврати про-
изводството на кетони. Инсулинът инхи-
бира (спира, потиска действието) разграж-
дането на мазнините в мастни киселини, 
които се трансформират в кетони в черния 
дроб. Следователно, тези пациенти, които 
са запазили собственото си производство 
на инсулин в продължение на няколко го-
дини, имат определена „защита” срещу 
кетоацидоза. Но когато се сблъскат със 
стресови ситуации или инфекции, нуждата 
им от инсулин нараства драстично. Това се 
дължи на повишените нива на кортизол и 
адреналин, които причиняват разграждане-
то на мазнините в мастни киселини и водят 
до увеличено производство на кетони.

Фазата на ремисия обикновено продъл-
жава от 3 до 6 месеца, понякога година 

или повече. Минимална нужда от инсулин 
обикновено се наблюдава между 1 и 4 ме-
сеца след началото на диабета. Това обаче 
варира при различните хора. За някои няма 
никаква фаза на ремисия, а за други тя 
може да продължи повече от година. Изра-
ботването на собствен инсулин при млади 
хора след 2-4 години инсулинова терапия е 
много необичайно явление. Ако сте имали 
симптоми (жажда, необходимост от често 
уриниране, загуба на тегло) само за седми-
ца или две преди началото на инсулинова-
та терапия, тогава имате по-голям шанс за 
развитие на фаза на ремисия. При по-мал-
ките деца фазата на ремисия обикновено 
е по-кратка. Едно италианско проучване 
показа, че децата под 5-годишна възраст и 
тези, които са имали кетоацидоза в начало-
то на диабета е малко вероятно да развият 
фаза на ремисия. Смята се, че началото на 
интензивна инсулинова терапия и по-до-
бър контрол на кръвната глюкоза от ранния 
период на диабета дават възможност на 
бета-клетките да почиват, което увелича-
ва шансовете за постигане на достатъчно 
производство на инсулин, за да се развие 
по-дълга фаза на ремисия.

По време на фазата на ремисия, инсули-
новата доза понякога може да бъде драс-
тично намалена, така че човек се нуждае 
само от няколко единици инсулин на ден. 
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Имате усещането, че диабетът изчезва, но 
за съжаление това не се случва. Медици-
ната все още не е открила лек за диабета. 
Ако имате диабет, ще трябва да инжекти-
рате инсулин до края на живота си. Оста-
тъкът от инсулин, който се произвежда от 
бета-клетките, постепенно намалява и след 
това напълно изчезва.

Една инфекция често стимулира пови-
шена потребност от инсулин и причинява 
повишаване на кръвната глюкоза. В съ-
ответствие с това трябва да бъде избрана 
по-голяма доза инсулин. Ако сте в със-
тояние да променяте правилно дозите на 
инсулин в зависимост от стойностите на 
кръвната глюкоза, възможно е общата ви 
инсулинова нужда на ден да намалее отно-
во след възстановяването ви.

Терминът „фаза на ремисия“ може да бъде 
по-точно наричан „частична ремисия“. Пъл-
ната ремисия означава, че не се нуждаете от 
никакъв инсулин за някакъв период от вре-
ме. Обикновено не премахваме напълно ин-
жектирането на инсулина, въпреки че нуж-
дата от инсулин може да бъде много ниска. 
Изключение от това правило е ситуацията, 
когато човек с диабет има хипогликемии, 
дори и при много малки дози инсулин, като 
0,5-1 единица. Инжектирането на инсулин 
не се отменя напълно поради факта, че дори 
малки дози инсулин подпомагат работата на 
бета-клетките, което от своя страна удължа-
ва фазата на ремисия.

Колко инсулин произвеж-
да панкреасът?

Невъзможно е да се измери инсулинът, 
който се произвежда в панкреаса по пряк 
начин, тъй като той е химически идентичен 
с инсулина, който инжектирате. Въпреки 
това, собственото производство на инсулин 
може да бъде индиректно оценено чрез из-
мерване на С-пептида. Това е протеин, кой-
то се произвежда в същото количество като 
инсулина в здрав панкреас, но не присъст-
ва в инсулина, който инжектирате (вж. стр. 
356). Панкреасът на човек с диабет тип 2 
произвежда повече собствен инсулин, така 
че измерването на нивото на С-пептида 

Обикновено са необходими големи дози 
инсулин през първите 12 седмици след 
поставянето на диагнозата, тъй като ни-
вото на кръвната глюкоза е било високо 
за дълъг период от време, което е довело 
до значителна инсулинова резистентност. 
Количеството инсулин обикновено нама-
лява през първите няколко седмици или 
месеци.
Растящото дете се нуждае от инсулинова 
доза от около 1 единица/кг телесно тегло/
ден. Когато нуждата на детето е помалка 
от тази, тогава неговият панкреас вероят-
но произвежда малко собствен инсулин. 
Това често се среща в първите 612 месе-
ца след началото на диабета. Дете, чиято 
инсулинова нужда е помалка от 0,5 еди-
ници/кг/ден, влиза във фазата на ремисия 
(„меден месец“).

По време на пубертета юношите растат 
бързо и изискват повисоки дози инсулин. 
Важно е да се уверите, че в този момент 
се прилага достатъчна доза инсулин. Рас-
тежният хормон се секретира главно през 
нощта, така че дозата инсулин през нощта 
може значително да се увеличи. Млади-
те хора, които не получават достатъчно 
инсулин по време на пубертета, могат да 
загубят няколко сантиметра от окончател-
ния си растеж. След достигане на оконча-
телния ръст, дозата инсулин трябва отно-
во да се намали.
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може да се използва за разграничаване на 
диабет тип 1 и тип 2.

Чувствителност и инсули-
нова резистентност

Чувствителността към инсулина на ор-
ганизма е важна за определяне на това с 
колко определена доза инсулин ще пони-
жи нивата на кръвната глюкоза. Може да 
мислите, че една и съща доза инсулин има 
един и същи ефект върху кръвната глюко-
за при един човек, но за съжаление това не 
е така. Някои фактори повишават чувст-
вителността към инсулин, докато други я 
намаляват (виж таблицата с ключови факти 
на стр. 222).

Инсулиновата резистентност означава, че 
е необходима по-висока концентрация на 
инсулин, за да се постигне същият ефект 
на намаляване на кръвната глюкоза. Може-
те също така да кажете, че намалява инсу-
линовата чувствителност. Ефектът на инсу-
лина намалява поради ограничаването на 
преноса на глюкоза през клетъчната мем-
брана при високи нива на кръвната глюко-
за. Намаляването на поемането на глюкоза 
от клетките също може да бъде следствие 
от свиване на кръвоносните съдове, което 
води до намаляване на кръвния поток. В 
тези ситуации инсулиновата резистентност 
е защита за инсулин-чувствителните клет-
ки, като ги предпазва от прекомерно под-
лагане на глюкоза. Така тези клетки няма 
да бъдат изложени на глюкозна токсичност 
и риск от развитие на късни усложнения 
на диабета. От друга страна, онези клет-
ки, в които приемът на глюкоза не зависи 
от инсулина (например, очите, бъбреците 
и нервите), ще имат висока концентрация 
на глюкоза. Това ще увеличи риска от глю-
козна токсичност, която причинява късни 
усложнения на диабета. Вижте илюстраци-
ята на стр. 341.

Ако нивото на кръвната ви глюкоза е било 
високо дори за кратък период от време (само 
един ден, например, както при инфекция), 
тялото ви ще се нуждае от по-голяма доза 
инсулин, за да постигне същия ефект на на-
маляване на кръвната глюкоза. Поемането 
на храна с вече определен обем и състав, 
съответно, ще изисква доза инсулин по-ви-

сока от обичайното. Повишената нужда от 
инсулин може да продължи една седмица 
или повече след спиране на инфекцията, 
ако нивото на кръвната глюкоза е било ви-
соко за по-дълго време. Някои хора имат 
високи нива на кръвната глюкоза по време 
на образуването на полени, ако имат сенна 
хрема. Това може да се дължи на факта, че 
те стават по-малко активни, когато алергия-
та им към цветен прашец се обостри.

След известно време при високи дози ин-
сулин (и при нормални стойности на кръв-
ната глюкоза), ще започнете да изпитвате 
хипогликемия, дори ако не променяте дозата 
на инсулина или количеството храна. Чувст-
вителността на инсулин в организма се въз-
становява при ниски стойности на кръвната 
глюкоза и същата концентрация на инсулин 
в кръвта ще понижи нивото на кръвната глю-
коза по-активно, което ще изисква по-ниска 

В началото на нощта (полунощ  2 часа), ко-
гато не ядем, инсулиновата чувствителност 
се увеличава. Секрецията на растежния хор-
мон нараства рано през нощта, но ефектът 
му от повишаване на кръвната глюкоза не се 
проявява до 3.00  5.00 часа сутринта. Ниво-
то на растежен хормон при растящи деца  е 
повисоко, отколкото при възрастните. Още 
повисоко е нивото на хормона на растежа в 
пубертета, което обяснява поизразения фе-
номен на зората при юношите. Помалките 
деца, които лягат да спят рано, имат пик на 
растежен хормон преди полунощ и обикно-
вено имат повишена нужда от инсулин меж-
ду 21.00  24.00 ч. Пациентите с лош контрол 
на глюкозата имат повисоки нива на расте-
жен хормон, което води до чести увеличава-
ния на кръвната глюкоза сутрин, както и до 
задържане на растежа (вж. стр. 53).
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доза инсулин за същото хранене. 
Когато усетите това, ще се научите да на-

малявате леко инсулиновата доза като пре-
вантивна мярка, след като нивото на кръв-
ната ви глюкоза се поддържа нормално за 
ден или два (до една седмица, в зависимост 
от индивидуалните характеристики), като 
по този начин ще предотвратите хипогли-
кемия.

Сравнете кръвната си глюкоза с термо-
стата, който регулира централното отопле-
ние в къщата. Ако термостатът е настроен 
на 20 ° C, тогава ще е необходимо повече 
енергия, за да се поддържа тази темпера-
тура, ако температурата навън е по-ниска 
от обикновено. По същия начин, инсули-
нът трябва да бъде повече за поддържане 
на кръвната глюкоза на същото ниво при 
висока инсулинова резистентност. Ако 

кръвната глюкоза е била висока за опре-
делено време, глюкозният монитор ще се 
нагласи така, че да започнете да се чувст-
вате хипогликемично на по-висока кръвна 
глюкоза, отколкото преди. Ако сте имали 
ниска кръвна глюкоза за известно време, 
глюкостатът ще се промени в различна 
посока и няма да изпитате признаци нз 
хипогликемия, докато нивото на кръвната 

Мислете за нивото на кръв-
ната си глюкоза, както за 
температурата на тялото и за 
глюкомера като за термоме-
тър. Тогава можем да срав-
ним регулирането на кръв-
ната глюкоза с действието на 
термостат (този уред, който 
се използва при радиатори-
те за поддържане на една и 
съща температура). Ако има-
те инсулинова резистентност, 
т.е. намаляла инсулинова 
чувствителност, може да го 
оприличите на повишаване 
на мощността в „глюкоста-
та“. Когато кръвната ви глю-
коза стане по-висока, тогава 
се нуждаете от повече инсулин, отколкото обик-
новено, за да я намалите отново. Същото се случ-
ва, когато имате инфекция - тя включва термоста-
та на тялото и води до повишаване на телесната 
температура.
Когато започнете да се възстановявате, тялото ви 
връща термостата в първоначалното си положе-
ние и температурата става нормална. По подо-
бен начин „глюкостатът“ е настроен към нормал-
на инсулинова чувствителност, когато нивото на 
кръвната глюкоза остава в нормалните граници 
от един до два дни.

Повишена инсулинова  
резистентност

Краткосрочни фактори
(1) Висока кръвна глюкоза за 1224 

часа
(2) Ефект на отблясъка (виж стр. 66)
(3) Късна част от нощта (феномен на 

зората)
(4) Инфекция с температура
(5) Стрес
(6) Операция
(7) Ниска физическа активност, режим 

на легло
(8) Кетоацидоза

Дългосрочни фактори
(1) Пубертет
(2) Бременност (късен период)
(3) Наддаване на тегло, наднормено 

тегло
(4) Пушене
(5) Високо кръвно налягане
(6) Медикаменти като кортизон, про-

тивозачатъчни таблетки
(7) Други заболявания като тирео-

токсична гуша, хронична инфек-
ция на пикочните пътища, абсцес 
на зъбите

Намалена инсулинова  
резистентност

(1) Ниска кръвна захар (подобрен кон-
трол на глюкозата)

(2) Намаляване на теглото
(3) След тренировка
(4) Ранни часове на нощта (полунощ  

2.00 часа)
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глюкоза стане много ниско (вж. също стр. 
58 и 74). Увеличаването на теглото увели-
чава инсулиновата резистентност, докато 
загубата на тегло го намалява. Това е една 
от причините, поради които е трудно да се 
поддържа нормална кръвна глюкоза с над-
нормено тегло. Затлъстяването от мъжки 
тип („ябълков тип“ или абдоминален) уве-
личава инсулиновата резистентност. Други 
фактори също допринасят за развитието на 
инсулинова резистентност (вж. Таблицата 
с ключови факти на стр. 222).

Увеличаването на нивото на хормони-
те на стреса (адреналин, норадреналин) 

стимулира развитието на инсулинова рез-
истентност след 5-10 минути. Стресът 
предизвиква освобождаване и на кортизол, 
който увеличава инсулиновата резистент-
ност в рамките на няколко часа.

Повишената секреция на растежен хор-
мон по време на пубертета повишава кръв-
ната глюкоза. Той причинява инсулинова 
резистентност, което допринася за увели-
чаване на инсулиновите дози при юноши-
те. Тютюнопушенето повишава инсули-
новата резистентност, тъй като никотинът 
потиска поглъщането на глюкоза от телес-
ните тъкани.

Данни от изследванията:  
Инсулинова резистентност

 В едно проучване кръвната глюкоза 
се поддържала около 17 ммол/л за 
част от деня и през нощта, общо за 
15 часа. На следващия ден инсули-
новата чувствителност била нама-
лена.

 Друго проучване показало, че кога-
то кръвната глюкоза е в диапазона 
от 1320ммол/л за 24 часа, ефек-
тът на определената доза инсулин 
намалява с почти 1520%. След 44 
часа с ниво на глюкоза в кръвта от 
15 ммол/л, ефектът на инсулина на-
малял с 32%.

 В същото проучване установили, че 
самата хоспитализация е довела до 
намаляване на действието на инсу-
лин с 21%, вероятно поради съпът-
стващи заболявания, режим на лег-
ло и временните промени в начина 
на живот. Този ефект се проявил 
повероятно поради повишаването 
на самата глюкоза в кръвта, тъй като 
стойностите на хормоните, които по-
вишават кръвната глюкоза (адрена-
лин, кортизол и растежен хормон) не 
се увеличили.

 В здрава бета клетка, производство-
то на инсулин се намалява, ако е из-
ложена на високо ниво на кръвната 
глюкоза дори за кратък период от 
два дни.

Тъй като високата кръвна глюкоза при-
чинява повишена инсулинова резистент-
ност в рамките на 24 часа, може лесно 
да се създаде порочен кръг. Активност-
та на инсулина намалява, така че ста-
ва потрудно да се върнат стойностите 
на кръвната глюкоза до нормални нива. 
След известно време нивото на кръвната 
глюкоза ще се повиши, а заедно с това и 
вашия HbA1c. Графиката погоре показва, 
че високият HbA1c предполага, че е необ-
ходимо двойно количество инсулин, за да 
се постигне същия ефект на намаляване 
на кръвната глюкоза.
Първо трябва да увеличите дозата инсу-
лин, за да разкъсате този порочен кръг. 
Въпреки това, основният подход за дълъг 
период е да станете „поточен при изчис-
ляване на инсулиновата доза, като не поз-
волявате на кръвната глюкоза да се пови-
шава отново или твърде често.” След 12 
седмици с ниска кръвна глюкоза, можете 
отново да намалите дозата на инсулина. 
При лечение с помпа в продължение на 
36 месеца става възможно намаляването 
на инсулиновата доза с 1030%, тъй като 
след период на ниска кръвна глюкоза ин-
сулиновата резистентност намалява.
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Редовните упражнения (поне през ден) 
причиняват намаляване на инсулиновата 
резистентност,  а ниската активност (на-
пример, когато човек е на легло поради 
заболяване) води до увеличение на резис-
тентността за няколко дни. Активните ат-
лети трябва значително да намалят дозата 
на инсулина. След края на тренировъчния 
сезон, дозите трябва да бъдат внимателно 
подбрани отново, като се увеличат, за да се 
избегнат високите нива на кръвната глюко-
за. Понякога, в период на намалена актив-
ност нуждите от инсулин се увеличават с 
30-50%.

Идеални дози инсулин?
Разбира се, всички искаме да намерим 

идеалната доза инсулин, но това е нереа-
листична цел, тъй като нуждата от инсулин 
варира в зависимост от физическата ак-
тивност, други заболявания, инсулиновата 
резистентност (виж стр. 221) и други фак-
тори. Може да се направи добър паралел 
с телесната температура. Вашето тяло се 
опитва да поддържа температурата си око-
ло 37° C, но би било трудно, ако винаги но-
сите същото количество дрехи, независи-
мо от времето. Точно както дрехите, които 
пасват идеално една седмица, но могат да 
станат прекалено топли за следващата, 
така и определената доза инсулин ще бъде 
идеална само за седмица или две, а след 
това трябва да я промените отново. Както 
при смяната на дрехите, ще се нуждаете от 
ежедневни промени в дозата на инсулина, 
ако искате да се чувствате комфортно.

Когато млад човек развие гастроен-
терит със симптоми на повръщане и/
или диария, кръвната глюкоза обик-
новено намалява заради намаления 
прием на храна, така че нуждата от 
инсулин намалява. Подобно нама-
ляване на дозата инсулин може да 
продължи известно време (често 12 
седмици) след излекуването на ин-
фекцията, тъй като ниската кръвна 
глюкоза причинява спад в инсулино-
вата резистентност (повишаване на 
чувствителността към инсулин).

Обичайно е да се търси „перфектната доза ин-
сулин“. Само си представете, че след като сте я 
намерили, бихте могли дълго и тихо „да плавате 
сред моретата“. Но това е по-лесно да се каже, 
отколкото да се направи. Понякога е възможно да 
загубите много енергия, напразно търсейки пра-
вилната доза инсулин. Изглежда, че независимо 
от начина, по който се подходи към този проблем, 
все още е невъзможно винаги да се предвиди  
връзката между стойностите на кръвната глюко-
за и количеството инсулин, което въвеждате. Тази 
ситуация се задълбочава допълнително от факта, 
че скоростта на абсорбция на инжектирания ин-
сулин варира значително (вж. стр. 98). Дозата на 
инсулина рядко е добра за повече от две седмици 
подред. След това се променя нещо в ежедневния 
ви живот, засягайки инсулиновата ви чувствител-
ност и внезапно дозата ви вече не е адекватна. 
Понякога изглежда, че това е невъзможно да се 
разбере и е трудно да се живее с него. Важно е 
обаче да няма нереалистични очаквания. Тъй 
като ежедневният ви живот се променя леко от 
седмица до седмица и месец по месец, променя 
се и нуждата ви от инсулин.
Ако не можете да намерите схема, която да ра-
боти, е полезно да поддържате едни и същи дози 
за период от една седмица. Тогава ще ви бъде 
по-лесно да оцените картината на стойностите на 
глюкозата в кръвта и дозите на инсулин. Свърже-
те се с центъра за диабет, за да обсъдите следва-
щите си стъпки.
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Тази графика показва необхо-
димостта от инсулин в зави-
симост от нивото на кръвната 
глюкоза. Сравнете я със след-
ващата графика. Повишената 
нужда от инсулин продължава 
известно време след излекува-
нето на инфекцията, тъй като 
високата кръвна глюкоза (при-
чинена от температура) е дове-
ла до повишаване на инсулино-
вата резистентност (намалена 
инсулинова чувствителност).

Когато нивото на кръвната глюкоза се 
повиши поради различни причини (на-
пример инфекция), е необходим повече 
инсулин в зависимост от степента на 
резистентност. Въпреки това, ако про-
дължите да въвеждате високи дози, 
скоро ще започнете да усещате хипог-
ликемия. Найдобрата стратегия е да се 
намали дозата с цел превенция, когато 
започнете да получавате много ниски 
стойности на кръвната глюкоза. Такива 
„вълни“ на инсулинова резистентност 
обикновено се появяват с интервал от 
няколко седмици.

Същият тип инсулинова резистентност 
се появява, когато кръвната глюкоза е 
висока за определен период от време 
поради други причини, като например 
неспазване на диета или ядене на мно-
го сладкиши. Дори ако спрете да ядете 
сладкиши, ще са необходими повисоки 
дози инсулин, за да се намали глюкозата 
в кръвта до нормални стойности. Когато 
кръвната глюкоза остане нормална за 
12 седмици, отново намалете дозата, 
за да предотвратите евентуална хипог-
ликемия. В противен случай, съществу-
ва риск, че отново ще ядете повече, за 
да предотвратите хипогликемиите и ще 
наддадете на тегло, и в крайна сметка 
ще попаднете в порочен кръг.
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Хранене 
От историческа гледна точка някога хо-

рата с диабет са били поставяни на много 
строги диети по отношение на въглехи-
дратите. Продуктите, съдържащи захар, 
напълно се изключвали  от диетата. Това 
създавало  у хората с диабет чувство за 
вина, ако те “нарушали правилата”. Това, 
което правели повечето хора, например, да 
променят времето и количеството на своя-
та храна или да се поглезят на празници с 
нещо “сладичко”, не се одобрявало, а някои 
гледали на това, почти като на “грях”. Но 
днес този подход е остарял и неоправдан. 
Не е доказано, че включването на продукти 
с умерено съдържание на захар влошава 
контрола на кръвната глюкоза.

Вече не е задължително строго да се 
спазва режим на хранене и да се ядат спе-
циални храни заради диабета, особено ако 
преди храна се поставя инсулин, както е 
при режим на многократни инжекции или 
използване на инсулинова помпа (дозатор). 
Но е много важно да си създадете редовни 
навици за хранене и да познавате количест-
вения състав на въглехидрати в продуктите. 
Много хора с диабет живеят пълноценен и 
разнообразен живот, получават удоволст-

вие от храната и в същото време добре се 
справят с контрола на кръвната си глюкозa. 
Колкото повече знаете за въглехидратните 
храни и тяхното влияние върху кръвната 
си глюкозa, толкова по-добър ще е вашият 
контрол над диабета.

Даже да нямате диабет е важно да обръ-
щате внимание на това, което ядете. Но 
помнете, че на храната не трябва да се гле-
да като на лекарство. Храната трябва да 
изглежда апетитно  и да бъде вкусна. Пред-
назначението на храната е да доставя удо-
волствие, тя трябва да ви харесва и да носи 
удовлетворение. Ако се концентрирате 
само върху продуктите, които са “добри за 
теб”, изключвайки всички останали, труд-
но ще получите удоволствие от храненето. 
Полезно е да обсъдите това, което може 
да ядете с диетолог, който ще ви помогне 
да направите свой план за хранене, осно-
ван на времето за храна, дневния режим и 
навиците, които са важни за твоето семей-
ство. “Никога не трябва да ядеш това, което 
не обичаш”, казва диетологът от Велико-
британия Шери Уолдрън.

Кухненските везни са полезни за претегляне на 
продукта, за да се изчисли състава на въглехи-
дратите. Много центрове препоръчват да оценя-
вате порциите и съдържанието на въглехидрати 
на око след първоначалния период на обучение 
при диагностициране на диабета. Други центро-
ве обучават диабетиците да пресмятат много точ-
но въглехидратите, тъй като това е най-добрият 
метод при избора на доза инсулин преди хране-
не, когато сте на режим на многократни инжек-
ции или помпа (вж стр. 243).
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“Какво мога да ям?”, “Какво да избяг-
вам?”- такива въпроси често  задават хора-
та с току-що диагностициран диабет. Чес-
ти комментари  след първа консултация с 
диетолог са: “Приятно е да науча, че мога 
да ям повечето продукти, които харесвах 
преди диабета”. 

От самото начало диетичните съвети 

трябва да се правят по отношение на ця-
лото семейство. В едно финландско из-
следване при малките деца с диабет 1 тип 
всички членове на семействата им са уве-
личили употребата на обезмаслено мляко, 
млечни продукти и нетлъсто месо. Започ-
нали да ядат и повече плодове и зеленчу-
ци.

Факторите, предизвикващи бър-
зо повишаване на кръвната глю-
коза (висок гликемичен индекс)

(1) Термична обработка на храната:
Варенето и други начини на тер-
мична обработка разграждат ни-
шестето в храната.

(2) Преработка на продукта:
Продуктите след каквато и да е 
обработка  имат повисок ГИ. На-
пример, бланшираният ориз пови-
шава кръвната глюкоза побързо 
от небланширания, картофеното 
пюре  побързо от нарязан на едро 
картоф и настърганите моркови  
побързо от нарязаните. Пшениче-
ното брашно ще даде покачаване 
на кръвната глюкоза побързо при 
печене на хляб, отколкото при при-
готвянето на макарони.

(3) Поемане на течности по време 
на храна: Когато пиете течност по 
време на хранене, стомаха се ос-
вобождава побързо.

(4) Съдържание на глюкоза:
Допълнителната захар като със-
тавна част от храната води до по-
вишаване на кръвната глюкоза, но 
не толкова силно, колкото се пред-
полагаше преди. Размерът на час-
тиците и структурата на клетката на 
различните компоненти на храната 
предизвикват различна реакция на 
кръвната глюкоза въпреки факта, 
че те имат едно и също количество 
въглехидрати в тях.

(5) Съдържание на сол:
Солта в храната ускорява попада-
нето на глюкозата в кръвообраще-
нието.

Факторите, предизвикващи 
бавно повишаване на кръв-
ната глюкоза (нисък глике-

мичен индекс)

 (1) Структура на нишестето (скор-
бяла)
Варените картофи и картофено-
то пюре предизвикват побързо 
покачване на глюкозата (толкова, 
колкото и бялата захар), докато 
оризът и макароните  забавено 
покачване на глюкозата.

(2) Желеобразуващи влакна/фибри:
Високото съдържание на фибри 
в храната (като в ръжения хляб) 
забавя качването на глюкозата, 
задържайки скоростта на осво-
бождение на храната от стомаха 
и присъединяването на глюкозата 
към кръвта в червата.

(3) Съдържание на мазнини:
Мазнините в храната забавят ос-
вобождаването на стомаха.

(4) Структура на клетките:
Боб, грах и леща запазват струк-
турата на клетките си дори след 
приготвяне. Небелените плодове 
побавно покачват кръвната глю-
коза, от нарязаните и обелени 
плодове и соковете.

(5) Размер на късчетата храна 
Големите късчета храна  изискват 
подълго време за преработка 
в стомаха и червата. Големите 
късчета храна  забавят освобож-
даването на стомаха.
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Препоръките за храненето се основават 
на потребностите на здравите деца и юно-
ши. Децата трябва да удвоят употребата на 
енергия във възрастта между 6 и 12 годи-
ни, ако искат да пораснат както е заложено 
в гените им. В това време трябва да ядат 
повече продукти, богати на енергия и бел-
тъчини. Но ако не намалят употребата на 
енергия след спиране на растежа, юноши-
те са в риск от напълняване. Засега няма 
достатъчно научно- обосновани препоръки 
за специален прием на витамини или ми-
нерали.

Усвояване  
на въглехидратите

Глюкозата от храната може да се усвоява 
в кръвообращението само след като попад-
не в тънките черва. Тя не може да се аб-
сорбира (усвоява) през устната лигавица, 
както се смяташе по-рано. За да достигне 

тънките черва храната трябва да премине 
през пилорния отвор на стомаха, чрез отва-
рянето на пилорния сфинктер, след което 
с вълнообразни движения се придвижва по 
протежение на тънките черва (вж. илюс-
трацията на на стр. 36). Пилорният сфинк-
тер може да пропуска само много малки 
късчета храна.

Сложните въглехидрати отначало трябва 
да се разградят на прости захари, преди да 
постъпят в кръвообращението. Оказва се, 
че дължината на въглехидратната верига 
не влияе така силно на усвояването, както 
се смяташе по-рано, тъй като “разгражда-
нето ” (разпада на веригата) е доста бърз 
процес. Ферментите на чревната лигавица 
разграждат простите въглехидрати, дока-
то по-сложните въглехидрати и нишестето 
отначало се обработват от амилазата - фер-
мент, който се намира в слюнката и панкре-
аса. Влакната на нишестето не могат да се 
разградят на въглехидрати в червата.

Структурата и съдържанието на фибри в различните продукти влияят  на скоростта на абсорбция (всмук-
ване) на въглехидратите. Илюстрацията е взета от книгата “Хранене  и диабет” на Шведската Диабетич-
на Ассоциация, и се отпечатва с разрешение.
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Някога класифицирали въглехидратите 
на бързи и бавни, в зависимост от разме-
ра на молекулите им. Но за да се определи 
тяхното влияние върху нивото на кръвна-
та глюкоза, е по-точно да говорим за бързи 
и бавни продукти, като оценяваме техния 
състав, съдържанието на целулоза и начи-
нът на приготвяне, което е по-важно, от 
това просто да ги оценяваме по съдържа-
нието им на захар. Терминът “гликемичен 
индекс” (ГИ) се използва за обозначаване 
на  това, как различните продукти влияят  
на кръвната глюкоза (вж стр. 235).

Съгласно последните изследвания, осо-
бено важно е съдържанието на фибри (це-
лулоза) в диетата и размерът на частици-
те. Нишестето в зеленчуците се разгражда 
по-бавно от нишестето в хляба. Нишестето 
в картофите бързо се разлага на глюкоза. 
Нишестето в пастата се декомпресира мно-
го по-бавно, дори и при тези, приготвени 
от бяло брашно, съдържащо малко фибри.

Това, как сдъвквате храната и големина-
та на късчетата храна, които гълтате също 
влияят  на реакцията на кръвната глюкоза. 
Колкото по-малки късчета - толкова по-бър-
зо усвояване. Например готовото картофе-
но пюре съдържа ситен прашец, който се 
смесва с течност. Глюкозата от картофеното 
пюре се абсорбира толкова бързо, колкото и 
разтвор на глюкоза. За сравнение макарони-

Въглехидратите са важни за метаболизма на ор-
ганизма. Само монозахаридите могат да се аб-
сорбират веднага от червата. Дизахаридите и 
нишестето първо трябва да бъдат разградени с 
помощта на  храносмилателни ферменти. Храни-
телните фибри (хранителни влакна) не могат да 
се разграждат на захариди в червата. Запасите 
от гликоген в черния дроб се състоят от дълги ве-
риги глюкоза.
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те и ориза имат по-голям размер на части-
ците, ето защо преди да попаднат в кръвта 
те трябва да се преработят от стомашните 
сокове. По същата логика цялата ябълка се 
абсорбира по-бавно от ябълковия сок. 

Нагряването при топлинната обработка 
на храната разлага нишестето на съставни-
те части, правейки захарта по-достъпна и 
по-бърза за преработка. При готовите хра-
ни обикновено се използват по-високи тем-
ператури, което кара тези продукти по-бър-
зо да вдигат кръвната глюкоза в сравнение 
с домашно приготвената храна. Готовите 
детски пюрета  и полуфабрикатите, които 
се иползват в детските градини и в учили-
щата, могат да повишат кръвната глюкоза 
повече, от домашно приготвените.

Количеството въглехидрати, указано на 
етикетите на продуктите, може да ви заблуди, 
защото не се прави разлика между превари-
ми и непреварими въглехидрати. Непревари-
мите въглехидрати не могат да се разградят в 
червата и затова не водят до подем на кръв-
ната глюкоза. Вие можете по-подробно да 
обсъдите тази тема с диетолог.

Освобождаване на стомаха
Всичко, което предизвиква бавно ос-

вобождаване на храна от стомаха, също 
води до по-бавно повишаване на нивото 
на кръвна глюкоза (вж стр. 82). Следова-

телно, важна е структурата на храната, а 
не самото количество. Мазнини и влакна 
предизвикват бавно освобождаване на сто-
маха, докато приема на течности по време 
на хранене стимулира бърза евакуация на 
храната от стомаха. Храната, съдържаща 
твърди продукти, например палачинки, се 
евакуира по-бавно в сравнение с течната 
храна, каквато е супата. Преглъщането на 
храна без дъвчене също води до бавно по-
вишаване на кръвната глюкоза. Много сту-
дена (4 ° C) или гореща (50 ° C) храна също 
забавя освобождаването на стомаха.

Скоростта на освобождаване на стома-
ха се влияе от нивото на кръвната глюко-
за. Стомахът се освобождава по-бързо при 
ниска кръвна глюкоза и по-бавно при висо-
ки нива на кръвната глюкоза. Както твър-
дата, така и течната храна се евакуират от 
стомаха два пъти по-бързо, когато нивото 
на кръвната глюкоза пада от нормалните 
граници (4-7 ммол/л) до хипогликемични 
нива (1.6-2.2 ммол/л). Оказва се, че дори 
малки промени в нивото на кръвната глю-
коза в границите на нормалните колебания 
на хората без диабет влияе на скоростта на 
освобождение на стомаха. Едно проучване 
на хора без диабет показва 20% намаление 
на скоростта на освобождаване, с повиша-
ване на кръвната глюкоза от 4 до 8 ммол/л

Високото ниво на инсулин в кръвта може 

Не е толкова лесно да балансирате храната и инсулина през цялото време. Много хора изглежда ми-
слят: «Това не е много трудно, защото диетата при диабет тип 1 е такава, каквато е и на всички други 
хора». Но човек може да се сблъска с добри приятели или роднини, които действат като «пазители от 
захарта», казвайки ви, че не трябва да посягате към нищо сладко никога. Опитайте се да обясните, че 
понякога яденето на сладка храна не е вредно, а дори е необходимо, когато имате хипогликемия, на-
пример, и тогава можете да избегнете погледите накриво и забележките.
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също да забави освобождаването на стома-
ха. Това е логично, тъй като тялото (преди 
диабета) е свикнало да има много високи 
нива на инсулин при висока кръвна глюко-
за. Такава реакция действа срещу нас, оба-
че, когато се развива хипоглокемия. Акo 
кръвната глюкоза е намаляла заради по-
ставена по-голяма доза инсулин, би било 
най-добре, ако стомахът се освобождава-
ше възможно най-бързо, за да се абсорби-
ра по-скоро глюкозата в кръвния поток. В 
този случай трябва да вземете нещо с висо-
ко съдържание на глюкоза, например бяла 
кристална захар, глюкозни таблетки, глю-
козен гел или сладка напитка.

Умерените упражнения не променят или 
много малко ускоряват освобождаването 
на стомаха, докато интензивните трениров-
ки спират освобождаването на стомаха до 
20-40 минути след спиране на мускулната 
активност. Възможно обяснение на такова 
забавено освобождаване на стомаха след 
голямо физическо усилие е повишената 
секреция на адреналин и морфино-подоб-
ните хормони (eндорфини).

Освобождаването на стомаха може да се 
забави, ако имате гастроентерит. Това до-
принася за проблема с дългосрочната ниска 
кръвна глюкоза, която често се свързва с 
повръщане и диария. Има усложнение на 
диабета, известно като гастропареза, при 
което е засегната автономната нервна сис-
тема. Това поражение включва нерви, кои-
то координират движенията на стомаха и 
червата, което води до факта, че освобож-
даването на стомаха се забавя умерено или 
дори значително. Вижте за подробности 
раздела за усложненията, стр. 348.

Съдържание  
на захар в храната ни

От гледна точка на храненето, ние наис-
тина не се нуждаем от чиста захар. Черни-
ят дроб може лесно да произвежда 250-300 
г глюкоза, от която обикновено се нуждае 
един здрав възрастен на ден.

Цели на  
рационалното хранене 

Осигуряване на достатъчно енер-
гия и хранителни вещества за оп-
тимален растеж, развитие и здра-
ве.
Поддържане или постигане на иде-
ално телесно тегло.
Да се постигне и поддържа оптима-
лен глюкозен контрол, като се ба-
лансира количеството храна  със 
съотвените единици инсулин, и се 
осигурява необходимата енергия и 
физическа дейност.
Ограничаване на риска от късни 
усложнения чрез постигане на оп-
тимален контрол на глюкозата. 
Предотвратяване и лечение на 
остри усложнения от инсулиноте-
рапията, например хипогликемия, 
висока кръвна глюкоза, болести и 
проблеми свързани с физическите 
упражнения.
Намаляване на риска от сърдечни 
и сърдечносъдови усложнения.
Запазване на социалното и психи-
ческото благополучие.

Как може да се постигне това?
Принципите за здравословно хра-
нене трябва да се спазват от ця-
лото семейство. Употребата на 
въглехидрати трябва да се съо-
бразява с профила на действие на 
инсулина и физическите упражне-
ния (и регулиране на дозите инсу-
лин в различни схеми на хранене).
Общата получавана енергия тряб-
ва да бъде достатъчна за расте-
жа на децата и юношите, но не и 
да води до наднормено тегло или 
затлъстяване. Зеленчуците и пло-
довете трябва да се консумират 
редовно (препоръчват се пет пор-
ции на ден).
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Според някои изследвания, когато малко 
количество нишесте в храната е заменено 
с глюкоза, малко глюкоза заедно с храната 
не предизвиква забележимо повишаване на 
кръвната глюкоза. Това означава, че може-
те да добавите 5 грама захар към храната 
без риск, например под формата на кетчуп. 
Ако захарта е съществена част от храната, 
тогава е необходимо да се намалят други-
те въглехидрати или съответно да се уве-
личи дозата на инсулина. Хранителните 
захари не повишават глюкозата по-високо 
от еквивалентното количество нишесте. 
Това е страхотна новина за хората с диабет, 
което значително улеснява спазването на 
хранителния режим. Въпреки това, захар, 
използвана между храненията, значително 
повлиява кръвната глюкоза. Кръвната глю-
коза ще се повишава еднакво бързо, неза-
висимо дали ядете сладки или бял хляб (без 
масло или нещо друго) между храненията. 
Важен фактор е дали междинната закуска 
съдържа глутен или мазнини (като шокола-
дови бисквитки), които забавят освобож-
даването на стомаха. Много хора в Обеди-
неното кралство, САЩ, Австралия и други 
страни стигат до наднормено тегло, ако не 
внимават. Ето защо, когато имате пробле-
ми с теглото, трябва да бъдете нащрек и да 
избягвате закуски с високо съдържание на 
мазнини.

Препоръката да се намали захарта в хра-
ната се базира на по-общи фактори:

(1) Захарта дава „празни калории“, т.е. 
захарта дава само енергия и не съдър-
жа други хранителни вещества. Тази 
енергия води до увеличаване на тегло-
то, като същевременно намалява апе-
тита за по-здравословна храна.

(2) Захарта е вредна за вашите зъби.

Американско изследване, в което на де-
цата слагали инсулин два пъти на ден, по-
казало, че те не са имали разлика в нивата 
на кръвната глюкоза,  когато са на диета, 
съдържаща 2% въглехидрати във вид на 
чиста глюкоза и когато са на диета с 10% 
съдържание на глюкоза (в хляба, плодове, 
зърнени храни и хляб с мармалад за за-

куска, шоколадови бисквитки за вечеря, 
шоколад за следобедна закуска и студено 
мляко за вечеря). Това може да ви изнена-
да, но лесно може да се обясни с факта, че 
всички ястия са съдържали както мазнини, 
така и белтъчини. Общото количество въ-
глехидрати е било същото и при двата вида 
хранене.

Преди беше общоприето схващането, че 
на всяка цена трябва да се намаляват  въ-
глехидратите при храненията на хората с 
диабет. Проблемът при този подход е, че в 
същото време се увеличава приемът на маз-
нини, което прави подобна диета по-малко 
ценна в сравнение с диетата на много деца 
без диабет. Много по-важно е да се яде ре-
довно и да се коригира дозата инсулин, в 
зависимост от апетита и съдържанието на 
въглехидрати в храната.

Можете да хапва-
те умерено коли-
чество кетчуп по 
време на храна без 
проблеми. Но при 
голямо количество 
кетчуп, може да по-
емете и значително 
количество излиш-
на захар.
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Прием на течности  
с храната

Можете да повлияете значително ниво-
то на кръвната си глюкоза, като регулира-
те това, което пиете по време на хранене. 
Сладките напитки, като плодов сок, могат 
да се използват за бързо повишаване на 
кръвната глюкоза при хипогликемия. Но 
ако имате високо ниво на кръвната глюкоза, 
е по-добре да се пие вода. Една добра идея 
с висока кръвна глюкоза между храната е 
да се пият много напитки, които не съдър-
жат калории, тъй като помагат за намаля-
ването на глюкозата (част от нея постъпва 
в урината). Ако за десерт искате сладолед, 
можете да пиете вода, вместо мляко докато 
се храните, като по този начин количество-
то въглехидрати остава непроменено.

Диетични мазнини
Повишеният риск от атеросклероза и 

сърдечни нарушения при хора с диабет е 
причината, поради която те трябва да бъ-
дат внимателни с употребата на мазнини 
(вж стр. 340). Основната цел е хората с 
диабет  да намалят употребата на мазнини 
като цяло (включително наситени мазни-
ни и транс-изомери на мастни киселини. 
Транс изомерите на мастните киселини са 
мазнини, които се получават при нагряване 
до висока температура на течни растител-
ни масла в присъствието на катализатори 
и водород) и холестерол. Особено внима-
ние трябва да бъде обърнато на наситените 
мазнини и така наречените „транс-изомери 
на мастни киселини“. Продуктите, които 
съдържат голямо количество наситени маз-
нини, са млечните продукти и червеното 
месо. Те също присъстват в много гото-
ви продукти като шоколад, торти и слад-
карски изделия, понякога и в чипсовете. 
Транс-изомерите на мастните киселини 
често се описват в етикетите на продуктите 
като „частично хидрогенизирани мазнини“ 
или „растителни мазнини“. Опитайте се да 
използвате мононенаситени или полинена-
ситени мазнини, вместо тях, ако е възмож-
но. Увеличаването на мононенаситените 

мазнини в диетата може дори да подобри 
вашия HbA1c. Колкото по-меки са мазни-
ните, толкова по-добре. Течният маргарин 
и олиото не съдържат транс-изомери на 
мастни киселини, а също така имат ниско 
съдържание на наситени мазнини. Необ-
ходимо е да бъдете предпазливи с палмово 
и кокосови масла, тъй като те са богати на 
наситени мазнини и са широко използвани 
в различни продукти.

Днес диетолозите препоръчват мононе-
наситени мазнини, които имат защитно 
действие при сърдечно-съдови заболява-
ния. Изберете маргарин, съдържащ моно-
ненаситени мазнини. Лекият маргарин не 
се препоръчва за много малки деца, защо-
то те имат повишена нужда от мазнини в 
диетата. Обичайният маргарин и масло съ-
държат 3% полиненаситени мазнини. Мас-
линово масло (зехтин) и рапично масло 
съдържат голям брой мононенаситени маз-
нини и са полезни за топлинна обработка. 
Но ако тиганът е много горещ, ненасите-
ните мазнини могат да се разградят. Някои 
видове леки маргарини не могат да се из-
ползват за печене. Слънчогледовото олио е 
добър избор за масло, което е подходящо 
за печене, тъй като не се разгражда толкова 
бързо като зехтина.

В периода до 5 годишна възраст енерги-
ята, получавана от диетични мазнини се 
намалява от 50% (каквато е в майчиното 
мляко и детското мляко) до нивото, препо-
ръчвано за възрастните, но тази промяна не 
трябва да настъпва преди възрастта от две 
години. Преди тази възраст, е важно раз-
пределението на енергията в храните, а ни-
ското съдържание на мазнините в храната 
на малките деца може да предизвика бързо 
освобождаване на стомаха и дори диария.

Въпреки, че общата употреба на мазни-
ните при децата във Великобритания е на-
маляла за последните десет години, при 
децата с диабет все още е трудно да се под-
държа употреба на мазнини в препоръчва-
ното ниво, и общата употреба на мазнини 
остава по-висока от препоръчваната. На 
това влияят  навиците за хранене и изборът 
на вредни храни за междинни закуски, кой-
то децата правят.
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Много хора вярват, че мазнините увели-
чават нивото на кръвна глюкоза, така че хо-
рата с диабет обикновено са съветвани да 
намалят мазнините в храната си. Но мазни-
те храни не влияят пряко върху нивото на 
кръвна глюкоза. Мазнините влияят косвено 
върху нивото на кръвна глюкоза, защото за-
бавят скоростта на стомашното освобожде-
ние. Изследвания на маймуни са показали, 
че техните стомаси освобождават на всяка 
минута през долния сфинктер порции хра-
на с еднакво количество енергия. Тъй като 
мазнините дават повече енергия от въгле-
хидратите, при високо съдържание на маз-
нини, стомахът се освобождава по-бавно. 
Ето защо, хранене с много мазнини води до 
по-бавно покачване на кръвната глюкоза.

Мазнините от храната трябва да влязат в 
червата, преди да могат да повлияят на ско-
ростта на стомашното освобождение. Това 
означава, че когато започнете храненето с 
нещо богато на мазнини, сигналите, които 
забавят скоростта на освобождението, ще 
стигнат стомаха по-бързо. Ако поемете на 
обяд храна, богата на мазнини, тя все още 
може да стои в стомаха ви, дори когато за-
почнете да вечеряте. В този случай, за да 
избегнете покачването на кръвната глюко-
за, трябва да приемете по-малко количе-
ство храна на вечеря от тази, която сте пла-
нирали да изядете (без да променяте дозата 
инсулин, когато използвате режим на мно-
гократно инжектиране). Ако използвате 
аналог на инсулин с ултрабързо действие 
(НовоРапид или Хумалог), може да се стиг-
не до риск от хипогликемия веднага след 
хранене, ако е било богато на мазнини. При 
подобни ситуации опитайте да поставите 
инсулина след храненето.

Като цяло е важно общото количество на 
мазнините в един по-голям период от вре-
ме. Можете да намалите мазнините в рам-
ките на една седмица, а след това през уи-
кенда да хапнете празнична вечеря, която 
завършва с парче торта. Повечето  замести-
тели на мазнини, например малтодекстрин 
(модифицирано нишесте от храни), съдър-
жат въглехидрати, което може да повлияе 
на вашето ниво на кръвна глюкоза.

Диетични фибри
Съдържанието на влакнини (диетични 

фибри) в храната е полезно по много при-
чини. Има два вида фибри: разтворими 
(желeобразуващи влакна) и неразтворими. 
И двата вида помагат да се предотврати за-
пека, но разтворимите фибри (намиращи се 
в плодовете, зеленчуците, бобовите расте-
ния и ядките) оказват влияние и върху кон-
трола на глюкозата. Чувството за ситост се 
задържа дълго след хранене, ако ядете ръ-
жен хляб, пълнозърнест или пълнозърнест 
с високо съдържание на разтворими фибри, 
отколкото след консумация на същото ко-
личество бял хляб без фибри. Високото съ-
държание на разтворими фибри намалява 
холестерола в кръвта. Добавянето на хра-
ни с фибри (като овес или ечемик) пови-
шават вискозитета на храната, което води 
до по-бавното освобождаване на стомаха 
и червата. Фибрите образуват тънък филм 
върху чревната повърхност, което води до 
забавяне на всмукването на глюкозата. 

Ако храната съдържа мазнини, освобождаването 
на стомаха се забавя, което води до по-бавно по-
вишаване на нивото на кръвната глюкоза. Тук две 
порции картофено пюре (50 грама въглехидрати) 
са дадени с или без царевично масло (приблизи-
телно 30 мл, 2 супени лъжици). Изследването се 
провежда при възрастни без диабет, при които 
нивото на  инсулина в кръвта може да се пови-
шава много бързо. Въпреки това, кръвната глю-
коза нараства по-бързо с 30 минути в групата на 
хората, чиито картофени пюрета са без масло. 
Ако имате проблеми с теглото, трябва да бъдете 
много внимателни с добавянето на мазнини към 
вашата храна.
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Ако се смеси глюкозен разтвор с голямо 
количество водоразтворими желеобразу-
ващи фибри (т.е. гума, бета-глюкан), очак-
ваното увеличение на концентрацията на 
глюкоза ще бъде по-ниско. По този начин, 
разтворимите фибри имат най-голям ефект 
върху усвояването на глюкозата при прием 
на  продукти с високо съдържание на глю-
коза (каквито са много храни за междинна 
закуска). Но в дългосрочен план е труд-
но да се докаже, че добавянето на храна, 
богата на фибри води до подобряване на 
НbА1с. Подобни изследвания са провеж-
дани при хора с диабет тип 2. Италианско 
проучване при възрастни с диабет тип 1 с 
продължителност от 24 седмици, сравня-
ва диета с ниско съдържание на фибри с 
диета богата на фибри от плодове, бобови 
растения и зеленчуци. Двете диети съдър-
жат само естествени продукти. Богатата 
на фибри диета води до по-ниски нива на 

кръвна глюкоза и е измерен гликиран хе-
моглобин (HbA1c) с 0,5% по-нисък както 
и и по-ниска честота на хипогликемии. В 
едно европейско изследване при 2065 въз-
растни хора с диабет тип 1, които приемат 
повече фибри се наблюдава  намаляване на 
НbА1с с около 0.3%.

Зеленчуците и плодовете са добър източ-
ник на фибри, но много деца, например, 
във Великобритания ядат средно по-малко 
от половината от препоръчителните пет 
порции на ден. Пресни плодове и филийка 
многозърнест хляб може да бъде добра ос-
нова, дори ако останалата храна се състои 
най-вече от „бързи“ въглехидрати. Родите-
лите могат да използват „ефекта на фибри-
те“, като предлагат филия пълнозърнест 
хляб с малко мазнини (като масло или си-
рене) на децата си вместо друга, богата на 
глюкоза храна или закуска. Комбинацията 
от фибри и мазнини в храната помага да се 
забави повишаването на кръвната глюкоза.

Гликемичен индекс
Гликемичният индекс (ГИ) е опит да се 

опише ефектът на различните продукти 
върху повишаването на кръвната глюкоза. 
Гликемичният индекс на смесените про-
дукти може да бъде оценен с помощта на 
ГИ на отделните продукти. Понякога е 
трудно да се определи ГИ на някои ком-
бинирани ястия според ГИ на отделните 
съставки, тъй като съдържанието на маз-
нини също влияе върху скоростта на аб-
сорбция на въглехидратите. Продуктите с 
ниско, но лесно усвоимо количество захар 
(напр. моркови) имат висок гликемичен 
индекс, но те трябва да се консумират в 
доста големи количества, за да се повиши 
кръвната глюкоза. Въпреки че използване-
то на нисък гликемичен индекс помага да 
се намали кръвната глюкоза след хранене, 
ще са необходими още много изследвания, 
преди ГИ да се използва като общ метод 
за управление на диабета. Работната група 
по диабет и хранене на Европейската асо-
циация за изследване на диабета (EASD) 
препоръчва замяната на продукти с висок 
ГИ с продукти с нисък ГИ за подобряване 

Практически правила 
в храненето

Основните и допълнителни 
приеми на храна  (междинни 
закуски) трябва да бъдат при-
близително по едно и също 
време всеки ден.
Планирайте времето и съста-
ва на храната, като вземете 
предвид другите дейности през 
деня, например, ще спортувате 
или ще бъдете повече седнал?
Ако е необходимо, инжектирай-
те инсулин допълнително, на-
пример, с втората вечеря или с 
много сладки неща.
За закуски вземете пресни пло-
дове вместо плодов сок.
В случай на проблеми с тегло-
то, намалете междинните за-
куски, както и броя на основни-
те приеми на храна.
Стремете се към високо съдър-
жание на фибри в храната си.
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на контрола върху глюкозата. След напра-
вени много изследвания (метаанализ) се 
стига до заключението, че диетата с нисък 
ГИ намалява HbA1c с 0,43% в сравнение с 
диета с нормален или висок ГИ. В Австра-
лия концепцията за ГИ е общоприета и е 
по-разпространена, отколкото в Обедине-
ното кралство и Съединените щати.

Картофите (ГИ 74) дават по-бързо по-
качване на глюкозата, отколкото пастата 
(ГИ 46-52). Добавянето на малко количе-
ство масло или полиненаситен (или мо-
ноненаситен) маргарин към картофено 
пюре (ГИ 85) намалява пика на глюкоза-
та. Ако заместите една част от храната с 
друга (например картофи за макарони), ГИ 
на отделните продукти ще ви помогне да 
определите техния възможен ефект върху 
кръвната глюкоза. Например, по време на 
вечерята, е добре да ядете нещо с нисък 
ГИ, така че да намалите риска от нощна 
хипогликемия.

ГИ е много полезен, когато избирате 
какво да похапнете между основните яс-
тия (често изборът е  между кисело мляко 
с  ябълка или кифла, сладолед и чипс). И 
на диетолозите, и на родителите е еднакво 
трудно да обяснят на децата колко е важно 
да направят правилния избор.

Ако знаете, че сладолед, направен от 
млечни продукти, има ГИ 37-61, можете да 
го препоръчате в умерени количества, като 
подходяща диабетна закуска, която детето 
да похапне заедно с брат си или сестра си 
и приятели. При хипогликемия, трябва да 
се изяде нещо с висок ГИ, за да се получи  
бърз гликемичен отговор. Млякото (ГИ 21) 
и шоколадът (ГИ 43) се използват широко 
при хипогликемия, но в действителност те 
покачват кръвната глюкоза много бавно. 
Докато малко бял хляб (без маргарин, ГИ 
70) и малко фанта (ГИ 68) предизвикват 
много по-бързо повишаване на глюкоза-
та. Глюкозните таблетки имат ГИ 100 и са 
много подходящи, когато симптомите на 
хипогликемия са много изразени или ниво-
то на кръвна глюкоза е много ниско (<3.5 
ммол/л).
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Мляко
Много деца пият мляко по време на хра-

нене. Различните видове мляко се различа-
ват по съдържанието на мазнини. Но всич-
ки видове имат еднакво количество млечна 
захар (лактоза, 5 грама/100 мл) и обикнове-
но еднакво количество витамини и минера-
ли, включително калций. На малките деца 
(2-3 годишните) са нужни повече мазнини 
в диетата и те трябва да пият пълномаслено 
мляко. На практика това означава, че пре-
ходът от пълномаслено мляко на полумас-
лено или обезмаслено трябва да започне 
след 2 годишна възраст. Какъв вид мляко 
е най-подходящ, също зависи от това, кол-
ко се изпива дневно. Заради съдържанието 
на калций се препоръчва половин литър на 
ден.

Зеленчуци
Зеленчуци можете да ядете колкото ис-

кате. Яжте повече продукти от тази група 
(без сладка царевица), тъй като съдържа-
нието на въглехидрати в тях е много ниско 
(виж стр. 249). Зеленчуците също са богати 
на диетични фибри. Поставете зеленчуци-
те на масата, преди децата да започнат да 
ядат и те могат да посегнат към тях сами, 
докато чакат основното хранене да бъде 
поднесено на масата.

Картофи
Към този вид продукти спадат карто-

фи, батати - сладък картоф, корен на таро 
и ямс. Въглехидратите, съдържащи се в 
суровия картоф, се усвояват бавно, но то-
плинната обработка води до разрушаване 
на клетъчните мембрани. Това позволява 
на въглехидратите по-бързо да се усвоят. 
Въглехидратите от картофеното пюре се 
усвояват толкова бързо, колкото и чистата 
глюкоза (вж графиката на стр. 234). Това 
може много бързо да повиши кръвната глю-
коза след хранене, но също и да доведе до 
хипогликемия след 2-3 часа, защото всички 
въглехидрати от картофелното пюре се ус-
вояват за доста кратък период след хране-
не. Ако се промени начина на приготвяне  
(например, при пържене, печене или пре-
стой в хладилника), глюкозата ще се усво-
ява по-бавно, отколкото, ако картофите са 
варени. Така промишлената обработка и 
високото съдържание на мазнини в карто-
фения чипс водят до много по-бавното ус-
вояване на съдържаната в тях глюкоза (вж 
графиката на стр. 263).

Гликемичен индекс
Гликемичният индекс е опит да се 
опише ефектът на различни проду-
кти върху увеличаването на кръвната 
глюкоза. За определянето му се дава 
определено количество въглехидра-
ти (обикновено 50 g) и в рамките на 
2 часа се измерва площта описана от 
кривата на кръвната глюкоза. За базо-
вата стойност на гликемичния индекс 
се приема числото 100  това е глике-
мичният индекс на глюкозата. Глике-
мичният индекс може да ви заблуди, 
ако искате да знаете въздействието 
на някой продукт върху кръвната глю-
коза за пократко време (например 
3060 минути), или е с ниско, но бързо 
усвояемо съдържание на захар.

Нишестето в зеленчуците се разгражда по-бавно 
от другите видове нишесте. Зеленчуците също съ-
държат разтворима целулоза, която е полезна за 
храносмилането и предотвратява запек.
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При едно изследване при възрастни заме-
нили печения картоф с шоколадова торта, 
без това да предизвика повишение на кръв-
ната глюкоза. Но ако добавели  шоколадо-
ва торта към печения картоф, то нивото на 
кръвната глюкоза се повишавало. Но пом-
нете, че шоколадовата торта и печения кар-
тоф много се различават по хранителна и 
енергийна стойност!

Хляб
Преди време хората 

с диабет бяха строго 
съветвани да не ядат 
бял хляб. Сега знаем, че белият хляб вдига 
кръвната глюкоза по същия начин, както и 
обикновената захар. Но ако се яде хляб с 
маргарин или нещо с високо съдържание 
на мазнини (като сирене), това ще забави 
подема на кръвната глюкоза, защото маз-
нините задържат освобождаването на сто-
маха. Хлябът от едросмляно брашно с ви-
соко съдържание на фибри също намалява 
покачването на кръвната захар.

Ако сами печете хляба, е абсолютно до-
пустимо да използвате обичайната рецеп-
та. Не е необходимо да се изключва захарта 
или да се експериментира с алтернативни 
подсладители. Използвайте от 50 до 100 
мг (3-6 чаени лъжички), захар за тесто, 
получено от 500 мл течност и съответното 
количество брашно, тъй като много малко 
количество от нея ще остане в хляба след 
изпичане. По-важно е да изберете хляб, 
обогатен с фибри, отколкото да изключи-
те малкото количество захар. Пшеничният 
хляб без глутен дава по-бързо покачване на 
кръвната захар в сравнение със същото ко-
личество хляб, съдържащ глутен.

Храната не винаги трябва да е готвена. 
Много вкусно е да хапнете сандвич или 
геврече с риба тон, яйца, постно месо, пиле 
или сирене и салата, заедно с кисело мля-
ко, нискомаслено сирене или плодове.

Неподсладен корнфлейкс за закуска съ-
държа 90% нишесте, което, общо взето, 
бързо се превръща в глюкоза. От друга 
страна, подсладеният корнфлейкс съдър-
жа около 50% нишесте и 50% захар. От-

начало и двата продукта предизвикват по-
качване на кръвната глюкоза, но сладкият 
корнфлейкс  дава малко по-ниско ниво на 
кръвната глюкоза след 3 часа. Това може да 
ви изненада, но приготвено по този начин 
царевичното нишесте повишава глюкозата 
по-бързо от нормалната захар. Количество-
то сладък корнфлейкс е 25% по-малко за 
едно и също съдържание на въглехидрати, 
така че подсладения корнфлейкс може да 
се използва за закуска без да се увеличава 
кръвната глюкоза, ако при изчисляването 
на дозите на инсулина се вземат под вни-
мание общият брой въглехидрати. Въпреки 
това, повишеният брой калории, които се 
поемат със сладкия корнфлейкс, с времето 
ще доведат до увеличение на теглото ви.

Макарони
Макароните водят до бавно покачване на 

кръвната глюкоза, защото са приготвени от 
раздробена пшеница, а не от пшеничено 
брашно. Това води до това, че нишестето е 
затворено в структурата на протеина (глу-
тен), което прави макароните подходяща 
храна за хората с диабет. Допълнително 
преимущество е, че децата ги харесват. Но 
при използване на  аналог на инсулина с 
ултрабързо действияе (НовоРапид, Хума-
лог) повишението на глюкозата може да 
се окаже твърде бавно, водейки до хипог-
ликемия  30-60 минути след хранене. Ако 
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това се случва при 
вас, поставяйте Но-
воРапид или Хумалог 
след храна или из-
ползвайте регулярен 
бърз инсулин, когато 
ядете макарони (или 
боб и леща). Ако има-
те помпа, по-добре 
използвайте удълже-
на болусна доза (вж 
стр. 191).

Тънките макароне-
ни изделия (фиде за супа) дават по-бързо 
покачване на кръвната глюкоза, отколкото 
спагетите. Времето за приготвяне не вли-
яе на това как спагетите повишават кръв-
ната глюкоза, с изключение на прекомерно 
преваряване. Консервираните спагети по-
вишават глюкозата толкова бързо, колкото 
и белият хляб. Тъй като съдържанието на 
глутен в тестените изделия влияе върху 
бавното покачване на кръвната захар, ко-
гато се консумират макарони без глутен, 
кръвната захар се повишава по-бързо.

Месо и риба  
Месото и рибата имат високо съдържание 

на белтъчини. Понякога и съдържанието на 
мазнини в тях е високо. Те не съдържат въ-
глехидрати и не повишават кръвната глю-
коза. Белтъчините не забавят храносмила-
нето на въглехидрати, така че добавянето 
на белтъчини към въглехидратните храни 
не предпазва от късна или нощна хипогли-
кемия.

Употребата на белтъчини не повишава 
нивото на кръвната глюкоза при хората без 
диабет. Но белтъчините стимулират осво-
бождаването на глюкагон, който помага за 
превръщането на белтъчините в глюкоза 
(процес, наречен глюконеогенеза, вж стр. 
47). В резултат, при недостатъчно инсулин 
може да се повиши кръвната глюкоза. Това 
повишение настъпва късно (след 3-5 часа), 
така че да се поставя аналог на инсулина с 
ултрабързо действие преди такова хранене 
не е най-добрият подход. За храна, много 
богата на белтъчини (например много го-

ляма пържо-
ла), може би 
е най-добре 
да се използ-
ва регулярен 
бърз инсулин, 
а при инсули-
нова помпа 
да се избира 
удължен болус (вж стр. 191). Когато е на-
стъпило диабетно увреждане на бъбреци-
те, количеството на белтъчини в диетата се 
намалява. Консултирайте се с вашия лекар 
и диетолог.

Ако приготвяте храни с много ниско съ-
държание на мазнини (например бяла риба 
като треска или много постно месо), не е 
лошо да добавите малко мазнина. Тя може 
да бъде под формата на растително масло 
или маргарин, когато е пържена или пече-
на, или в сос, съдържащ масло или сме-
тана. Ако храната е напълно без мазнини, 
стомахът ще се освободи много бързо и ще 
ви изложи на риск от хипогликемия след 
няколко часа. Тъй като съдържанието на 
енергия във варената риба е доста ниско, 
може да увеличите порцията като един от 
начините за избягване на хипогликемия. 
Въпреки това, бъдете внимателни с доба-
вянето на излишна мазнина, ако имате про-
блеми с теглото и първо се консултирайте 
с диетолог.

Пица
Пицатa съдържа 

тесто, месо или риба, 
кашкавал и зеленчуци. С други думи - това 
е комбинирана храна. Ако имате диабет, 
проблем ще е, че пицата обикновеноно съ-
държа повече тесто от традиционата хра-
на. Тестото е добре изпечено, което води 
до забавено усвояване на въглехидратите. 
Кашкавалът съдържа много мазнини, което 
води до  забавено освобождаване на стома-
ха. Опитайте да сложите допълнително 1-2 
ЕД инсулин преди да ядете пица (или по 
реалното съдържание на въглехидратите, 
ако сте ги пресметнали) или не яжте ко-
ричката. При използване на аналог на ин-
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сулина с ултрабързо действие (НовоРапид, 
Хумалог), може би е най-добре да си го 
сложите след хранене или да го замените 
с доза бърз инсулин (Актрапид, Хумулин Р, 
Инсуман Рапид). При използване на пом-
па може да изберете удължена  (квадратна) 
болусна доза.

Сол
Употребата на сол в световен мащаб е 

твърде висока. В западните страни е слож-
но да се намали употребата, защото сол се 
добавя в много готови продукти (само 20% 
от общото потребление се добавя на масата 
или при домашно приготвяне). Излишната 
сол под формата на натриев хлорид пови-
шава кръвно налягане и е рисков фактор, за 
хората с диабет, защото диабетът повишава 
рискът от сърдечни и сърдечно-съдови за-
болявания (вж стр. 340). Употребата на со-
лена храна  може да предизвика по-активно 
усвояване на глюкозата от червата. Солта 
също съществува и под формата на калиев 
хлорид, но тя е доста по-скъпа и различ-
на на вкус. Морската сол и шарената сол 
съдържат само натрий, както и трапезната 
сол. В много страни в трапезната сол доба-
вят йодид. Ако можете да си купите такава 
сол, направете го, защото йодидът е важен 
за щитовидната жлеза (вж стр. 336).

Подправки
Подправките не влияят  на кръвната 

глюкоза. Но е важно да се знае, че някои 
подправки съдържат много сол. Ако под-
правките са много пикантни и те карат да 
пиеш повече, стомахът ще се освобождава 
по-бързо, което води до по-бързо повиша-
ване на кръвната глюкоза.

Плодове
Плодовете имат високо съдържание на 

въглехидрати (вж таблицата на стр. 249). 
Колкото повече фибри съдържат, толкова 
по-слабо действат на нивото на  кръвната 
глюкоза.

Време за хранeне
Всяко семейство има свои навици за вре-

мето за хранене. Още в началото дието-
логът трябва да вземе предвид семейните 
навици и да ги съобрази при планирането 
на диетата на човека с диабет. При използ-
ване на режима на многократни инжекции 
с бързодействащ инсулин не трябва да има 
повече от 5 часа между поставяне на ин-
сулин преди приемите на храна. При из-
ползване на инсулинов аналог с ултрабър-
зо действие (НовоРапид или Хумалог) не е 
толкова важно точното време за храна при 
условие, че базалният инсулин подсигуря-
ва промеждутъка между храненията.

Междинни закуски (до-
пълнителни приеми на 
храна )

При хората без диабет между храненията 
нивото на  инсулина е винаги ниско. При 
диабет, когато се използва регулярен бърз 
инсулин (бързодействащ инсулин), него-
вото действие продължава около 5 часа, а 
ефектът от инсулин със средно действие 
при поставяне два пъти на ден е дори 
по-дълго. По този начин при хората с ди-
абет концентрацията на инсулин между 
храненията е по-висока, отколкото у хората 
без диабет. Ето защо в тези случаи са ва-
жни допълнителните приеми на храна  - 
междинни закуски (това е само за хората, 
които не използват аналог на инсулина с 
ултрабързо действие като НовоРапид или 
Хумалог). Тъй като сутрешната доза обик-
новено е по-голяма от дневната, е важно 
сутрин да се направи втора закуска без ин-
сулин. За децата в училище за междинна 
закуска обикновено е достатъчен един сан-
двич, малка кифличка или нещо равно като 
енергетична стойност. Но ако в училището 
на вашето дете рано се обядва, може да се 
мине само с плод.

Междинната закуска в училище  често е 
сложно да се организира, защото трябва да 
се носи храна от вкъщи или да се купи, да 
се носи в раницата и да не смущава детето 
пред съучениците. Ако детето не иска да 
яде плодове, или други полезни продукти 
пред съучениците си, нямате много алтер-
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нативи. Съдържанието на мазнини в закус-
ките може да се колебае от няколко до 12 г 
мазнина за порция при еднакво количество 
въглехидрати (за сравнение: плод или па-
кет чипс). Трябва да поощрявате продукти-
те със занижено или средно съдържание на 
мазнини, като царевичен чипс, оризов чипс 
и подобни. Националната програма „Плод 
в училище“ във Великобритания е пример 
за приобщаването на всички деца към здра-
вословни хранителни навици.

При висока кръвна глюкоза нямате нуж-
да от междинна закуска. Опитайте се да 
изядете половината от порцията, ако кръв-
ната ви глюкоза е по-близо до 10 ммол/л и 
напълно прескочете това хранене, ако глю-
козата ви е над 13-15 ммол/л. Ако това се 
случва често, трябва да коригирате дозата 
инсулин преди закуска.

Някои по-малки деца (на възраст меж-
ду 9 и 10 години) се нуждаят от по-голя-
ма следобедна закуска, когато се прибират 
от училище. При режима на многократно 
инжектиране, много семейства смятат, че е 
по-лесно да се сложи инсулин преди това 
хранене и да се вечеря доста по-късно. В 
тази ситуация втората вечеря се намалява. 
Опитайте се да сложите при следобедното 
хранене същата доза инсулин, каквато би-
хте сложили за втората вечеря (вж схемата, 
в карето).

Ако сте на инсулинов аналог с ултрабър-
зо действие (НовоРапид или Хумалог) за 
многократно инжектиране или на инсули-
нова помпа, вие ще сте по-малко зависими 
от закуски между храненията. Това е така, 
защото тяхното действие е по-близо до 
кривата на повишаване на кръвната глюко-
за след хранене. В резултат на това между 
храненията нивото на инсулина е по-ниско. 

Много деца могат да вземат плодове (10 
грама въглехидрати) като лека закуска без 
допълнителен инсулин, но ако  въглехидра-
тите са повече, вероятно ще се нуждаете и 
от малка доза инсулин.

Възможно ли е да проме-
няте часовете за хранене?

Ако ядете един час по-рано или по-къс-
но от обичайното, е малко вероятно да има 
някакви проблеми, но интервалът от време 
между две въвеждания на инсулин преди 
хранене не трябва да се променя. Трябва да 
се помни, че той не трябва да надвишава 5 
часа за бързодействащите инсулини, но ако 
не инжектирате базалния инсулин сутрин. 

Плодът е добра и по-
лезна закуска.

При използване на режима на много-
кратни инжекции или инсулинова пом-
па  вие можете да сте погъвкави с вре-
мето за хранене и да променяте реда 
на храненията, например в делниците 
или през уикендите. При използване 
на аналог с ултрабързо действие може 
да се наложи инжекция с базален ин-
сулин допълнително сутрин.



242 243

Във всеки случай, детето често огладнява 
и трябва да яде на всеки 3-4 часа. Когато 
използвате аналог с ултрабързо действие 
(НовоРапид или Хумалог)  и два пъти на 
ден базален инсулин (или един път Лан-
тус), не е нужно да се спазва стриктно вре-
мето между храненията. Ако контролирате 
кръвната глюкоза, можете да опитате да 
изместите времето на хранене дори и с 2 
часа.

Гладен или сит?
Човек с добър контрол на диабета често 

разчита на чувството си на глад или ситост, 
което се проявява в точното време. В едно 
изследване, където се измервало чувството 
за ситост след хранене, хората с по-високи 
нива на глюкоза се усещали по-сити. Тъй 
като се грижите за дете с диабет, особено 
важно е да насърчите детето да реагира 
разумно на  апетита си. Въпреки това, ако 
винаги се казва на децата, че трябва да се 
хранят повече или по-малко в зависимост 
от чувството си за глад, то в отговор, след 
известно време те вече няма да разпознават 
тези чувства. Децата често имат намален 
апетит при висока кръвна захар. Затова е 
важно да дадем на децата време да обмис-
лят и да вземат собствено решение за това, 
какво и колко да изядат. От друга страна, 
родителите трябва да следят внимателно 
какво пият децата с храната, особено ако 
напитката съдържа въглехидрати (напри-
мер, мляко) или захар.

Бъдете внимателни! Ако имате липса на 
инсулин или диабетът ви е лошо компен-
сиран, може да се чувствате гладни, дори 
и при високи нива на кръвна глюкоза (вж 
стр. 61). 

Хранене на кърмачета
Съдържанието на глюкоза в млякото за 

кърмачета се абсорбира много бързо. При 
режима на многократно инжектиране дете-
то се нуждае от бързодействащ инсулин или 
аналог на инсулина с ултрабързо действие 
за  всяко шише мляко (5-6 дози инсулин / 
ден). За да намерите точната доза, понякога 

ще трябва да регулирате инсулина с поло-
вин единица и дори по-малко. Ако детето 
пие мляко  през нощта, можете да въведе-
те малка доза бързодействащ инсулин или 
аналог на инсулина с ултрабързо действие. 
Ако детето има проблеми с нощна хипог-
ликемия, смес с царевично брашно може 
да помогне (вж стр. 69).

Ако бебето е на естествено кърмене и 
смуче целия обем, можете да инжектирате 
инсулин, както е описано по-горе за млеч-
ните смеси. Въпреки това, ако бебето се 
храни по-често, но на много малки дози е 
по-добре да се мине на режим на двукратно 
инжектиране. Лантус или помпа също мо-
гат да бъдат добра алтернатива.

Пресмятане  
на въглехидратите

Колко инсулин е необходим, за да се ус-
вои определено количество въглехидрати? 
Колко въглехидрати се съдържат в опре-
делена храна? Практическият подход към 
оценката на количеството въглехидрати в 
храната значително варира в различните 
центрове и страни. В много страни пресмя-
тането на въглехидратите е  част от рутин-
ния контрол на диабета (вж стр. 244)  и за 
това съществуват различни таблици. Друг 
метод е “оценката на око” на размера на 
порцията (която съдържа основно въгле-
хидрати, например, картофи) и съответен 
избор на дозата инсулин.

Поговорете с диетолог  за вашите местни 
подходи. Ако ядеш почти еднакво количе-
ство въглехидрати всеки ден, пресмятането 
им не е толкова важно. Малките деца са не-
предсказуеми, ето защо при тях пресмята-
нето на въглехидрати е важно за определя-
не на необходимата доза инсулин.

Общото количество въглехидрати в ос-
новните приеми на храна  и междинни-
те закуски е по-важно за определяне на 
дозата инсулин преди храна, отколкото 
техният вид и източник. Но някои въгле-
хидрати, указани на етикетите на про-
дуктите, не оказват никакво влияние на 
кръвната глюкоза (фибри, нишесте). Ако 
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продуктът съдържа 5 г фибри и повече, 
то тези грамове трябва да се изваждат от 
сумата въглехидрати за този продукт. Ко-
гато се смятат въглехидрати, трябва да се 
включват само половината от захарните 
спиртове (полиоли). Гликемичния индекс 
и фибрите в продуктите не влияят  на по-
требността от инсулин преди хранене. В  
едно изследване (вж стр. 351) се посочва, 
че хората, които променяли дозите си ин-
сулин в зависимост от броя на въглехидра-
тите, имали HbA1c 0,5% по-ниско от оне-
зи, които не регулирали дозите си инсулин 
преди храна.

Хранене на децата през първи-
те години от живота им

На тази възраст найчесто се сре-
щат капризи и предирчивост към 
храната, откази за ядене. Но това 
поведение се счита за почти „нор-
мално“ за децата, дори когато то 
притеснява и разстройва родите-
лите. Не е изненадващо обаче, че 
злоядството е найтревожно за ро-
дителите на дете с диабет. Следни-
те съображения могат да са ви от 
полза:
Децата растат и се развиват без 
„инструкции“ колко да ядат. Не се 
притеснявайте. Може да изглежда, 
че детето не яде много, но найве-
роятно не е така. Що се отнася до 
вас, ако се тревожите, говорете с 
диетолог и лекар и проверете со-
матограмата на детето (крива на 
растежа и теглото) при педиатър.
Твърдият хранителен режим с оп-
ределени часове за основните хра-
нения   и допълнителните закуски 
не работи много добре при малки-
те. Помислете каква храна и кога 
бихте дали на детето си, ако то ня-
маше диабет и съответно изберете 
дозата инсулин.
Планирайте времето за храна и 
менюто, като вземете под внима-
ние другите дейности на вашето 
дете, например дали детето тича  
наоколо,  или е седяло кротко.
Децата никога не се поддават на 
храненето насила. Опитайте се да 
не акцентирате много върху храна-
та, дори ако понякога е трудно да 
го направите. Обикновено, когато 
кръвната глюкоза намалява, дете-
то огладнява и е посклонно да се 
нахрани.
Избягвайте да използвате сладки 
храни или напитки със захар за 
„компенсация“ на недостатъчен 
прием на въглехидрати. Децата 
бързо се научават да отказват хра-
на, за да получат „награда“  сладка 
напитка или шоколадов крем.

Хранене на децата през първи-
те години от живота им

 (продължение)
Пресен плод за закуска е подобър 
от плодов сок или напитка.

Ако е необходимо, въведете пове-
че инсулин на детето, например, 
ако е на парти за рожден ден или 
когато хапва бонбони.

Понякога закуската е трудна, тъй 
като децата често не са гладни 
рано сутринта. Започнете с чаша 
(или половин чаша) сок или мляко. 
След половин час кръвната глюко-
за ще се понижи леко и апетитът 
ще се подобри.

Глюкоза под формата на гел е мно-
го полезна за тази възраст, тъй като 
децата не трябва да дъвчат таблет-
ки глюкоза при хипогликемия.

Децата растат и техните навици 
на хранене се променят. Говорете 
поподробно с диетолога по тази 
тема.

Вж също така, „Какво се случва, 
ако детето не завърши храненето?“ 
на страница 99.
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Различни методи за оцен-
ка на въглехидратите

В клиничната практика се използват  
много методи за пресмятане  и оценка на 
въглехидратите. Не съществува  консенсус 
относно преимуществото на някой метод 
и определени начини са по-подходящи за 
различните хора, деца и семейства. Едно 
става очевидно - че ако си поставим за цел 
наистина строг контрол на глюкозата за 
по-доброто протичане на диабета, тогава 
възниква необходимост от начин за пре-
смятане на въглехидратите за определяне 
на дозата инсулин. Американската Диабе-
тична Асоциация е определила три нива 
за пресмятане на въглехидратите, които 
се приемат като добър стъпков подход към 
оценката на въглехидратите.

Базово ниво  
За пресмятане на въглехидратите има 

таблици, в които можете да намерите съ-
държанието на въглехидрати в различните 
продукти. Може да използвате таблици за 
замяна на продукти, където продуктите са 
групирани, например, тестени, плодове, 
млечни и е показано какви порции от тях 

съдържат от 8 до 15 г въглехидрати. Дието-
лог ще ви помогне да направите списък за 
съдържанието на въглехидрати в продукти 
от по-особени категории, например сладо-
лед, бонбони, Коледно меню.

Посредством  най-простата формула за 
пресмятане на  въглехидрати диетологът 
ще ви научи как да определяте необходи-
мото количество въглехидрати за различ-
ните приеми на храна  и закуски през деня. 
Също трябва да се научите да четете етике-
тите на продуктите и да използвате табли-
ците на продуктите за пресмятане на въгле-
хидратите. При фиксирана доза инсулин е 
важно да изяждате приблизително еднакво 
количество въглехидрати при основните и 
допълнителни приеми на храна  в едно и 
също време всеки ден, за да поддържате 
своята кръвна глюкоза в пределите на це-
левите колебания.

Средно ниво 
На тава ниво ще се научите да предвиж-

дате как ще се промени кръвната глюкоза 
при употребата на различните въглехи-
драти и как можете да променяте това по-
средством корекционна доза инсулин или 
упражнения. Вие ще можете самостоя-
телно да променяте дозата инсулин според 
количеството въглехидрати, времето и ин-
тензивността на физически упражнения, 
за да постигнете желаните нива на кръвна 
глюкоза. Промените в дозите на инсулина 

Продуктите, съдържащи въглехи-
драти
Хляб, зърнени храни, корнфлей-
кс.
Макарони, ориз, картофи.
Зеленчуци, съдържащи нишесте, 
като царевица, боб и грах.
Плодове и плодови сокове.
Млечни продукти като прясно и 
кисело мляко (сиренето обикно-
вено не съдържа въглехидрати).
Шоколад, бисквити, захар и слад-
киши.

Пресмятането на въглехидратите в храната ще 
ви помогне да определите размера на инсулино-
вата доза преди хранене. Основните източници 
на въглехидрати във вашата храна са хляб, ма-
каронени изделия, ориз, картофи, зърнени храни 
и корнфлейкс. Месото и мазнините не съдържат 
въглехидрати.
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трябва да се правят в отговор на графика-
та на стойностите на кръвната ви глюкоза 
от няколко дни (поне два), а не на базата 
на единичен висок или нисък показател за 
кръвна глюкоза. По-гъвкав метод е да се 
коригира дозата преди хранене в съответ-
ствие с промените в обема въглехидрати 
в поглъщаната храната (без да се спазва 
определено количество въглехидрати). Вж 
стр.155 за съвет как да променяте дозата 
инсулин. Използвана е проста корекция на 
инсулина, за да се гарантира, че ще се по-
крият допълнителните количества въглехи-
драти (виж страница 256).

В едно австралийско изследване опитали 
при деца двете схеми на хранене: гъвкава-
та (порции в зависимост от апетита) и фи-
ксираната - един и същ брой въглехидрати 
(порции в зависимости от съдържанието 
на въглехидратите). При фиксираната пре-
поръчвали да се избират по възможност 
изкуствени захарозаместители. В гъвкава-
та, напротив, не се ограничавали захаро-
съдържащите продукти, препоръчвали се 
само диетични вместо сладки напитки. При 
гъвкавата схема на хранене децата оцени-
ли начина си на хранене много по-високо, 
отколкото при фиксираната. Също така тех-
ният среден HbA1c бил с 0,3% по-нисък 
при този тип хранене. Освен това, децата от 
тази група имали по-малко конфликти в се-
мейството. При режим на многократни ин-

жекции или с инсулинова помпа ти можеш 
да получаваш удоволствие от разнообразни 
продукти, имайки възможност да проме-
няш дозите инсулин в зависимост от съдър-
жанието на въглехидрати в храната си.

Напреднало ниво 
Хора, които си слагат  бързодействащ 

инсулин или аналог с ултрабързо действие 
преди хранене (с помощта на инжекция  
или помпа), могат да променят количество-
то инсулин в зависимост от съдържанието 
на въглехидрати в храната. За изчисление 
на количеството грамове въглехидрати 
може да се използват етикетите  на проду-
ктите и/или таблиците с продукти. При на-
преднало ниво чрез пресмятане  на въгле-
хидратите се определя онази доза инсулин, 
която трябва да се сложи за планираното 
хранене. Това е така нареченият коефици-
ент инсулин-към-въглехидрати (инсулин/
въглехидрати или хлебен фактор), т.е. чис-
лото грамове въглехидрати, за които се из-
исква една единица инсулин. Този метод 
дава много гъвкава схема на хранене, и 
ако го изучите, ще можете да го използвате 
както у дома, так и при хранене навън. 

Първи начин: вие изчислявате колко гра-
ма въглехидрати има в храната, която ще 
поемете на това хранене и разделяте на 
броя единици инсулин, необходими за под-
държане на кръвната захар на същото ниво 
след 2-3 часа. 

Втори начин да се пресметне съотноше-
нието инсулин / въглехидрати е да се раз-
дели общият брой грамове въглехидрати, 
изядени за цял ден на целия болус инсулин 
(преди хранене), въведен за деня (вижте 
основните факти на стр. 245). Не включ-
вайте дозите инсулин със средно или про-
дължително действие (или базалния режим 
на помпата) при тези изчисления.

Трети начин за определяне на кофициен-
та инсулин/ въглехидрати - е т.нар. “Прави-
ло 500”. Разделете числото 500 на своята 
обща денонощна доза инсулин (сложете 
всички видове инсулин - дозите инсулин 
преди храна и базалния инсулин). Полу-
ченото число е количеството въглехидрати 

Примерът е за 12годишно момче (с 
тегло 38 кг). Една единица инсулин е 
необходима за 11 грама въглехидра-
ти, за да  не се променя нивото на 
кръвната глюкоза.



246 247

в грамове, за които трябва 1 ЕД аналог на 
инсулина с ултрабързо действие (НовоРа-
пид, Хумалог). За бързодействащ инсулин 
(Актрапид, Хумулин Р, Инсуман Рапид) се 
използва числото 450.

Проверете съответствието на коефици-
ента, като пресметнете дозата инсулин в 
зависимост от съдържанието на въглехи-
драти в храната. Когато си сложите тази 
доза, кръвната глюкоза трябва да остане 
в границите на колебание от 2 ммол/л от 
началното значение на кръвна глюкоза до 
2-3 часа след хранене при използване на 

аналога с ултрабързо действие и 4-5 часа 
след хранене при бързодействащ инсулин. 
Единственият начин да проверите, колко 
добре работи тази болусна  доза, е да изме-
рите кръвната глюкоза след храна.

Една единица инсулин обикновено по-
крива 10-15 грама въглехидрати при въз-
растните. При децата в ученическа възраст, 
които са по-чувствителни към инсулина, 
една единица може да съответства на 20 
г въглехидрати, понякога дори на 30 г, ако 
детето е във фаза на ремисия (“меден ме-
сец”). За човек с наднормено тегло и изра-
зена инсулинорезистентност една единица 
инсулин може да отива за 5 грама въгле-
хидрати. Вие може да откриете, че сутрин 
една единица инсулина покрива по-малко 
количество въглехидрати. Това се обяснява 
с временна инсулинорезистентност зара-
ди  феномена утринна зора (вж стр. 70) и 
малката физическа активност по това вре-
ме на деня. В едно канадско изследване на 
възрастните хора с диабет средно им бил 
необходим  1,5 ЕД инсулин на всеки 10 г 
въглехидрати на закуска, 1,0 на обяд и 1,1-
1,2 на вечеря. В това изследване гликемич-
ния индекс, фибрите и мазнините в храната 
не са променяли нуждата от инсулин преди 
ядене. Физически активните хора трябва да 
намалят дозата си инсулин, като променят 
коефициента инсулин/въглехидрати. Ако 
се занимавате със сезонни спортове, ще ви 
се наложи да променяте своя коефициент 
инсулин/въглехидрати според сезона. Ако, 
например, той е 1:15 (т.е. 1 единица инсу-
лин на 15 г въглехидрати) в разгара на се-
зона, ще ви се наложи да го промените на 
1:10, когато сезонът завърши.

Ако обръщате внимание на количеството 
въглехидрати в храната, можете по-точно 
да подберете храната и инсулина при раз-
лично количество въглехидрати в зависи-
мост от своя апетит или режим. Но, ако се 
концентрирате само върху  броя  въглехи-
драти, може да забравите, че някои проду-
кти съдържат също много мазнини, което 
не е много полезно.

Общи съвети за баланс при 
употреба на въглехидрати и 

профил на действие на инсу-
лина

При режим на двукратни инжек-
ции  със смес от бързи и бавни 
инсулини целесъобразно е редов-
но и често да се приемат въгле-
хидрати, включително междинни 
закуски, за да се предотврати не-
избежната хипогликемия  по вре-
ме на високите нива на инсулин.
Гъвкав прием на въглехидрати е 
възможен, когато инсулинът се 
инжектира преди хранене при ре-
жим на многократни инжекции или 
инсулинова помпа.
При двукратен режим приемането 
на въглехидрати преди лягане е 
необходимо, за да се предотврати 
нощната хипогликемия.
Допълнителни въглехидрати  са 
необходими преди, по време и 
след часовете за интензивни уп-
ражнения и спорт, за да се ба-
лансира повишения разход на 
енергия и да се предотврати хи-
погликемията.
Стилът на  хранене „по малко и 
често“, който е често срещан при 
помалките деца, може да бъде 
подходящ за инсулинов режим, 
състоящ се главно от инсулин с 
продължително действие или ин-
сулинова помпа.
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В изследване DAFNE (Dose Adjustment 
For Normal Eating - Регулация на дозата 
при нормално хранене) във Великобрита-
ния възрастни хора с диабет преминали 
петдневен курс, на който били обучавани 
как да променят инсулина, подбирайки 
дозата според исканото количество въгле-
хидрати в храната. След една година бро-
ят инжекциии  на ден средно се увеличил 
от 3,6 до 5,3; HbA1c cе подобрил с 0,5% 
без увеличение на тежките хипогликемии 
и значително се подобрило психическото 
благополучие.

Училище
В наши дни е малко вероятно децата с ди-

абет да имат проблеми в училище с полу-
чаването на подходящ тип храна  или меж-
динна закуска.

Понякога е сложно да се обясни на учи-
лищните служители, че детето с диабет не 
винаги трябва да яде еднакво количество 
храна. При използване на режима на мно-
гократни инжекции или инсулинова помпа  
дозата инсулин може да се регулира в съот-
ветствие с апетита и размера на порцията. 
Понякога децата имат нужда от междинна 
закуска, за да избегнат хипогликемия при 
дълъг интервал между междучасията. При 
необходимост диетологът може да погово-
ри с персонала.

Най-добре е обядът в училище да се яде 
по едно и също време всеки ден, но не 
твърде рано, тъй като при дете на режим на 
многократни инжекции периодът до след-
ващото поставяне на инсулин може да се 
окаже твърде дълъг. Вж предложенията за 
режим на хранене на стр. 241. Училищата 
трябва да дадат необходимата информация 
за подходящото време за прием на храна.

Когато съучениците си купуват бонбо-
ни, на детето с диабет е трудно да устои 
на съблазънта да се присъедини към тях. 
Винаги съществува риск, че вместо благо-
разумно поведение те ще започнат да ядат 
“напук” даже повече бонбони, от другите. 
Като компромис може да купувате малко 
бонбони, които да изяде след обяда, кога-
то в стомаха вече има някаква храна. По 
това време и при тези условия нивото на  
кръвната глюкоза няма да се промени зна-
чително, особено ако дозата инсулин пре-
ди обяда е съобразена с бонбоните. Про-
пускане на обяда и замяната му с бонбони, 
както правят някои деца, могат да са много 
вредни при диабет. Децата, които все пак 
ще си купят бонбони, направени от чиста 
захар, трябва да бъдат съветвани вместо 
това да си купят по-добре шоколад (вж 
стр. 259), но ако нямат проблем с килогра-
мите.

Правила при хранене, водещи 
до по-нисък НbА1с

Спазване на препоръчания режим 
на хранене.

Регулиране на количеството хра-
на и / или инсулин в отговор на 
високо ниво на глюкозата.

Регулиране на дозата инсулин 
съобразно количеството въглехи-
драти.

Постоянен избор на определени 
междинни закуски. 

Правилно лечение на хипогли-
кемия (без преяждане).

Средният НbА1с, определен  в из-
следване на DCCT,  при пациен-
ти на интензивна терапия, които 
спазват хранителния режим, бил 
с 0,25  1,0% понисък, отколко-
то при хората, които не спазвали 
правилата.

Следното отношение към хра-
ненето се асоциира с повисок 
НbА1с:

Преяждане при хипогликемия.

Излишни приеми на храна , закус-
ки извън плана за хранене.
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Специални “диабетични” 
продукти?

Так наречените „Продукти за диабетици“ 
(които често можете да намерите в секци-
ите за здравословно хранене в супермарке-
та) не се препоръчват за хората с диабет. 
Често те са по-скъпи и съдържат повече 
енергия (калории), отколкото подобните 
“нормални” продукти. Освен това много 
хора не харесват специфичния им вкус. Де-
цата могат да се почувстват отделени, “раз-
лични” от другите, ако не им се разрешава 
да ядат това, което ядат и техните прияте-
ли. Диабетичните продукти често съдър-
жат сорбитол като захарозаместител, а той 
може да предизвика странични ефекти като 
коремни болки и диария. При диабета е 
много по-добре да се научите да съставяте 
менюто си с обикновени продукти.

“Бързата храна” в закус-
валните

Много хора предпочитата да хапнат на 
крак така наречената “бърза храна” (“fast 
food”) и това става характерна черта на 
съвременния живот. Продуктите в такава 
храна съдържат много мазнини, което не ги 

прави полезни. Но ако си купувате такава 
храна само от време на време не е проблем, 
а след няколко пъти вие ще разберете каква 
да е дозата инсулин, необходима за вашите 
любими храни.

Храна в детските лагери
Времето прекарано в детски лагер, се от-

личава с повишена физически активност и 
децата доста огладняват, когато дойде вре-
ме за храна. Персоналът в лагера не знае, 
колко храна всяко едно дете е привикнало 
да изяде. Основното правило трябва да е да 
се разрешава на децата достатъчно да хап-
нат, за да компенсират повишения разход 
на енергия и да се чувстват добре и сити. 
Но ако някое дете започне да прекалява 
с много големи порции по-добре е да се 
ограничи количеството, а след това да се 
попитат родителите, как те се справят с та-
кава ситуация у дома. Това може да е и по-
вод да се обсъди, как количеството изядена 
храна  и употребата на напитки влияят  на 
кръвната глюкоза. Повишената физическа 
активност често изисква намаляване на до-
зите инсулин, особено преди сън. Късната 
втора вечеря (20.30-21.00) помага за избяг-
ване на хипогликемии. Общата дневна доза 
инсулин средно намаляла с една трета при 
7-12 годишните деца, посещаващи физиче-
ски активен (с водни видове спорт) лагер в 
Нова Зеландия.

Вегетарианство и вегета-
рианска диета

Строгото вегетарианство или вегетариан-
ската диета могат да доведат до нарушава-
не на баланса между количеството белтъ-
чини и въглехидрати в диетата.

Това е следствие от факта, че вегетариан-
ските продукти съдържат много по-малко 
белтъчини, от животинските. Лактовегета-
рианската диета включва мляко и млечни 
продукти, което доставя повече белтъчини. 
Във вегетарианска диета с повишена про-
порция плодове може да има даже по-голя-
мо количество захар, отколкото смесената 
диета.

Училищно меню

Добра идея е да се отбележат необходи-
мите дози инсулин на училищното меню.
Обикновено децата знаят какво ще им 
хареса и какво няма да ядат.

Поговорете с училищния диетолог, за 
да се убедите, че получавате меню за 
дете с диабет, а не обикновено!
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Но, ако се отделя нужното внимание и се 
балансира диетата, много вегетарианци се 
чувстват добре и не страдат от недостиг на 
витамини и минерали, независимо от диа-
бета си. Тъй като много такива млади хора 
са вече в средата на пубертета и по-големи, 
то обикновено те нямат проблеми с ръста.

Строгото вегетарианство и вегетарианска 
диета не се препоръчват за децата, тъй като 
те са застрашени от риск на дефицит на 
белтъчини, витамини и минерали. Отказът 
от месо, риба или яйца - не е задължител-
но синоним на вегетарианство. В строгата 
вегетарианска или лактовегетарианска ди-
ета животинските продукти са заменени с 
продукти от соя и ядки. Ако не замените 

витамините от животинските продукти, то 
нивата на витамин В12 намаляват два пъти. 
Това води до значителен риск от анемия, 
която може да се проявява като слабост. 
Трябва винаги да се съветвате със своя ди-
етолог или лекар, преди да промените ди-
етата си.

Различни култури
Семействата, които принадлежат към 

различни култури и религии, често имат 
различни хранителни навици. По религи-
озни причини, броят на приемите храна  
може да бъде по-малък, а понякога и някои 
храни са изключени напълно (мюсюлма-
ните и евреите не трябва да ядат свинско 
месо, индусите - говеждо). Различава се и 
начинът на приготвяне на храна. В някои 
страни лактозната непоносимост е по-чес-
то срещана при децата.

Във всеки случай, когато обсъждате хра-
ненето на човек с диабет, е изключително 
важно да научите какви са традиционните 
семейни обичаи. При режим на многократ-
но инжектиране обикновено няма труднос-
ти здравословното хранене  на човека с ди-
абет да се съвмести с обичайната семейна 
практика.

Религиозни пости
За специални религиозни пости, като 

например Йом Кипур (Съдния ден) сред 
евреите, можете лесно да се адаптирате, 
като внимателно наблюдавате глюкозата и 
регулирате (намалявате) дозата инсулин. 
Консултирайте се с вашия лекар, ако не сте 
напълно сигурни как да се справите с тази 
ситуация и отбелязвайте всичко в дневника 
за следващия път!

Рамадан: пост за цял месец
По време на Рамадана, деветия месец 

от мюсюлманската година, мюсюлмани-
те постят от изгрев до залез. Освобожда-
ват се от пост болните хора, бременните, 
кърмачките, а също и малките деца. Много 
специалисти-медици не препоръчват този 
пост за хората с диабет 1 тип, но много 
правоверни мюсюлмани с диабет пред-

Колкото поголямо е съотношението фи-
бри/грам във въглехидратите, толкова 
побавна е абсорбацията на глюкоза. Ба-
наните съдържат много малко фибри и 
повишават кръвната глюкоза побързо от 
другите плодове. Ето защо те са подходя-
ща храна при ниска кръвна глюкоза или 
при физически упражнения.
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почитат да постят  на Рамадан. В такъв 
случай е важно да определите нуждата на 
своя организъм от намалено ниво на база-
лен инсулин по време на гладуването и от 
повишено ниво на инсулина преди хране-
нето, което се прави преди изгрев и след 
залез. Задължително е често измерване на 
кръвната глюкоза и промяна на дозите ин-
сулин, за да се избегнат ниски нива денем 
и високи вечер.

Гладуването засилва разпада на мазни-
ни и се увеличават кетоните за сметка на 
повишението на глюкагона. Ето защо, ако 
силно намалите дозите инсулин, ще се под-
ложите на риск от кетоацидоза. Един паци-
ент, 15-годишно момче, беше докарано в 
болницата с кетоацидоза заради пропуска 

На празници и партита

Ако сте почти винаги стриктни с храната, в 
поспециални случаи можете да си позволите 
малко удоволствие. Важно е да се научите сами 
(или Вашето дете, когато е време) да се спра-
вяте с всякакви храни, предлагани на партита, 
защото, ако си носите ваша „диабетна храна“, 
определено ще се почувствате не особено удоб-
но. Подобре е да се опитате да увеличите до-
зата инсулин с 12 единици (или според броя на 
въглехидратите), ако ядете побързо от обичай-
ното, или храната съдържа въглехидрати, които 
са повече от обикновено. Проверете кръвната си 
глюкоза и напишете в дневника си, за да знаете 
за бъдещи партита. На някои празнични вечери 
трябва да се седи на масата дълго време. В та-
кива случаи, найдобре е да се провери кръвната 
глюкоза след края на хранененто и, ако е необхо-
димо,  да се въведе допълнителна доза инсулин.

на дозата инсулин на обед в съчетание с 
обезводняване, а след това преяждане след 
залез.

Допълнително към проблема с гладува-
нето, съществува  риск от преяждане с ви-
сококалорични десерти вечер. В едно про-
учване двукратно инжектиране на аналог с 
ултрабързо действие (Хумалог) и НПХ-ин-
сулин са дали по-добро ниво на  кръвна-
та глюкоза и по-малко хипогликемии, от-
колкото регулярния бърз инсулин и НПХ. 
Две инжекции на ден се поставят преди 
сутрешното и вечерното хранене. Лантус 
може да е добра алтернатива за базален ин-
сулин в такава ситуация. Посъветвайте се в 
своя диабетичен център как на практика да 
планирате поста по време на Рамадан.



251

Без захар?
Когато производителите декларират, че 

даден продукт е „без захар“, това не озна-
чава, че е напълно лишен от захар. Това 
обикновено означава, че към съставките 
не е добавена захар, но може да има ес-
тествена захар от плодове.  Шоколад или 
сладолед без захар може да съдържат по-
вече калории, отколкото е нормално. Таки-
ва сладки храни често съдържат сорбитол, 
който накрая се трансформира в глюкоза в 
черния дроб. Проверявайте етикетите на 
продуктите. Производителите, за съжа-
ление, не винаги посочват точно каква е 
всяка съставка в даден продукт, но обик-
новено всички компоненти са изброени в 
низходящ ред.

Заместители 
на захарта

От праисторически времена хората са копнеели 
за захар. Причината за това е, че естествените 
сладки храни рядко са отровни, докато много 
горчиви могат да бъдат такива.

Без захар?

Неподсладен. В продукта не е 
  добавена съставка със  
 сладък вкус.  Но може да  
 съдържа естествена  
 захар (плодове, млечна  
 захар).

 Няма  Захар не се добавя.
       добавена Въпреки това 
       захар. продуктът може да съ 
 държа естествена за 
 хар, например  
 чист плодов сок.

 Без захар. Не повече от  
 0,2 г захар на 100 г  
 или 100 мл.

 С намалено  Намаляване на захарта
        съдържание  с поне 25% в сравнение
        на захар. с оригиналния продукт.

Изкуствени подсладители
Аспартам

Аспартамът (E951) е направен от две 
синтетични аминокиселини: аспарагинова 
киселина и фенилаланин. Той е 200 пъти 
по-сладък от захарта и се използва в тол-
кова малки количества, че неговото енер-
гийно съдържание (калории) може да бъде 
пренебрегнато. При готвене и печене може 
да загуби сладостта си.

Аспартамът се произвежда от две ами-
нокиселини, наречени аспартанова ки-
селина и фенилаланинов метилов естер. 
Аминокиселини и метилови естери се 
срещат в природата в такива продукти 
като мляко, месо, плодове и зеленчуци. 
По време на храносмилането тялото об-
работва аминокиселините в аспартама по 
същия начин, както и тези от нашите еже-
дневни продукти. Въпреки че аспартамът 
може да се използва от цялото семейство, 
хората с рядко генетично заболяване, на-
речено фенилкетонурия (ФКУ), трябва да 
знаят, че аспартамът е източник на проте-
иновия компонент на фенилаланин. Тези, 
които имат ФКУ, не могат да метаболизи-
рат правилно фенилаланина и трябва да 
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вземат предвид съдържанието на фенила-
ланин във всички продукти, включител-
но в тези, съдържащи аспартам. В много 
страни, включително Русия и Беларус, 
всяко новородено при раждане се изслед-
ва за наличие на ФКУ.

За съжаление, има много измислици 
за аспартама, които плашат хората с ди-
абет и хората, които използват „диетич-
ни“ напитки. Всъщност, използването на 
аспартам при хората е широко проучено. 
Безопасността на аспартама е доказана и 
е доказано, че консумирането на храни 
и напитки, подсладени с аспартам, не се 
свързва със странични ефекти за здраве-
то. Чаша мляко от 250 мл съдържа шест 
пъти повече фенилаланин и тринадесет 
пъти повече аспарагинова киселина от съ-
щото количество газирана вода, подсладе-
на с Нутрасуит (NutraSweet). Чаша сок от 
плодове или доматен сок от 250 мл съдър-
жа три до пет пъти повече фенилаланин 
от еквивалентното количество газирана 
вода с Нутрасуит.

В Обединеното кралство Комитетът по 
токсичност, потребителски продукти и 
околна среда - комитет от независими екс-
перти, който съветва правителството по 
отношение на безопасността на хранител-
ните химически компоненти, наскоро за-
ключи, че няма причина да се преразглеж-
да тяхното предишно становище, което 
потвърждава безопасността на аспартама 
или установената по-рано консумация на 
ден  в мг/кг телесно тегло/ден. Един въз-
растен би трябвало да консумира 14 на-
питки със заместител на захар на ден, за 
да постигне допустимата норма, като се 
предположи, че заместителят на захарта 
се използва в напитката с максимално до-
пустимото ниво. На практика, в повечето 
напитки аспартамът се използва в ком-
бинация с други заместители на захарта, 
така че това ниво е много по-ниско. До-
казано е, че консумацията на аспартам е 
значително по-ниска от максимално пре-
поръчваното ниво, дори при децата и хо-
рата с диабет, които консумират огромни 
количества напитки без захар.

Захарин
Захаринът (Е954) е синтетичен продукт. 

Той е 300-500 пъти по-сладък от захарта и 
не съдържа енергия (калории). Придава на 
храната леко метален вкус при нагряване 
над 70 ° C и затова трябва да се добавя след 
готвене.

Ацесулфам К
Този подсладител (E950) е 130-200 пъти 

по-сладък от захарта. Толерира добре то-
плината и може да се използва за печене. 
Смесва се с млечна захар (лактоза), но в 
толкова малки части, че няма някакво зна-
чително количество калории.

Сукралоза
Сукралозата (Е955) е 600 пъти по-сладка 

от обикновената захар. Тя е направена от 
захар, но не влияе на кръвната захар. Су-
кралозата има вкус на захар и е стабилна 
при нагряване. Може да се използва за пе-
чене и за готвене.
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Цикламат
Цикламатът (E952) е 30-50 пъти по-сла-

дък от захарта и не съдържа калории. Той е 
стабилен при високи температури и затова 
е подходящ за готвене и печене. Често се 
използва в безалкохолни напитки, млечни 
продукти и шоколад. В Обединеното крал-
ство Агенцията по хранителни стандарти 
съветва родителите да дават на малките 
деца не повече от три чаши (около 180 мл 
на ден) разтворими безалкохолни напит-
ки или плодови напитки, съдържащи под-
сладител цикламат. Ако децата на възраст 
между 1,5 и 4,5 години пият повече от това 
количество, това ще доведе до превишава-
не на нивото на допустимото потребление 
на цикламат на ден. Освен това, Агенцията 
препоръчва при приготвянето на разтво-
рими безалкохолни напитки с цикламат, 
известен още като E952, родителите да ги 
разреждат повече, когато са предназначени 
за малки деца.

Естествени подсладители
Всички тези подсладители съдържат ка-

лории, които трябва да се имат предвид, 
ако имате проблеми с теглото.

Фруктоза
Фруктозата е почти два пъти по-сладка 

от захарта. Въпреки че фруктозата не вли-
яе директно на нивото на кръвната глюко-
за, тя се трансформира в глюкоза в черния 
дроб, а калориите, които съдържа, могат да 
доведат до увеличаване на теглото. В ре-
зултат на това в някои страни фруктозата 
не се счита за подходящ заместител на за-
харта за хора с диабет. В други страни (като 
Финландия и Германия) се продават много 
„диабетични продукти“, съдържащи фрук-
тоза (вж. също стр. 82).

Захарни алкохоли
Захарните алкохоли (наричани още по-

лиоли) се използват от производителите 
на храни за намаляване на съдържанието 
на въглехидрати и/или мазнини и често 

се използват в дъвки, сладкиши без захар, 
сладолед и сладкарски изделия. Захарните 
алкохоли съдържат почти два пъти по-мал-
ко енергия (2,5 ккал/г) в сравнение с други 
въглехидрати (4 ккал/г). По химична струк-
тура те не са захари или алкохоли, но с те-
чение на времето се превръщат във фрук-
тоза и глюкоза от черния дроб. Имената на 
захарните алкохоли обикновено завършват 
с „-ол“ или „-ит“, например сорбитол, кси-
литол, манитол, малтитол и лактитол. Хи-
дрогенираните хидролизати на нишесте и 
изомалт са също захарни алкохоли. Захарта 
е два пъти по-сладка от сорбитола. При из-
числяването на въглехидратите е необходи-
мо да се вземе предвид само половината от 
количеството захарни алкохоли.
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са много полезни. Има няколко изклю-
чения от това правило, например Фанта 
Лайт, която може да съдържа и малко 
фруктоза.

Когато хранителният продукт има етикет 
„диетичен“, ситуацията е по-сложна. Та-
кива продукти не са непременно без захар. 
В някои страни храните могат да се нари-
чат „диетични“, ако са с 25% намаление 
на съдържанието на захар. Продуктите, 
съдържащи мазнини, могат да бъдат ети-
кетирани като „диетични“, когато количе-
ството мазнини се намали с поне 50%. Тъй 
като правилата за етикетиране могат да се 
различават в различните страни, трябва да 
попитате вашия диетолог какво означава 
етикетирането при вас.

Леките (нискомаслени) сладоледи съ-
държат около една трета от количеството 
мазнини, съдържащи се в обикновен сла-
долед. „Без мазнини“ означава, че продук-
тът изобщо не съдържа мазнини, докато 
надпис „без добавена захар“ може да озна-
чава, че вместо това са добавени захарни 
алкохоли.

Сорбитолът (Е420) е естествено получен 
от сливи, череши и други плодове. Сорби-
толът и другите захарни алкохоли абсор-
бират течността от червата и осигуряват 
храна за чревните бактерии. Голямо коли-
чество сорбитол може да причини болки в 
корема и диария, които ограничават упо-
требата му.

Диетични напитки и дие-
тични храни

Диетичните напитки 
(„лайт“ напитки) обик-
новено са подсладени с 
аспартам и изобщо не съ-
държат захар. Тъй като те 
не повишават кръвната 
глюкоза, хората с диабет 
могат да приемат пове-
чето от тези напитки „за 
неопределено време“. 
Въпреки това, напитките 
от типа на кока-кола често съдържат ко-
феин, така че в големи количества те не 
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Рано или късно, но всички млади хора с 
диабет са изложени на изкушение от прия-
телите и връстниците, които ги канят да си 
хапнат сладкиши, сладолед или бонбони. 
В къщи членовете на семейството често 
се опитват да регулират това, като позво-
ляват, например, сладолед да се яде само 
при специални поводи и сладкиши в опре-
делени дни. На всички родители, незави-
симо от това дали детето има диабет или 
не, им е трудно да накарат детето да спазва 
ограничения. Очевидният проблем за един 
млад човек с диабет е, че всички тези вкус-
ни неща увеличават кръвната глюкоза (ако 
не добавяте допълнителен инсулин или не 
замествате други източници на въглехидра-
ти). Това е основната причина, поради коя-
то на родителите се налага да кажат: „Не, 
не трябва да ядеш това. Това е лошо за ди-
абета ти.“

Казвайки това, лесно е да забравим, че 
отговорът на въпроса „Мога ли да хап-
на нещо сладко?“ вероятно ще бъде „Не“, 
дори ако е зададен от дете без диабет: „Не, 
сладкото разваля зъбите“, „Не, не можем 
да си го позволим“ или „Не, в нашето се-
мейство сладкиши се хапват само в неде-
ля.“ На практика резултатът е един и същ 
(без сладки неща), но за детето с диабет 
има разлика и тя е важна. Ако винаги се 
обръщате към едно дете с диабет, казвай-
ки „Не!“, детето скоро ще започне да мрази 
болестта, която е в основата на ограниче-
нията. Той или тя ще започнат да вярват, че 
само и единствено заради диабета е невъз-
можно да похапват безразборно сладкиши, 
а и много други неща.

Прочетете внимателно данните в таблицата! Пет-
надесет грама въглехидрати съответстват на една 
филия хляб. Какво ще изберете? Четири бонбо-
на, една филия хляб или половин кутия пуканки 
(25 грама царевични зърна)?

Бонбони, сладкиши и 
сладолед
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Не искаме да забраняваме сладкишите 
нито на децата, нито на възрастните с ди-
абет, но и не искаме да казваме, че те не 
трябва да се ограничават. Нашата идея е, 
разбира се, да можете да ядете сладолед 
или бонбони, но преди това да помислите 
как и кога да ги ядете, за да не повлияят 
значително нивото на кръвната ви глюкоза. 
Повечето възрастни от време на време си 
позволяват да похапнат нещо сладичко. Ето 
защо, на децата също трябва да се даде въз-
можност да регулират инсулина и храната, 
така че да могат да ядат при повод нещо 
сладко без прекалено да се повиши кръв-
ната им глюкоза. Когато отивате на парти е 
много по-приятно, ако можете да ядете съ-
щата храна като всички. Но дори и възраст-
ните няма да се чувстват добре, ако често 
посещават партита. Затова подчертаваме, 
че децата могат да правят това само при 
специални поводи, а не всеки ден. Твърде 
многото сладкиши са лоши и за хората без 
диабет. Те доставят празни калории, които 
причиняват риск от наддаване на тегло и 
увреждане на зъбите.

Всичко това се отнася до свободата, съ-
четана с отговорност, а за да я овладеете, 
трябва да практикувате и да експеримен-
тирате. Важно е да контролирате кръвната 
си глюкоза преди и след като опитате нещо 
ново. Първият опит може да не е перфек-
тен, но след известно време ще научите 
по-добре как работи тялото ви. Важно е да 
водите дневник, за да си спомните по-къс-
но какво сте правили и какво се е случило 
след това.

Колко инсулин трябва да 
добавя?

Една допълнителна единица инсулин за 
всеки 10-15 грама допълнителни въглехи-
драти (т.е. захар) обикновено е достатъчна. 
Използвайте своя коефициент инсулин/въ-
глехидрати, ако сте го изчислили (виж стр. 
245, глава 19, „Хранене“). Ако сладкиши 
или сладолед се ядат вместо обичайната 
закуска, трябва да вземете под внимание 
само количеството въглехидрати, което 
надвишава въглехидратите в обичайното 

ви хранене. Разбира се, ефектът им върху 
кръвната глюкоза няма да бъде перфектен, 
така че не препоръчваме да го правите ре-
довно. Но в специални случаи този подход 
може да бъде приемлив.

Но не забравяйте, че изключенията тряб-
ва да са изключения - ако го правите все-
ки ден, това се превръща в навик, а такъв 
навик не е съвместим с диабета ви. Как и 
кога да ядете сладкиши и сладолед, трябва 
да обсъдите със своето семейство. Диабет-
ният екип може само да обясни как захарта 
от тези деликатеси влияе върху тялото ви и 
как да коригирате дозата на инсулина.

Можете да инжектирате допълнително 
инсулин, когато ядете шоколад или обик-
новен сладолед. Но трябва да го инжекти-
рате 30 минути преди да ядете сладкиши, 
съдържащи само захар, защото те по-бързо 
влияят на кръвната глюкоза. Аналозите на 
инсулина с ултрабързо действие (НовоРа-
пид и Хумалог) са по-ефективни, ако яде-
те сладкиши, съдържащи чиста захар, но 
могат да бъдат твърде бързи за сладкиши, 
съдържащи мазнини, като сладолед или 
шоколадови блокчета. Ако се сблъскате с 
подобен проблем, по-добре е да инжекти-
рате инсулина след като ги изядете. Когато 
използвате помпа, ако е необходимо, може-
те да я насторите, на удължен болус (вижте 
илюстрацията на стр. 194). 

Добре е, ако ви се ядат сладкиши или 
сладолед, да ги хапнете като десерт след 
редовно хранене. Тогава захарта се смес-
ва в стомаха с останалата част от храната, 
така че няма да повлияе прекалено бързо 
на кръвната ви глюкоза. Можете да инжек-
тирате обичайната си доза инсулин, напри-
мер, ако замените чаша мляко (~ 200 мл) с 
10 г въглехидрати под формата на бонбони 
или сладолед. 
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Да ядете сладкиши, замествайки някои 
от другите въглехидрати в порцията ви, е 
може би най-добрият начин да се действа, 
когато ви се похапва нещо сладичко. Мо-
жете например да намалите порцията хляб, 
картофи или плодове. Ако просто добавите 
десерт, тогава получавате повече въглехи-
драти, отколкото обикновено и трябва да 
увеличите дозата инсулин, както е описано 
по-горе. Въпреки това, с този подход, вие, 
като и всеки друг човек, ще бъдете изложе-
ни на риск от наддаване на тегло.

Количеството на допълнителния инсулин 
зависи от общата ви инсулинова нужда. 
По време на пубертета, когато общата доза 
инсулин е висока (повече от 1 Ед/кг/ден), 
може да се нуждаете от повече от 1 Ед ин-
сулин на всеки 10 г въглехидрати. 

Ако сте в ремисия (ниска нужда от ин-
сулин през първите 6-12 месеца след на-
чалото на диабета, виж стр. 219, глава 18 
„Потребност от инсулин“), трябва да до-
бавите от четвърт до половин единица за 
допълнителни 10 г въглехидрати. Собстве-
ната секреция на инсулин ще осигури ос-
таналото. 

Проверете кръвната си глюкоза 0,5-1 час 
след като сте яли сладкиши и експери-
ментирайте, за да разберете какво работи 
най-добре за вас. Вижте “Пресмятане на 
въглехидратите”  в глава 19, „Хранене“, на 
страница 242 за по-точни методи за опре-
деляне на индивидуалните нужди от инсу-
лин за дадено количество въглехидрати.

Съставът на сладоледа може да е раз-
личен при различните марки сладолед. 
Колкото повече мазнини са добавени, 
толкова побавно ще се повиши кръв-
ната глюкоза, но и толкова повече ка-
лории ще се съдържат в него.

При диабета лесно може да 
се развие бонбономания . Ня-
кои деца с диабет ядат дори 
повече бонбони от прияте-
лите си, въпреки че знаят, че 
това е лошо за тях. Опитайте 
се да не давате на бонбоните 
твърде голямо място в живота 
си. Опитайте се да ядете само 
малък брой от тях и то в под-
ходящи ситуации. Дори и да 
не можете да направите това 
в момента, ще започнете да 

го правите правилно по-късно, когато пораснете 
малко. Въпросът с бонбоните трябва да бъде: не, 
ако ги преодолеете, а когато ги преодолеете...
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Сладолед
В очите на много деца, лятото без сладо-

лед изобщо не е лято. Разбира се, можете да 
ядете сладолед, дори ако имате диабет. Оби-
чайният съвет е: помислете предварително 
и експериментирайте, за да разберете какво 
е най-добро за вас. Има два основни вида 
сладолед: плодов лед (на пръчка, ледена 
близалка) и „обикновен“ сладолед, произ-
веден от млечни продукти. Плодовият лед 
е подобен на замразения плодов сок (там 
често се добавят захар или подсладители) 
и засягат нивата на кръвната глюкоза по 
същия начин като сока със захар, с изклю-
чение на това, че се изисква повече време 
за облизване на замразения лед, отколкото 
за изпиване на чаша плодов сок. Плодови-
те сладоледи са чудесни при хипогликемия, 
например, ако сте някъде на плажа. Въпре-
ки това, трябва да се уверите, че ядете ре-
довен плодов сладолед, а не с ниско съдър-
жание на захар, защото ще получите малък 
или никакъв ефект върху нивото на кръвна-
та си глюкоза.

Сладолед от млечни продукти (крем-сла-
долед) съдържа мазнини, които забавят ос-
вобождаването на стомаха. Следователно, 
повишаването на кръвната глюкоза ще бъде 
видимо чак 45-90 минути след като изяде-
те сладоледа. От това следва, че млечният 
сладолед не е подходящ за предотвратяване 
на хипогликемия. Въпреки това, той може 
да бъде добра алтернатива, когато играете 
например футбол, тъй като такива дейнос-
ти изискват допълнителна захар за дълго 
време. 

Млечният сладолед е подходящ, ако си 
инжектирате  регулярен бързодействащ 
инсулин в смисъл, че инсулинът започва 
да работи по същото време, когато сла-
доледът започва да повишава кръвната 
глюкоза. Но аналозите на инсулина с ул-
трабързо действие (НовоРапид, Хумалог) 
могат да имат твърде бързо действие за 
млечния сладолед. Когато използвате та-
къв вид инсулин, по-добре е да го инжек-
тирате след като сте изяли сладоледа или 
да зададете удължен болус, ако имате пом-
па (дозатор).

По време на нашите тренировъчни лаге-
ри за млади хора с диабет експерименти-
раме по малко със сладолед и карамелени 
бонбони. Диетологът разказва на децата за 
състава на различните сладоледи. 

Сладоледът води до побавно покачва-
не на кръвната глюкоза, отколкото може 
да се очаква. Причината е, че високото 
съдържание на мазнини води до бавно 
освобождаване на стомаха. Графиката е 
взета от американско проучване на въз-
растни с диабет, които са яли 100 г (3/4 
чаша) ванилов сладолед (съдържащи 
24% въглехидрати и 11% мазнини). Ако си 
инжектирате регулярен бързодействащ 
инсулин (35 единици) 30 минути преди 
сладоледа, повишаването на кръвната 
глюкоза е значително пониско.
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След това правим „проба със сладолед“ 
по време на закуска. Децата предварително 
измерват кръвната си глюкоза и след това 
обсъждат с ръководителите какво трябва да 
направят, за да изядат любимия си сладо-
лед. Ако е необходимо, освен това инжек-
тират допълнително  инсулин за сладоледа. 
Може да не е най-разумно да изядете голям 
сладолед с кръвна глюкоза от 15 ммол/л, 
но животът е пълен с такива ситуации и не 
е лошо да знаете как да се справяте с тях. 
Децата могат да изберат дали да хапнат 
сладолед, но само ако добавят допълните-
лен инсулин. 1–1,5 часа след като са изяли 
сладоледа,  измерват кръвната си глюкоза, 
за да разберат дали допълнителната доза 
инсулин е била достатъчна.

Шоколад
Шоколадът съдържа мазнини, които въз-

препятстват усвояването на въглехидрати-
те, като забавят освобождаването на сто-
маха. Например, можете да изядете малък 
блок шоколад (24 г = 14 г въглехидрати) за 
закуска вместо сандвич. Това е добре да се 
случва от време на време, но (като цяло, 
както и при всеки човек без диабет), не 
трябва да се храните по този начин всеки 
ден. Въпреки това, по време на физическа 
активност, можете да ядете малък блок шо-
колад в допълнение към нормалната закус-
ка без никакви проблеми.

Бонбони
По време на тренировъчните ни лагери, 

ние заменяме една ябълка в следобедната 
закуска (по време на играта „търсене на съ-
кровища”) с пликче бонбони, съдържащи 
желатин, което ги прави трудни за ядене и 
забавя абсорбцията на глюкоза. Някои бонб-
они със сладък вкус, които лесно се разделят 
на малки парченца по време на дъвченето, 
съдържат предимно чиста захар. Бонбоните 
без захар обикновено съдържат сорбитол, 
който е по-добър за зъбите и повишава нива-
та на кръвната глюкоза по-бавно. Разказваме 
на децата тези факти, докато те пробват раз-
личните видове бонбони, за да ги улесним 
да разберат разликата между тях.

„Проба със сладолед“
(1) Измерете нивото на кръвната си глю-

коза, преди да изядете сладоледа.
(2) Изчислете съдържанието на въгле-

хидратите в закуската си в грамове 
(сандвич с една филия хляб = 15 г, 
една чаша мляко = 10 г, за плодове-
те, виж таблицата на стр. 249). Ре-
шете какъв вид сладолед искате (не 
плодова близалка, която съдържа 
само замразена сладка вода).

(3) Изчислете въглехидратното съдър-
жание на сладоледа.

(4) Въведете една единица инсулин 
допълнително за всеки 10 грама 
допълнителни въглехидрати в сла-
доледа (или според инсулин/въгле-
хидратния си коефициент).

(5) Намалете дозата с 12 Ед, ако кръв-
ната ви глюкоза преди яденето на 
сладоледа е помалко от 45ммол/л 
или ако искате да спортувате. Уве-
личете с 12 Ед, ако кръвната ви 
глюкоза преди яденето на сладоле-
да е  повисока от 10 ммол/л. Може-
те също да използвате коефициен-
та си на корекция, вж стр. 152, глава 
15, „Подбор на инсулиновите дози“, 
ако сте свикнали с тази система.

(6) Във фаза на ремисия (меден месец, 
виж стр. 219, глава 18, „Потребност 
от инсулин“), трябва да се прилага 
само една четвърт или половината 
от допълнителната препоръчвана 
доза инсулин.

(7) Измерете кръвната си глюкоза 11,5 
часа след сладоледа, за да видите 
дали всичко върви, както очаквате.

(8) Запишете всичко, което сте напра-
вили в дневника си, така че след-
ващия път, когато искате сладолед, 
да знаете подобре какво да напра-
вите.

Не забравяйте, че независимо дали 
имат диабет или не, децата не ядат 
сладолед всеки ден. Родителите са 
тези, които трябва да решат кога деца-
та могат да ядат сладолед, и правила-
та са едни и същи за децата със или 
без диабет.
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Една опаковка желатинови бонбони, под-
сладени със сорбитол (около 15 г), има съ-
щия ефект върху глюкозата като една малка 
ябълка или круша. Съдържанието на една 
опаковка сладък дропс (бонбонки за смуче-
не) дава същия ефект като 6 таблетки декс-
троза (18 г). Ако детето иска да изяде един 
малък желатинов бонбон в даден момент 
след обяда, това изобщо няма да повлияе 
на кръвната му глюкоза. Като казваме това, 
не означава, че препоръчваме децата да 
ядат сладкиши всеки ден. Правилото да се 
ядат по-малко бонбони е добро за всички 
деца, независимо дали имат диабет или не. 
Същите правила трябва да се спазват и в 
семейства без диабет, т.е. родителите реша-
ват кой подход да изберат. Много е важно 
децата с диабет да чувстват, ако е възмож-
но, че се третират по същия начин, както 
техните приятели или братя и сестри без 
диабет, когато става въпрос за бонбони.

Тези принципи за регулиране на консу-
мацията на сладолед и бонбони съчетават 
свобода и отговорност. За да се научите как 
да се справяте добре с всякакви ситуации, 
трябва да практикувате и експериментира-
те. Важно е да измервате кръвната глюко-
за както преди, така и след изпробване на 
нещо ново. Може би първоначално кръв-
ната ви глюкоза няма да бъде точно така-
ва, каквато би трябвало, но след известно 
време ще опознаете тялото си по-добре. 
Много е важно да водите дневник - по-къс-
но можете да се върнете към определена 
ситуация и да определите какво е работило 
добре за вас и какво не.

Бонбони в почивните дни

В някои семейства на децата се разре-
шават бонбони само през почивните дни. 
Най-добрият подход е, когато бонбоните се 
дават като част от нормалната закуска или 
основното хранене, замествайки въглехи-
дратите. Ако искате да ядете бонбони по 

време на лека закуска, започнете със сан-
двич (за предпочитане с високо съдържа-
ние на фибри). Комбинацията от мазнини 
и диетични фибри в такава закуска ще за-
бави освобождаването на стомаха, като по 
този начин ще намали ефекта от сладкиши-
те върху нивата на кръвната глюкоза. Ул-
трабързодействащите инсулинови аналози 
(НовоРапид и Хумалог) постигат ефекта 
много по-бързо, така че може да нямате 
нужда от сандвич, който да забавя абсор-
бцията на глюкозата. Проверете кръвната 
си глюкоза преди и след бонбоните, за да 
разберете какво работи най-добре за вас.

Колко сладкиши и сладки 
неща може да яде един 
млад човек? 

Необходимо е да се установи индивиду-
ално. Консумирането на много бонбони ще 
доведе до увеличаване на теглото, дори ако 
нямате диабет. От практиката е известно, 
че от половин до три четвърти от теглото 
на всеки бонбон е чиста захар. Съставът 
на въглехидратния сандвич съответства на 
приблизително 20-30 г бонбони. Сладки-
ши, съдържащи мазнини, дават по-бавно 
повишаване на кръвната глюкоза, но съ-
държат повече калории. Това се отнася за 
млечен шоколад или шоколадови бонбони. 
Карамел, лукчета и други бонбонки, съдър-
жащи почти чиста захар, ще повишат ни-

Пуканките са добро „диабетично лакомство“. По-
ловин кутия пуканки съдържа почти толкова въгле-
хидрати, колкото един сандвич (1 филия хляб). Пу-
канките за микровълнова печка съдържат толкова 
въглехидрати, колкото и обикновените пуканки.
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вата на кръвната глюкоза много по-бързо. 
Съставът на захарните бонбони с корен от 
малц (лакрицови бонбони) е почти същият 
както при другите видове бонбони. Чуде-
сен начин да се насладите на сладкишите 
е да ги ядете по време на физическа актив-
ност, например, по време на следобедна 
разходка, докато играете футбол или кога-
то карате велосипед или бягате по плажа. 
Допълнителната активност изгаря допъл-
нителните калории от сладкишите.

Правете почивка  
от бонбоните

Не е лесно да се справиш с диабета, ако 
ядеш огромно количество сладки неща, 

така че всеки, който го е изпитал, ще по-
твърди. За някои хора това е малко като пу-
шенето - само да го намалите - просто не 
се получава. Ето защо се опитайте напъл-
но да спрете бонбоните, поне за известно 
време. Ако ви е трудно да кажете „не“, не 
дръжте бонбони у дома. За съжаление, пре-
комерната употреба на сладкиши трябва да 
остане изключение в поведението на всеки 
човек с диабет. А ако правите нещо всеки 
ден, то престава да бъде изключение.

Много семейства практикуват прекъсва-
ния в похапването на бонбони, независи-
мо от това дали има човек с диабет в се-
мейството. В същото време, децата могат 
да получават пари или друг вид награди, 
ако изкарат без бонбони шест месеца или 
цяла година. Такава система работи добре 
за деца, за които е вредна консумацията на 
сладкиши по други причини, както и за де-
цата с наднормено тегло. Възрастните мо-
гат също да се насърчават, например, нова 
рокля или пътуване, ако за дълго време ус-
пеят да спрат сладкишите.

Какво означават етикетите на 
опаковките на бонбоните?

Видове захар Фруктоза
 Лактоза
 Ксилоза
 Декстроза

Захарни алкохоли Ксилитол
 Манитол
 Сорбитол
 Изомалт
 Малтитол
 Лактиол

Други  Хидролизати на
обозначения  хидрогенирано ни 
за въглехидрати шесте
 Малтодекстрини
  Царевичен сироп
 Високомалтозен  
 сироп
 Високофруктозен  
 царевичен сироп
 Царевично нишесте
 Немодифицирани  
 нишестета

Съвет: Говорете с диетолог, за да на-
учите повече за хранителните състав-
ки, заместителите на захарта, видове-
те въглехидрати и техния ефект върху 
кръвната глюкоза.

Ако бонбоните съдържат мазнини (на-
пример шоколадови бонбони), те во-
дят до забавяне на освобождаването 
на стомаха и следователно до бавно 
покачване на кръвната глюкоза. Ако си 
инжектирате бързодействащ инсулин 
(Актрапид, Хумулин Р, Инсуман Ра-
пид) и ултрабърз аналог на инсулина 
(НовоРапид, Хумалог), може да уста-
новите, че бързодействащият инсулин 
работи подобре с такъв вид бонбони.



262 263

Ако имате проблеми с теглото, ще бъде 
трудно да балансирате консумацията на 
бонбони с диабета. Ако ядете сладкиши, 
съдържащи мазнини, те ще имат по-ма-
лък ефект върху кръвната ви глюкоза, но 
ще доведат до увеличаване на теглото. Ако 
ядете сладкиши с по-малко мазнини, те ще 
повлияят по-силно нивата на кръвната ви 
глюкоза. В такава ситуация, пълното спира-
не на сладкишите е единственият ви шанс, 
ако искате да контролирате добре и теглото 
си, и своя гликиран хемоглобин HbA1c.

Картофен чипс
Картофеният чипс не е много полезен 

вид закуска, тъй като съдържа много маз-
нини и калории, които лесно създават про-
блем с теглото. В Обединеното кралство 
чипсовете често се консумират на обяд, но 
по-здравословна алтернатива за всеки ден 
са нискомаслените закуски. Чипсът е до-
бър за лека закуска два пъти седмично, ос-
вен ако, разбира се, не го изядете на обяд.

Картофените чипсове повишават нивото 
на кръвната глюкоза много бавно, поне за 
3-4 часа (вж. графиката на страница 263). 
Двадесет и пет грама картофен чипс (коли-
чеството, което може да се побере в дланта 
на възрастен) има около същото количество 
мазнини (8 г) и въглехидрати (15 г) колкото 
има и един сандвич. Добре е да се яде чипс 
като допълнителна закуска преди лягане 
след игра на футбол, за да се предотврати 
хипогликемия през нощта. Но не забравяй-
те, че основното нещо е умереността във 
всичко и се уверете, че сте взели чипс с не-
наситени мазнини (растително масло). Но 
какъвто и да е чипсът, ако изядете цял па-
кет от 200 грама, кръвната ви глюкоза със 
сигурност ще се повиши.В едно шведско проучване на 16 тий-

нейджъри заменили 2 от 3те сандвича 
със сирене с желатинови бонбони по 
време на закуска. Кръвната глюкоза се 
повишила малко побързо с тази ком-
бинация, но много побавно, отколкото 
когато яли само желатинови бонбони. 
Белият хляб почти не съдържа фибри, 
но има поголям обем от желатиновите 
бонбони, което води до побавно осво-
бождаване на стомаха. Мазнините в 
маргарина и сиренето в сандвичите 
също водят до бавно освобождаване 
на стомаха.
Сандвич, приготвен с богат на фи-
бри хляб, в комбинация с желатинови 
бонбони, може да направи отговора 
на кръвната глюкоза още послабо из-
разен. От това следва, че найдобри-
ят начин да се ядат сладкиши е да ги 
вземете след хранене, защото тогава 
кръвната ви глюкоза ще се промени 
помалко.

Използвайте възможността да изядете порцията 
си бонбони по време на тренировка. Едно мо-
миче ядеше „бонбони в петък“ всяка седмица по 
време на езда, и те не оказваха влияние върху 
нивото на кръвната й глюкоза.
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Дъвка
Дъвката съдържа толкова малко количе-

ство захар (около 10 г на опаковка), че дъв-
ченето на едно парче на всеки два до три 
часа не причинява никакви проблеми. Ако 
рядко дъвчете дъвка, то от гледна точка на 
диабета няма конкретни възражения срещу 
използването на обикновена дъвка вместо 
нейната „без захар“ разновидност. Вашият 
стоматолог ще препоръча втория вариант, 
разбира се. Но ако предпочитате да дъвчете 
половин пакет наведнъж, тогава е по-добре 
да изберете марка с изкуствен подсладител 
като Нутрасуит.

В друго изследване сравнили различни 
видове закуски с едно и също съдържа-
ние на калории: 2,5 филии тъмен ръ-
жен хляб със сирене и ябълка, парче 
млечен шоколад (67 г) и картофен чипс 
(70 г). Обичайните закуски, съдържа-
щи малко повече въглехидрати, дали 
найголямо увеличение на кръвната 
глюкоза, докато картофените чипсове 
дали наймалко нарастване. Блокчето 
млечен шоколад дало бавно покачване, 
което го прави неподходящо за хипог-
ликемия.
Мазнините в шоколада и картофени-
те чипсове причиняват бавно осво-
бождаване на стомаха, поради което 
повишаването на кръвната глюкоза е 
побавно. Промишленият процес при 
производството на чипсове прави за-
харта помалко достъпна за храносми-
лателните ензими, така че те се абсор-
бират бавно.
Препоръката на диетолога Гунила Се-
дермарк, която е провела тези проучва-
ния, не е, че трябва да ядем шоколад 
и чипс вместо лека закуска всеки ден. 
Повечето деца не трябва, дори и да ис-
кат… Разликата е, че казвайки „Не!” на 
чипса и шоколада, трябва да го правим 
по същия начин както и при децата без 
диабет. Много е важно да се стараете 
да избягвате да казвате „Не!” на диабе-
та почесто, отколкото е необходимо.
Шоколадовото блокче е добра закуска 
за деца с диабет, когато се разхождат 
или карат ски, същото се отнася и за 
техните приятели или братя и сестри 
без диабет. Един ден в седмицата мо-
жете да заменяте закуска или част от 
вечерята с чипс. Цялото семейство за-
едно може да ги ползва с чиста съвест.

Съставите са приблизителни, тъй като 
се различават при различните произ-
водители. Високомасленият шоколад 
повишава нивото на кръвната глюкоза 
побавно. Желатиновите бонбони по-
вишават нивото на кръвната глюкоза 
малко побавно от бонбоните, които 
лесно се дъвчат. Ако си инжектирате 
ултрабързодействащ аналог на инсу-
лина (НовоРапид, Хумалог) и регуля-
рен бързодействащ инсулин (Актра-
пид, Хумулин Р, Инсуман Рапид), ще 
откриете, че регулярния бързодейст-
ващ инсулин работи подобре, когато 
ядете шоколад.
Найдоброто време за ядене на слад-
киши е по време на физическа актив-
ност, ниска кръвна глюкоза или ведна-
га след хранене.
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Контрол 
на теглото

Много млади хора, и особено тийней-
джърките, се затрудняват да поддържат 
теглото си на желаното ниво, независимо 
дали имат диабет или не. Много момиче-
та и без диабет натрупват излишни кило-
грами в продължение на няколко години 
след първия менструален цикъл, особено 
ако намалят количеството на физическите 
упражнения. Това се дължи на факта, че те 
продължават да ядат едно и също количе-
ство храна, въпреки че вече са спрели да 
растат на височина. Повечето момичета 
порастват след получаването на менструа-
ция  само с още 6-8 см. Този проблем е още 
по-изявен при момичетата с диабет, тъй 
като за тях е особено трудно да отслабнат. 
Ето защо е важно момичетата с диабет да 
намалят както обема на храната, така и до-
зата инсулин, когато темповете им на рас-
теж се забавят и особено след достигане на 
окончателния ръст.

Индексът на телесна маса (ИТМ) е пока-
зател, определян от съотношението телес-
но тегло спрямо височина. Той може да се 
изчисли като масата на човек се раздели 
на неговата височина в метри на квадрат 
(кг/м2). За излишно тегло се говори, ако 
ИТМ е над 25,0; затлъстяване - над 30,0 и 
тежко затлъстяване - повече от 35,0 кг/м2. 
Излишното тегло се появява, когато човек 
консумира повече енергия, отколкото из-
рaзходва. Доказано е, че дори умерена фи-
зическа активност - само 30 минути на ден 
подобрява чувствителността към инсулин 
и че помага да се намали теглото.

Едно британско проучване показа, че 
жените с диабет получават наднормено 
тегло още в юношеството, а при младите 
възрастни хора и двата пола вече имат из-
лишно тегло. Приблизително 30% от мла-
дите жени (но никой от младите мъже) сa 
инжектирали по-малко инсулин, отколко-
то им e било предписано, с надеждата, че 

това ще им помогне да контролират тегло-
то си. Шведско проучване установило, че 
момичетата с диабет тежат средно с 6,5 кг 
повече, отколкото техните връстнички без 
диабет. Между 18 и 22 години теглото им 
не се променя, но HbA1c се подобрява и 
денонощната доза инсулин значително на-
малява.

Удовлетворение или 
„чувство за ситост“?

Ние вярваме, че децата винаги трябва 
да ядат достатъчно, за да се чувстват до-
волни. Но трябва да правим разлика меж-
ду усещането за приятно удовлетворение 
и „чувството за ситост“. Да ядете докато 
получите чувство на удовлетворение, съв-
сем не означава да ядете толкова, колкото 
искате. Дори децата в началното училище 
трябва да разберат тази разлика и да зна-
ят, че преяждането води до увеличаване на 
теглото.

Много деца предпочитат да ядат големи 
порции по време на всяко хранене и това 
лесно може да се превърне в навик. По-
добре е да спрете веднага щом почувствате 
удовлетворение и да изчакате 10-15 мину-
ти. За това време чувството ви на глад ве-
роятно ще изчезне без да ви се иска още 
ядене. Ако все още искате да ядете, зелен-
чуците са добра алтернатива да задоволите 
глада, без да приемате значително количе-
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ство въглехидрати или калории.
Когато едно дете или тийнейджър има 

проблем с теглото, някои родители вземат 
съзнателно решение да не готвят повече от 
необходимото, като вземат предвид нор-
малните порции за всички членове на се-
мейството. Тъй като цялата сготвена храна 
се е изяла, остава по-малко време за дис-
кусии за допълнително  и колко трябва да 
се яде. Родителите също трябва да се уве-
рят, че в къщата няма сладки, бисквити или 
сладкиши, така че децата да не се изкуша-
ват да вземат от това, което е по-добре да 
не ядат.

Много родители доста стриктно следят 
децата им да не оставят нищо в чиниите 
си. Но когато се опитвате да отслабнете, е 
трудно да се прецени „на око“ колко да из-
ядете. 

Следователно, ако имате проблеми с те-
глото, трябва да поискате разрешение да 
оставите храна в чинията си, ако се окаже, 
че сте си взели твърде много и се чувства-
те удовлетворени преди края на храненето. 
При висока кръвна глюкоза не е необходи-
мо да ядете колкото обикновено, а в също-
то време чувството за ситост ще се появи 
много по-бързо.

Намаляване на теглото
Говорете с вашия диетолог относно ре-

гулирането на порциите и дозите инсулин. 
Ако имате диабет, загубата на тегло може 
лесно да доведе до порочен кръг. Инжекти-
рането на повече инсулин ви принуждава 
да ядете, дори ако не сте гладни. Опитайте 
се да намалите приема на храна и в същото 
време да намалите количеството на инжек-
тирания инсулин. Трудно е да се намери 
правилния баланс между инсулина и хра-
ната.

Може да ви е трудно да разберете кои 
продукти е най-добре да намалите. Запи-
шете всичко, което ядете за три дни, като 
отбележите точното количество. Включете 
всичко: храна, напитки, бонбони, сладолед 
и др. Помолете специалист по хранене да 
изчисли енергийната стойност и да ви даде 
такава, с която да намалите мазнините и ка-
лориите, които консумирате.

Чрез намаляване на количеството кон-
сумирана храна, вие сте изложени на риск 
от развитие на хипогликемия и ако това се 
случи, ще трябва да ядете, за да увеличи-
те кръвната си глюкоза до нормални стой-
ности. Но на следващия ден, помислете за 
намаляване и на храната, и на инсулина, 
ако искате да отслабнете интелигентно. 
Преди да хапнете нещо допълнително, не 
забравяйте да проверите дали наистина ни-
вото на кръвната ви глюкоза е много ниско 
(по-малко от 3,5-4 ммол/л). Трябва да вни-
мавате и да не преяждате, ако нивото на 
кръвна глюкоза е твърде ниско. Десет до 
петнадесет грама глюкоза обикновено е 
достатъчна (виж стр. 80). След това изча-
кайте 10-15 минути преди да хапнете нещо 
друго (дори ако все още имате чувство на 

Изглежда несправедливо, че някои хора могат да 
ядат колкото си искат, а други да наддават на те-
гло, просто като „гледат храната”. Причината е, 
че когато става въпрос за използване на енергия 
и нейното запазване, нашите организми работят 
различно. По време на каменната епоха е било 
полезно за оцеляването да се пести енергия под 
формата на мазнини за период, когато храната 
не е била достъпна всеки ден, но в съвременния 
свят за хората, за които снабдяването с храна не 
е ограничено, това качество се превръща в недос-
татък.
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глад), така че да дадете време на кръвната 
си глюкоза да се повиши.

Не отслабвайте твърде бързо. Бавното и 
стабилно намаляване на теглото, дължащо 
се на промяна в естеството на диетата, е 
по-добро, отколкото бърза загуба на тегло, 
дължаща се на драстично намаляване на 
приема на храна. Обикновено приемливо-
то темпо е 1-3 кг/месец. Може да не зву-
чи много привлекателно, но ще доведе до 
много килограми за една година. Пълното 
гладуване може да бъде опасно за човек с 
диабет и този подход не се одобрява (вж. 
също стр. 268).

Нещо допълнително
Нещо вкусничко между основните хра-

нения - например, бонбони, чипове или 
бисквитки, дори и малко като количество, 
ако се приема всеки ден ще даде доста ка-
лории за една година. За да образува тяло-
то 1 кг мазнини са необходими около 7000 
ккал. Една кифла или няколко бисквити 
всеки ден (100 ккал) допълнително ще до-
ведат до увеличаване на теглото ви с 5 кг 
годишно! 

Малка порция фъстъци (175 г) всяка сед-
мица ще доведе до увеличаване на теглото 
с почти 8 кг за една година!

Никога не пропускайте храна. При редов-
но хранене нивото на кръвната ви глюкоза 
ще бъде по-равномерно и ще предотврати 
силното чувство на глад. Пропуснатото 
хранене често е последвано от хранене с 
нещо вредно, например с чипсове, които 
съдържат много празни калории.

Висока стойност на HbA1c 
и намаляване на теглото

Високите нива на кръвна глюкоза водят 
до загуба на големи количества глюкоза с 
урината. Може да се каже, че “ядете за два-
ма”, защото като ядете не само осигурявате 
дневните си енергийни нужди, но и губи-
те глюкоза с урината. Ако вашият HbA1c е 
между 9 и 10%, няма нищо необичайно във 
факта, че загубата на глюкоза в урината е 
до 100-200 г глюкоза на ден.

Високият гликиран хемоглобин 
(HbA1c) може да бъде ефективен, но опа-
сен метод за загуба на тегло. Много юно-
ши умишлено пропускат инжектирането 
на инсулин, за да избегнат натрупване на 
килограми. В едно американско проуч-
ване 15% от момичетата с диабет са из-
ползвали този метод за отслабване. Мо-
жете временно да се отървете от няколко 
килограма, но високото ниво на кръвна 
глюкоза ще увеличи риска от късни ус-
ложнения. 

Как да пресмятаме калориите?

Всички продукти се състоят от различ-
ни съставки. Погледнете таблицата със 
съставките на продукта, за да изчисли-
те калориите, които получавате.
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Ако се изкушите да приложите този ме-
тод, опитайте се първо да потърсите съвет 
от центъра си за диабет. Те ще направят 
всичко, за да ви помогнат да намерите без-
опасни начини да контролирате теглото си. 
Родителите на юноши с диабет трябва да 
бъдат предупредени, ако детето им губи 
тегло или не прави нормално увеличение 
на теглото си, когато е необходимо.Увели-
чаването на дозите на инсулин ще накара 
тялото да абсорбира загубената в урината 
глюкоза и ще доведе до натрупване на те-
гло. За съжаление, първо трябва да увели-
чите дозата на инсулина, защото само по 
себе си повишеното ниво на кръвната глю-
коза предизвиква повишена инсулинова 
резистентност (виж стр. 222). Това, което 
трябва да се направи, е да се увеличи ин-
сулиновата доза за кратко време (една или 
две седмици), за да се преодолее инсули-
новата резистентност и след това да се на-
мали отново възможно най-скоро. Защото, 
когато инсулиновата резистентност се нор-
мализира, нивото на кръвната ви глюкоза 
също спада. Ако в същото време намалите 
обема на храната, ще имате добри шансове 
за успех.

Помнете, че ако нивото на кръвната ви 
глюкоза е високо за известно време, ще 
имате ранни симптоми на хипогликемия 
дори при нормална кръвна глюкоза от 4-5 
ммол/л. Следователно, винаги е необходи-
мо да се измерва кръвната глюкоза при усе-
щания за хипогликемия. 

Яжте само с кръвна глюкоза по-малка от 
3-3,5 ммол/л. Ако кръвната ви глюкоза е 
по-висока, опитайте се да не ядете, въпреки 
симптомите. Вашето тяло може да ви даде 
симптоми-предвестници на хипогликемия, 
но не забравяйте, че то смята, че искате 
да поддържате по-висока кръвна глюкоза, 
както е било преди време. (Вижте “Нива на 
кръвната глюкоза и симптоми на хипогли-
кемия” на стр. 58.) Трябва да се подготвите 
за трудни времена през първите 1-2 сед-
мици, но след това започвате да усещате 
симптомите-предвестници при по-ниски 
нива на кръвната си глюкоза. Хубаво е, ако 
приятелите или родителите ви са наблизо, 
докато свикнете с това. Ще се нуждаете от 
подкрепа и разбиране от любим човек, ако 
искате да намалите нивата на кръвната си 
глюкоза.

Таблица за замяна на храни
Много е важно всеки човек да може 
да избере алтернативен продукт с по
ниско калорично съдържание. Табли-
цата показва разликата между храните 
в калории и възможното наддаване на 
килограми.

Понякога може да се наложи да поставите „ох-
рана“ на хладилника в случай, че страстно иска-
те да похапнете нещо вкусничко ... Помнете, че 
един допълнителен сандвич на ден ще се превър-
не в 16 кг излишна мазнина за една година!
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Както анорексията (отказът от ядене), 
така и булимията (преяждане, лакомия) са 
симптоми на фобии (страх) oт увеличаване 
на теглото. Човек с подобни проблеми смя-
та, че е невъзможно да яде, без при това да 
се тревожи за увеличаването на теглото си. 

Хората с хранителни разстройства винаги 
имат изкривена представа за собствените 
си тела. Това  емоционално нарушение се 
превръща в най-важното нещо за тях. Хра-
нителните разстройства са много по-често 
срещани сред момичетата, но могат да се 
получат и при младите мъже. Анорексия-
та обикновено започва на възраст между 
13 и 16 години, булимията малко по-късно. 
Човек с хранително разстройство  може да 
подценява сериозността на проблема си и 
да не потърси навреме медицинска помощ.

Анорексия
При анорексия има загуба на тегло от 

поне 15% от очакваното нормално тегло за 
възрастта и пълна невъзможност за възста-
новяване на това тегло отново. Има и пре-
кален страх от наддаване на тегло и много 
изкривена представа за това как изглежда 
собственото тяло. В типичния случай, чо-
векът с анорексия вижда себе си в огледало 
като дебел, въпреки че за околните изглеж-
да дори прекалено слаб. Често се среща 
фиксация на тема храна, например, изявен 
интерес и силно желание към приготвяне 
на храна за други хора, докато самият чо-
век избягва да яде каквото и да било. Чо-
векът с анорексия обикновено е доста ак-
тивен физически и често изминава много 
километри на ден в опит да запази теглото 

си по-ниско.
Гладуването при анорексия може да до-

веде до физически симптоми, като главобо-
лие, намаляване на телесната температура, 
повишен растеж на космите на тялото или 
нередовен менструален цикъл. Психологи-
ческите симптоми могат да включват де-
пресия, чувство за неадекватност, наруше-
ния на съня и обсесивни идеи.

Хранителните разстройства са доста сложно 
нещо. Често младите хора с анорексия или бу-
лимия променят и манипулират инсулиновите си 
дози и затова често имат проблеми с ниска или 
висока кръвна глюкоза. Всеки с анорексия или 
булимия се нуждае от помощ. Ако имате такъв 
проблем, кажете на вашата диабетна сестра или 
лекар или на друг възрастен, на когото имате до-
верие. Възможно е да ви изпратят при специалист 
за решаването на този проблем. Освен това, при 
нарушения в храненето е трудно да се изчисли 
дозата инсулин, така че тя да е подходяща при 
неправилен прием на храна, така че ще ви е не-
обходима и помощ от диабетолог в това отноше-
ние.

Хранителни 
разстройства
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Булимия
Хората с булимия обикновено поглъщат 

огромно количество храна, много повече 
отколкото изяжда един човек без патоло-
гия. Появява се чувство за загуба на кон-
трол и невъзможност да спрат да ядат, до-
като, например, някой не влезе в стаята. 
За това сътояние е характерно след ядене 
нарочно предизвиканото повръщане или 
използване на лаксативи, прекомерни фи-
зически упражнения или гладуване между 
преяжданията. Такива хора често са много 
импулсивни и ако имат и диабет, става на-
истина трудно да водят редовен начин на 
живот, за да могат успешно да управляват 
това заболяване.

Диабет и хранителни раз-
стройства

Едно проучване в Обединеното кралство 
установило, че 9% сред 11-18 годишни-
те отговарят на критериите за хранителни 
разстройства и че съотношението се за-
пазва при момичетата със или без диабет. 
Въпреки това, едно шведско проучване 
установило, че момичетата с диабет са в 
по-голям риск от хранителни разстройства 
(преяждане и специално предизвикано 
повръщане), отколкото техните връстници 
без диабет. Комбинацията от диабет и хра-
нителни разстройства се нарича „диабули-
мия”. Физическо или сексуално насилие, 
както и всяка друга травма могат да бъдат 
основна причина за появата на хранителни 
разстройства като анорексия и булимия.

Комбинацията от диабет и хранител-
ни разстройства често води до проблеми 
с контролирането на кръвната глюкоза и 

манипулирането на инсулиновите дози за 
контролиране на теглото. Недостатъчната 
храна причинява ниски нива на кръвната 
глюкоза, а по-ниските дози инсулин причи-
няват високи пикове на кръвната глюкоза.

Хората с диабет не могат да гладуват по 
същия начин като хората без диабет, тъй 
като нивото на инсулина не се адаптира 
към ситуацията на глад, както се случва при 
хора без диабет. Ако имате диабет, много 
по-опасно е да предизвиквате повръщане 
или да приемате лаксативи, отколкото ако 
сте без диабет. Вашето тяло лесно ще загу-
би равновесие, особено ако променяте до-
зата инсулин нагоре и надолу. Вашето със-
тояние може да се влоши до опасно ниво и 
може да се наложи да бъдете хоспитализи-
рани. Индекс на телесната маса (ИТМ) под 
14-15 обикновено означава, че се нуждаете 
от медицинска помощ. При анорексия има 
значително по-висок риск от смърт по при-
чини, свързани с диабета. В допълнение, 
висок HbA1c ще увеличи риска от развитие 
на късни усложнения от диабета в бъдеще.

Анорексията и булимията при човек с 
диабет изискват квалифицирана психоло-
гическа и психиатрична помощ в допъл-
нение към лечението на диабета. Всеки, 
който страда от такава комбинация, може 
да се нуждае от продължително лечение в 
болницата поради риск от смърт и диабет-
на кетоацидоза, особено ако има пропуски 
в поставянето на инсулин. Участието на 
семейството трябва да бъде важна част от 
лечението на хранителните разстройства 
при младите хора. При правилното лече-
ние повечето хора с такива нарушения се 
възстановяват.
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Всеки, който иска да e здрав, трябва да 
прави някакви физически упражнения. Ор-
ганизъм, който е в добро общо състояние 
може по-добре да се бори с трудностите. 

Но упражненията трябва да са забавни и 
да носят удоволствие, а не досада. По-мал-
ките деца обикновено се движат много по 
време на игра, но по-големите деца се дър-
жат по различен начин. Някои хора пред-
почитат спорт или езда, други предпочитат 
да седят тихо с книга в ръка, в близост до 
телевизор или компютър. 

Всеки трябва да избере своя собст-
вен вариант за раздвижване. Необхо-
димо е да се адаптира инсулиновата 
терапия към индивида, а не обратно. 
Направените проучвания не успяха да по-
кажат, че упражненията и спортът подобря-
ват контрола на диабета. Ето защо физиче-
ските упражнения не се приемат като лек 
за диабета. Необходимо е обаче да се на-
сърчават всички хора редовно да участват в 
някакъв вид физическа активност, дори ако 
просто ходаят пеш на работа или на учи-
лище с велосипед. Хората с диабет не са 
изключение от това. Редовните упражне-
ния също така намаляват риска от сърдеч-
но-съдови заболявания при хора с диабет. 
Дългата липса на упражнения и мускулна 
активност при някои юноши насърчава по-
вишената инсулинова резистентност, тен-
денцията към наднормено тегло и влоша-
ването на контрола на глюкозата в кръвта.

Физически 
упражнения

Ефекти от упражненията върху 
кръвната глюкоза

 Упражненията увеличават абсорб-
цията на инсулин в  местата на ин-
жектиране.

 Те също така увеличават консума-
цията на глюкоза, без да увелича-
ват нуждата от инсулин.

 НО  инсулинът трябва да бъде 
достатъчен, в противен случай 
мускулните клетки не могат да аб-
сорбират глюкозата!

 Внимание! Бъдете внимателни при 
упражнения, когато нямате доста-
тъчно инсулин в тялото (кръвна-
та глюкоза е над 1516 ммол/л и 
нивото на кетоните е повишено). 
Може да се наложи допълнително 
инжектиране на инсулин (0,050,1 
ед/ кг) и трябва да се въздържите 
от тренировка за 23 часа, докато 
се намали кръвната глюкоза.

 Вие ще бъдете изложени на риск 
от хипогликемия в продължение 
на много часове след тренировка 
(вечер или през нощта), защото 
сте използвали запасите си от гли-
коген в черния дроб по време на 
активните упражнения.

 Ако се движите редовно, вие ще 
знаете как ще се държи глюкозата 
в кръвта, но с упражнения само от 
време на време, по време и след 
часовете за тренировка, кръвната 
ви глюкоза може да падне много 
повече, отколкото очаквате.

Ходенето пеш до 
и от училище или 
карането на вело-
сипед ще ви осигу-
ри движение всеки 
ден. По-лесно е да 
изберете подходя-
ща доза инсулин, 
ако се движите все-
ки ден, а не когато 
прекарате седнал 
цял един ден, а 
след това тренира-
те интензивно на 
другия ден.
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Когато мускулите ви работят, първо се 
използват запасите от глюкоза в мускулите 
(мускулен гликоген, който е около 400 гра-
ма при възрастен човек). След това за енер-
гия се използват глюкозата от черния дроб 
и мастните киселини (продукти от разпада-
не на мазнини). Упражненията намаляват 
нивото на кръвната глюкоза поради пови-
шеното поемане на глюкоза от мускулните 
клетки, без да се увеличава необходимото 
количество инсулин. Това е следствие от 
по-голямото потребление на глюкоза от 
мускулите по време на тренировка. След 

тренировка мускулите имат повишена 
чувствителност към инсулин за 1-2 дни 
(вж. Също “Чувствителност и инсулинова 
резистентност” на страница 221). Това оз-
начава, че упражнения 3-4 пъти седмично 
ще доведат до повишена чувствителност 
към инсулин, дори и между тренировките, 
като общата доза инсулин вероятно ще на-
малее. Понякога повишената чувствител-
ност към инсулин настъпва 4-6 часа след 
тренировка, което може да се случи през 
нощта, ако сте спортували вечерта.

 Кръвоносен  Клетка
 съд 

При спокойно положение
Инсулинът “отваря вратата” 
на клетките, за да влезе в тях 
глюкозата. От големината на 
дозата инсулин зависи кол-
ко бързо ще спадне нивото 
на кръвната глюко за. Ваша-
та обичайна доза инсулин по 
време на училище или работа 
е определена според нивото 
на ежедневната ви фи зическа 
активност.

Как си влияят инсулинът и упражненията?

При физически  
упражнения

Когато играете футбол или 
се занима вате с някаква 
друга интензивна фи зическа 
дейност, трябва да намалите 
дозата си инсулин. Упраж-
ненията водят до това, че 
същото количество инсулин 
държи “вратата отворена” 
подълго време, т.е. повече 
глюкоза се транспортира въ-
тре в клетките, и нивото на кръвната глюкоза може 
лесно да падне твърде много. Намалете дозата ин-
сулин.
Влиянието на интензивни физически упраж нения 
може да се запази до 810 часа след това, което 
означава, че трябва да намалите и дозата инсулин 
преди сън (с 24 ЕД) и да хапнете втора вечеря, за 
да избегнете нощна хипогликемия.
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Ако тренирате мускулите на краката, ин-
сулинът, инжектиран в бедрото, се абсор-
бира по-бързо дори от подкожната мастна 
тъкан. Ако сте инжектирали инсулин дос-
татъчно дълбоко, за да достигнете муску-
ла, той ще се всмуче много по-бързо и ще 
настъпи риск от развитие на хипогликемия 
(вж. стр. 100). Важно е да запомните, че 
упражненията и спортът сами по себе 
си не намаляват глюкозата в кръвта. 
Трябва да имате инсулин в организма, за да 
стане това. На глюкозата в кръвта е необхо-
дим инсулин, за да проникне в мускулните 
клетки.

Скоростта на поглъщане на глюкоза от 
мускулите при възрастен човек е около 
8-12 г / час, когато тренирате в нормален 
ритъм, като се удвоява по време на много 

интензивни тренировки. 
Нивата на хормоните адреналин, глюка-

гон и кортизол в кръвта по време на трени-
ровка са по-високи. Глюкозата се освобож-
дава от депото на черния дроб (гликоген 
на черния дроб, виж страница 47), а нова 
глюкоза се образува в черния дроб от бел-
тъците. Ако черният дроб не може да уве-
личи производството на глюкоза, нивото 
на кръвната глюкоза ще спадне по време на 
тренировка с приблизително 0,1 ммол/л в 
минута, което скоро ще доведе до хипогли-
кемия. Високото ниво на инсулин в кръвта 
противодейства на производството на глю-
коза в черния дроб, което от своя страна 
увеличава риска от хипогликемия. Нивото 
на инсулин в кръвта при хора без диабет по 
време на тренировка намалява.

Могат ли физичес ките упражнения да заменят инсу лина?
Не! Процесът не работи така, не-

зависимо от това, че тези два фак-
тора действат в едно направление, 
т. е. намаляват кръвната глюкоза. 
Без инсулин настъпва липсва на 
глюкоза вътре в клетките. Тогава 
клетките започват да изпращат сиг-
нали към черния дроб чрез хормо-

ните  адреналин и глюкагон, за да 
се повиши продукцията на глюкоза. 
Но тъй като няма достатъчно инсу-
лин, глюкозата остава в кръвта, кое-
то повишава кръвната глюкоза. Ето 
защо не трябва да се тренира при 
ниско ниво на инсулина (вж. табли-
ца на ключовите факти на стр. 270).
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Може ли кръвната глюко-
за да се повиши по време 
на тренировка?

Нивото на кръвната ви глюкоза ще се 
увеличи по време на тренировка, ако в 
тялото ви няма достатъчно инсулин. 
Клетките не “разбират”, че в кръвта има 
изобилие от глюкоза. Напротив, те дейст-
ват така, сякаш организмът гладува (виж 
диаграмите на стр. 39). Това се случва, 
когато мускулните клетки имат недостиг 
на глюкоза след тренировка с инсулинов 
дефицит. Мускулният гликоген вече е из-
ползван и инсулиновата недостатъчност 
не позволява на новата глюкоза да влезе в 
клетките. Тогава хормоналните сигнали ще 
информират черния дроб, че трябва да даде 
повече глюкоза от  депото с гликоген.

Сигналите към черния дроб предават 
хормоните глюкагон и адреналин. Пови-
шено количество глюкоза попада в кръвта 
както поради разграждането на гликоген в 
черния дроб, така и заради производството 
на глюкоза в черния дроб. В същото вре-
ме, при недостиг на инсулин, мазнините 
се разлагат на мастни киселини, които се 
трансформират в кетони в черния дроб. 
Това ще увеличи риска от развитие на ке-
тоацидоза.

Когато кръвната ви глюкоза е над 15-16 
ммол/л и има повишение на нивото на ке-
тоните, това показва недостиг на инсулин, 
а упражненията трябва да се отложат и да 
се постави допълнителна доза инсулин. В 
тази ситуация джогингът за намаляване на 
високата кръвна глюкоза не е добра идея. 
Той дори може да бъде опасен.

Преди години мои приятели срещнали 
около 45-годишен мъж на поход в планина-
та. Той ги помолил да се присъедини към 
тях, защото бил сам. На втория ден чове-
кът се разболял, започнал да повръща и из-
глеждал много уморен. Едва тогава казал 
на приятелите ми, че има диабет. Някой му 
казал, че упражненията понижават нивата 
на кръвната захар и той решил, че ще може, 
спортувайки, да излекува диабета си. Дори 
оставил инсулина си у дома. Един от мо-
ите приятели тичал цели 20 километра до 
най-близкия телефон, за да се обади на бър-
за помощ и да извика хеликоптер. Но докато 
стигнат до лагера, човекът вече бил мъртъв. 
Той умрял от диабетна кома, причинена от 
пълната липса на инсулин, съчетана с ин-
тензивните физически упражнения. 

Никога не заменяйте инсулина с 
физичес ки упражнения!

По време на упражнения ще ви 
трябва помалко инсулин. Но 
ако тренирате, без да сте си 
сложили достатъчно инсулин, то 
нивото на кръвната ви глюкоза 
ще се качи.

Кръвната глюкоза ще се повиши, ако тренирате с 
ниско ниво на инсулин в организма. Това се дъл-
жи на недостига на захар в мускулните клетки, 
което стимулира отделянето на различни хормо-
ни, които увеличават производството на глюкоза 
от вашия организъм. Вашето тяло все още “ми-
сли”, че нямате диабет и не може да се приспосо-
би към факта, че вече имате твърде много захар 
в кръвта. При висока кръвна захар (над 15-16 
ммол / л) и повишени нива на кетони преди да 
започнете да тренирате, е необходимо да въве-
дете допълнително инсулин и да изчакате малко, 
за да заработи.
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Това се е случило преди много години. 
Оттогава разбирането за диабета се е подо-
брило, а хората с диабет знаят колко опасно 
е да не се инжектира инсулин. Въпреки това 
епизодите на тежка кетоацидоза, причине-
ни от пропусната инсулинова инжекция и 
изискващи лечение в болницата, не са нео-
бичайни. Повечето от тези случаи са с тий-
нейджъри, които просто не осъзнават колко 
опасно е да забравят да си сложат инсулин.

Хипогликемия  
след тренировка

Тъй като запасите на гликоген в черния 
дроб се изчерпат по време на интензив-
ни упражнения, има значително повишен 
риск от хипогликемия няколко часа след 
тренировка. Мускулите имат свръхчувст-
вителност към инсулин най-малко 8-10 
часа, понякога до 18 часа след края на 
тренировката. Това означава, че след на-
прегната физическа активност съществува 
риск от хипогликемия и през нощта. Ако 
тази ситуация е обичайна за вас, тогава вие 
трябва да започнете да пълните запасите от 
гликоген в черния дроб и мускулите, като 
ядете по време и след тренировка. Поемай-

те допълнителни 10-15 грама въглехидрати 
(15-30 г за възрастни) на всеки 30 минути 
след първите 30 минути.

Полезно е да експериментирате с различ-
ни въглехидрати по време на игра на фут-
бол, например, и когато намерите подходя-
щия вид и количество, се придържайте към 
него, като ядете същото количество въгле-
хидрати допълнително всеки път, когато 
играете футбол. Ако играта започва един 
час след инжекцията, то усвояването на 
инсулин ще се увеличи, което може да на-
ложи да увеличите приема на въглехидрати 
или да намалите дозата на инсулина.

Не забравяйте, че е необходимо повече от 
едно хранене, за да се възстановят глико-
генните запаси в черния дроб и мускулите 
след тежки физически натоварвания. Това 
означава, че дори и да се нахраните добре 
след играта, можете да развиете хипогли-
кемия по-късно следобед или вечерта, тъй 
като запасите гликоген не са имали време 
да се възстановят напълно. Ако се занима-
вате със спорт и сутрин, и вечер, по същата 
причина може да имате проблеми с хипог-
ликемия по време на следобедната игра. 
На практика това означава, че вероятно ще 
имате нужда от допълнителна порция по 

За да бягате бързо, вашите мускули се 
нуждаят от глюкоза. Ако вашата трени-
ровка продължава повече от 30 минути, 
имате нужда от допълнително хранене, 
приблизително 10-20 грама въглехидра-
ти на всеки 30 минути упражнения.

Контролиране на ефектите от 
упражненията върху кръвната 

захар
 Направено е американскo изследва-
не с група  тинейджъри, които са пи-
ели от спортната напитка (Gatorade, 
6,5% захароза / глюкоза) по 2 мл / кг 
(1.3 грама въглехидрати / 10 кг телес-
но тегло) и тренирали по 10 минути, 
последвани от пет минути почивка. 

 Въпреки това нивото на кръвната 
глюкоза паднало на 45 ммол/л след 
90 минути. (6 повторения).

 Момчетата са правили този тест в 
продължение на 2 дни и подобна 
картина на ефекта от упражнението 
върху намаляването на глюкозата е 
наблюдавана при всеки един от тях 
по време на теста.
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време на вечеря, ако сте спортували цял 
следобед. Вашият повишен апетит добре 
ще ви напомни за това! Въпреки това, дори 
ако ядете повече, пак ще откриете, че нуж-
дата ви от инсулин намалява и трябва да 
намалите дозата преди вечеря с 1-2 едини-
ци. Също така, често е необходимо да се 
намали дозата инсулин преди лягане, за да 
се избегне хипогликемията през нощта (1-2 
единици за по-малки деца, 2-4 единици за 
тийнейджър или възрастен).

Трябва ясно да се разбере, че упражнени-
ята могат да са най-различни. Те могат да 
бъдат, например, цял ден плуване на пла-
жа, дълъг велосипеден поход или разходка, 
един ден на ски или ледена пързалка, както 
и многочасови танци или парти в клуб ве-
черта. Ефектът след такива аеробни упраж-
нения е същият и често включва забавена 
хипогликемия в средата на нощта или дори 
на следващата сутрин, предизвикана от по-
ложените физически усилия.

Правила 
при интензивни тренировки

16.00   Обяд/следобедна закуска.
17.00 ч  Обичайната доза 

инсулин намалете с 12 ЕД, ако 
използвате  НовоРапид или 
Хумалог. Убедете се, че сте си 
сложили дозата преди храна 
поне 1 час преди тренировка.

Направете тест. Ако кръвната глюкоза е:
<7ммол/л  Изяжте повече въглехидрати.
или < 125 мг/дл
710 ммол/л  Започнете тренировка
125180 мг/дл
1115 ммол/л   Започнете, но мерете
180270 мг/дл кръвната глюкоза  отново

през 30 мин. или 1 час. Ако ниво-
то спада, то ин сулинът е доста-
тъчно и можете да продъл жите. 
Ако се увеличава, има дефицит 
на инсулина и трябва да спре-
те тренировката и да сложите 
инсу лин допълнително.

>1516 ммол/л Проверете кетоните
>270290 мг/дл в кръвта и урината. 

Ако са положителни, сложете си 
0,05 ЕД/кг тегло бърз ин сулин 
или, подобре, ана лог с ултра-
бързо действие и почакайте 12 
часа да по действа.

17.00  Игра: Изяжте половин
18.00 ч (или цял малък) банан.

точно преди това. Повторете в 
почивката.

20.00 ч Вечеря (богата на въглехидрати):
Хапнете повече от обикновено. 
Може да си сложите нормална 
доза, но подобре я намалете с 
12 единици.

22.00 ч Инсулин преди сън:
Опитайте да намалите дозата 
инсулин с 12 ед. (до 4 ед., по-
някога и повече) и да изядете 
втора вечеря (лека закуска пре-
ди лягане). Намалете базална-
та скорост с 0.10.2 Ед/ час, ако 
сте с помпа (използвайте вре-
менна базална скорост).

Правила  
при интензивни тренировки 

(продължение)
Дози инсулин: Когато тренирате на 
полу или професионално ниво, чес-
то е необходимо да се намали дозата 
инсулин преди храна преди играта и / 
или преди вечеря. Разберете какво е 
найдобро за вас. Няма универсални 
решения.

Основно правило: За всеки 30 мину-
ти интензивни тренировки, имате нуж-
да от около 1015 грама въглехидрати 
допълнително (1530 грама за възраст-
ни). Вземете половината като ‘бързи’ 
въглехидрати (сок, спортна напитка), а 
другата половина под формата на “бав-
ни” въглехидрати (като шоколад), или 
половин или цял малък банан (около 
1020 г въглехидрати).

Хипогликемия: Уверете се, че вашият 
треньор и съотборниците ви знаят как 
да ви помогнат, ако е необходимо.

Винаги носете глюкоза в джоба си!
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При такива обстоятелства спането до къс-
но на следващата сутрин може да бъде осо-
бено опасно. Смес от подобна активност 
с алкохол може да причини още по-голе-
ми проблеми, тъй като алкохолът блокира 
способността на организма да реагира на 
хипогликемия. Ако забравите да намалите 
нощния инсулин и да хапнете допълнител-
но преди лягане, резултатът може да бъде 
тежка хипогликемия със загуба на съзна-
ние или припадъци.

Часове по физическо въз-
питание в училище

Децата и юношите с диабет могат и тряб-
ва да посещават часовете по физическо въз-
питание също както и младите хора без диа-
бет. Рискът от хипогликемия ще се понижи, 
ако тези занимания се провеждат в първия 
(или може би втория) час сутринта, или ал-
тернативно, първият (или може би вторият) 
час след обяд при използването на регуля-
рен бърз инсулин. Вторият час след обяд е 
по-малко подходящ за по-малки деца, тъй 
като те обикновено са много активни и по 
време на голямото междучасие и по време 
на обедната почивка. Ако детето е на инсу-
линов аналог с ултрабързо действие (Ново-
Рапид, Хумалог), най-добре да играе физи-
ческо втория или третия час, след хранене, 
тъй като нивата на инсулина се увеличават 
бързо в първия час след инжектиране (вж. 
графиката на стр. 278). Говорете с учителя 
по физическо възпитание предварително 
за графика, за да разберете дали можете да 
подберете точния час. В действителност, е 
много важно да се убедите, че учителят по 
физическо възпитание и онези служители в 
училището, които са постоянно в контакт с 
децата, знаят че вашето дете  е с диабет и 
познават основните правила при диабета. 
Те трябва да могат да разпознават хипогли-
кемията и да знаят какво да правят, когато 
това се случи, на кого да се обадят за по-
мощ. Учителят по физическо възпитание и 
училищната медицинска сестра трябва да 
имат достъп до таблетки с глюкоза и да зна-
ят кога и как да ги използват. Това трябва да 
бъде ключова точка в плана за обучение на 
деца с диабет на всички нива на образова-
телната система.

За децата с диабет е полезно да направят 
допълнителна закуска преди часа по физи-
ческо възпитание, ако имат ниска кръвна за-
хар. Много от децата се нуждаят от още една 
закуска след такава активност, за да предо-
твратят забавената хипогликемия. Поради 
риск от хипогликемия ученик с диабет ви-
наги трябва да бъде съпровождан от приятел 
или учител (които знаят как да се помогне) 
по време на спортно събитие или ваканцион-
ни пътувания, разходки сред природата, бя-
гане, плуване или училищни екскурзии.

Физически упражнения —
някои правила

(1) Планирайте отрано часовете за фи-
зическо натоварване, за да можете 
да ядете и да си сложите инсули-
на преди хранене 12 часа преди 
тренировката, в противен случай 
ще имате максимален ефект на 
инсулина в самото начало на тре-
нировката. Ако сте на НовоРапид 
или Хумалог, подобре е да нама-
лите дозата с 12 единици, ако пла-
нирате да тренирате 12 часа след 
инжектирането.

(2) Преди да започнете тренировка, 
проверете кръвната глюкоза. Ако 
е под 56 ммол/л, трябва да яде-
те нещо преди да започнете. Ако 
имате кетони в кръвта или урината, 
това е знак за гладуване на клетки-
те. Необходимо е да изчакате и да 
започне тренировката, чак когато 
глюкозата се покачи.

(3) Ако кръвната Ви глюкоза е пови-
сока от 1516 ммол/л, кетоните 
трябва да бъдат проверени преди 
началото на упражненията. Ако те 
са увеличени, не се препоръчва 
да тренирате 12 часа след въвеж-
дането на допълнителен инсулин 
(0.050.1 единици / кг).

(4) Изяжте нещо допълнително, ако 
тренировката продължава повече 
от 30 минути. В зависимост от те-
глото ви, обикновено е достатъчен 
половин или цял банан (или друг 
вид 1020 г глюкоза). Разберете 
какво е найдобро за вас. Праве-
те кръвни измервания по време на 
тренировка и ги записвайте в днев-
ника си за бъдещи справки.
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Къмпинги и ски екскурзии
При продължителни упражнения, напри-

мер ски или поход с палатки, след 1-2 дни 
се увеличава  вашата инсулиновата чувст-
вителност, а това може да доведе до зна-
чително намаляване на обичайните дози 
инсулин (намаляване от 20% или понякога 
до 50 %, особено ако нямате навик за ин-
тензивни физически упражнения). Необ-
ходимо е да ядете повече, за да компенси-
рате увеличеното потребление на енергия. 
Чувството за глад е обичайно състояние 
в края на деня след енергично натоварва-
не. Свръхчувствителността към инсулин 
ще продължи няколко дни след завръщане 
у дома. Проверете нивото на кръвната си 
глюкоза и ще видите кога е време отново да 
увеличите дозата. Когато карате ски, е ва-
жно да ядете нещо сладко преди да започ-
нете дълго изкачване до планината, така че 
тези въглехидрати да действат до следва-
щото спускане по пистата.

Състезания  
на високо  
ниво

Има много известни и успешни профе-
сионални спортисти и спортистки с диабет, 
някои от които дори участват в междуна-
родни турнири. 

За да постигнете максимални резултати 
при състезание, се нуждаете от нормално 
ниво на кръвната си глюкоза. Обикнове-
но се изисква да се намали количеството 
инсулин, който се инжектира преди фи-
зически упражнения, например, преди да 
играете футбол или баскетбол. Не забра-
вяйте, че ако сте имали тежка атака на хи-
погликемия, ще ви отнеме няколко часа, за 
да се върнете към максималната си форма. 
Често проверявайте нивото на кръвната си 
глюкоза, за да разберете как тялото реагира 
на различни ситуации по време на трени-
ровка и състезания. Ще ви бъде по-лесно 
да планирате количеството храна и дозите 
инсулин още на тренировките, ако те се 
провеждат регулярно във времето. Напри-
мер, сър Стив Редгрейв (вж. стр 396), който 
спечели 5 златни олимпийски медала в гре-
бането, спорт, изискващ сила и издържли-
вост, е трябвало да поема 6000 калории на 
ден, които разделял в шест хранения, като 
си слагал инсулин преди всяко хранене. 
Той измервал кръвната си глюкоза преди 
всяко хранене, за да знае колко инсулин да 
си инжектира.

Най-доброто време за началото на часо-
вете по физическо е различно в зависимост 
от това, дали използвате регулярен бърз 
инсулин (Aктрапид, Хумулин R, Инсуман 
Рапид) или аналог с ултрабързо действие 
преди ядене (ако сте на режим на много-
кратни инжекции или помпа). В първия 
час след инжекцията нивото на инсулин 
в кръвта се повишава бързо, особено при 
НовоРапид или Хумалог. Ако имате час по 
физическо по това време, инсулинът се аб-
сорбира още по-бързо (особено ако сте го 
поставили в бедрото) и е много вероятно да 
получите хипогликемия. Поради това тряб-
ва да избягвате въвеждането на инсулин 
преди храна в бедрото преди да пристъпи-

Физически упражнения —
някои правила (продължение)

(5) След тренировка яжте добре, за 
предпочитане нещо с високо съ-
държание на въглехидрати, като 
сандвичи, например

(6) Намалете дозата инсулин след тре-
нировка (преди храна с 12 едини-
ци и нощния преди лягане с 12, до 
4 единици). Ако се занимавате със 
спорт повече от 34 пъти седмично, 
чувствителността ви към инсулин 
ще се повиши и може да продъл-
жава “денонощно”. В този случай 
найвероятно няма да е необходи-
мо да намалявате значително до-
зата инсулин. При практикуването 
на сезонни спортове може да се 
наложи да се намали значително 
дневната доза инсулин през актив-
ния сезон, например до 40% при 
хокей на лед.

(7) Ако работите за намаляване на те-
глото, важно е да намалите дозата 
преди храна, вместо да ядете по-
вече след тренировка.
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те към физически упражнения.
(1) Бързо действащ инсулин 

Да играете физическо един час след 
инжекцията инсулин обикновено е 
добър вариант. Ако започнете уп-
ражненията 3 часа след хранене и 
инжектиране, ще трябва да направи-
те лека закуска преди началото.

(2) Аналог с ултрабързо действие 
Когато използвате НовоРапид или 
Хумалог, подобре е да намалите 
дозата с 12 единици, ако планирате 
да тренирате 12 часа след инжекти-
рането (вж. стр. 177).

Безспорно, вие можете да взимате учас-
тие в спортни състезания, независимо от 
диабета си. Въпреки това, важно е да бъ-
дете внимателни с интензивните физиче-
ски натоварвания, ако имате усложнения, 
свързани с очите, бъбреците или нервната 
система, защото интензивните упражнения 
увеличават риска от  наранявания на кожа-
та и покачване на  артериалното налягане.

Ако имате проблеми с честа нощна хипог-
ликемия след вечерни тренировки, може 
да е по-добре да ги отложите за следобед. 
Опитайте се да не сте сами по време на на-
прегнати тренировки, тъй като може да се 
наложи да разчитате на приятел в случай 
на средна или тежка хипогликемия. Не за-
бравяйте да намалите дозата на инсулина 
преди лягане с 2-4 единици след интензив-
ни упражнения като футбол или ръгби. Ко-
гато използвате Лантус, може да се нало-
жи да намалите дозата му с 2-4 единици в 

Ефектът на намаляване на ни-
вото на глюкозата в кръвта 
след тренировка ще продължи 
най-малко 8-10 часа.

Винаги намалявайте доза-
та преди лягане с 2-4 еди-
ници след интензивни тре-
нировки, като например 
футбол или тенис.

Финландско проучване сравнява употребата на 
Хумалог и регулярен бърз инсулин преди леко 
физическо натоварване на стационарен вело-
сипед (сравнимо с джогинг). Това ни показва, 
че дори при относително умерено упражнение 
кръвната глюкоза може да бъде значително на-
малена, ако тренировката започне малко след 
въвеждането на Хумалог преди хранене. При 
бързодействащия инсулин ще има по-малко про-
блеми при такава интензивност на упражнението, 
но графиката  показва спад на кръвната глюкоза, 
който може да стане по-силен при увеличаване 
на натоварването при упражняване.

При упражнения, които се правят по-късно след 
хранене (в рамките на 3 часа в това изследване) 
се наблюдава по-голямо намаляване на нивото 
на кръвната глюкоза с регулярен инсулин с крат-
ко действие, отколкото при Хумалог.
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нощта преди дневните тренировки, ако ще 
продължат повече от 2-3 часа.

Ако имате инсулинова помпа, опитай-
те да въведете дози преди хранене както 
обикновено (или може би с по 1-2 единици 
по-малки) и изключете помпата за периода 
на тренировка (но не повече от 1-2 часа). 
Друга алтернатива е да се опитате да про-
пуснете инжекцията за храната преди уп-
ражнението, оставяйки помпата прикрепе-
на, за поддържане на базалния инсулин по 
време на тренировка.

По време на състезания, тялото ви може 
да реагира малко по-различно, дори ако из-

пълнявате същата физическа работа, както 
и по време на тренировка. Стресът ще уве-
личи нивото на кръвната ви глюкоза заради 
отделянето на адреналин (за сметка на по-
вишаване на чернодробното производство 
на глюкоза). Обикновено това намалява 
риска от хипогликемия и необходимостта 
от допълнителни въглехидрати по време 
на състезания, в сравнение с тренировка-
та. Но от друга страна, става още по-важно 
след това да се яде повече, за да се допъл-
нят резервите на гликоген в черния дроб 
и мускулите. Ако установите, че нивото 
на кръвната глюкоза се повишава по вре-
ме на състезанието, опитайте се да си сло-
жите допълнително инсулин, но по-малко 
отколкото сте сложили един час преди на-
чалото на състезанието. В някои отборни 
игри (като хокей на лед) можете да седите 
на пейката в основната част на играта, така 
че като цяло физическото натоварване ще 
бъде по-малко в сравнение с тренировките.

Ефектът на стреса често се проявява в на-
чалото на състезанието. Това обикновено е 
преходно, често трае само 10 или 20 мину-
ти. Различните хора реагират по различен 
начин и трябва да разберете как вие самите 
реагирате, като проверите нивото на кръв-
ната си глюкоза, например в първата по-
чивка на играта (както прави и професио-
налният футболист Хари Мабат, вижте стр. 
395). Много тежко физическо натоварване 
може да причини прекомерна секреция на 
адреналин. Това води до повишаване на 
кръвната глюкоза дори при достатъчно 
ниво на инсулин. След стресиращ период 
на интензивно натоварване, каквото напри-
мер е футболът, кръвната глюкоза често се 
повишава и при хората без диабет заради 
хормоните на стреса. Те могат да компен-
сират това, като панкреасът им произведе 
удвоено количетсво инсулин. Хората с ди-
абет имат същата реакция, но нивото им 
на инсулин не се повишава, а вместо това 
кръвната глюкоза се повишава рязко. При 
тази ситуация е трудно да се избере дозата 
инсулин. Изчакайте час или два и обикно-
вено кръвната ви глюкоза ще започне да 
намалява сама. Ако често правите такава 

Колко енергия се губи на час? 
(Възрастни) 

Бавно ходене  100200 ккал

Колоездене (за 
        удоволствие)  250300 ккал

Тенис на маса, голф,
        тенис 300350 ккал

Танци  300400 ккал

Гимнастика  300400 ккал

Тенис на корт  400500 ккал

Уроци във фитнес 
        зала   около 500 ккал

Бягане, ски, 
        футбол  500600 ккал

Плуване  около 600 ккал 
Ски бягане  8001000 ккал
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реакция, опитайте се да въведете малко ин-
сулин по време на почивката.

Как да се поддържа  
добра форма с диабет

Едно проучване на хората с диабет по-
казва, че тези, на които HbA1c е по-висок, 
по-лошо от справят с физически натовар-
вания. Това означава, че ако искате да по-
стигнете високи резултати в спорта, трябва 
да поддържате оптимално ниво на HbA1c. 
Спортистите, които участват в състезания, 
в опит да избегнат риска от прекомерни 
хипогликемии, намаляват дозата на инсу-
лина, което води до увеличаване на HbA1c 
в сравнение с тези, които изпълняват уме-
рени упражнения. Макар физическото на-
товарване да повишава чувствителността 
към инсулин, то подобрява HbA1c само 

при внимателно проследяване на кръвната 
глюкоза.

Редовните упражнения (поне през ден) 
водят до намаляване на инсулиновата рез-
истентност (вж. стр 221), която се съхра-
нява и между тренировките. Докато обез-
движването (когато човек е прикован на 
легло) намалява чувствителността към ин-
сулина  в рамките на няколко дни. Актив-
но трениращите спортисти трябва сериоз-
но да намалят дозата на инсулина. Когато 
активният сезон завърши, дозата инсулин 
трябва да се увеличи, за да се избегне ви-
соката кръвна глюкоза. Понякога е необ-
ходимо извън сезона да се слага с 30-50% 
повече инсулин.

Огромната полза от редовните упраж-
нения от всякакъв вид за младите хора 
с диабет е, че те помагат да се поддържа 
здравословно тегло в дългосрочен план, 
да се подобри състоянието на сърцето и 
кръвоносните съдове. Но човек с диабетни 
усложнени я на очите, бъбреците или нерв-
ната система трябва да се посъветва със 
своя лекар за вида упражнения, които са 
най-подходящи за него. Хората със сложни 
очни лезии (така наречената пролифера-
тивна ретинопатия) трябва да избягват ин-
тензивни упражнения, а ако имат загуба на 
чувствителност на краката си, да избягват 
упражнения с натоварване на краката (на-
пример бягане или футбол). Хората с ув-
реждане на бъбреците често имат намале-
на толерантност към упражненията, което 

Необходимо ли е дозата инсу-
лин преди хранене да се нама-

ли преди тренировка?
Проучване при възрастни, използва-
щи Ултраленте и Хумалог, показва, че 
кръвната глюкоза намалява с прибли-
зително 3 ммол/л след 60 минути леки 
упражнения или 30 минути интензив-
на тренировка. Това трябва да се има 
предвид, когато си слагате аналог на 
инсулина с ултрабързо действие пре-
ди хранене. Ако кръвната глюкоза е 
висока, такъв спад може да бъде по-
лезен, но ако е нормална (<68 ммол / 
л), дозата преди храна трябва да бъде 
намалена в съответствие с таблицата 
подолу, за да се намали риска от хи-
погликемия. Разбира се, това е много 
индивидуално, но след няколко проби 
ще разберете кое ниво на кръвна глю-
коза и доза  инсулин преди тренировка 
ви подхожда найдобре.
Намалена доза инсулин преди хранене
Продължителност  30 мин.  60 мин.
Ходене, плуване  25%  50%
(1/4 от Vo2max) *
Бягане (1/2 от Vо2макс) *  50%  75%
Футбол, хандбал  75%  100% 
(3/4 от Vо2max) *
* Максимален разход на кислород

Не всички обичат 
да правят физи-
чески упражне-
ния. Някои хора 
предпочитат да 
се отпуснат на 
риболов, при 
пътуване или на 
слънчеви бани. 
Трябва да избе-
рете начина на 
живот, който ви 
подхожда най-добре, и нашата работа в центъра 
за диабетици е да ви помогнем да изберете доза-
та инсулин, подходяща за този начин на живот. 
Но без съмнение ще се почувствате по-здрави в 
бъдеще, ако можете да намерите някакво упраж-
нение, което ви харесва.
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автоматично ограничава нивото на тяхната 
активност.

Маратонски  
натоварвания!

При интензивна физическа активност за 
цял ден, ще трябва значително да намали-
те дозата инсулин (често с 20% и понякога 
дори с 50%). Ще се нуждаете от допълни-
телна енергия, глюкоза и течности (около 
40 г въглехидрати / час). Ако ще извърш-
вате продължителна физическа работа 
(много часове), по-добре е постепенно да 
увеличите времето за активност с 1-2 часа 
всеки ден. При използване на инсулинова 
помпа или двукратно въвеждане на базален 
инсулин (режим на двукратни инжекции 
или 2 инжекции среден или дългодействащ 
инсулин) вероятно ще трябва да намалите 
базалната доза. Може да се наложи да ин-
жектирате по-често бърз инсулин или ул-
трабърз аналог (на всеки два или четири 
часа) заедно с прием на “бързи” въглехи-
драти за допълнителна енергия.

Справянето с екстремни спортове е въз-
можно, само ако е внимателно планирано, 
въпреки че и тогава има известен риск. 
Участниците в експедиция до Килиман-
джаро, които имали диабет, намалили до-
зата на инсулина си наполовина. Те, оба-
че, проявили повече симптоми на остра 
височинна болест в сравнение с другите 
участници. Но особена загриженост пред-
извикали няколко епизода на тежка хи-
погликемия и два епизода на кетоацидо-
за. Както се оказва, съществува очевидна 
опасност за хора с диабет тип 1, свързана с 
екстремно високовисочинно катерене.

Въпреки това, стриктното планиране 
може да сведе до минимум проблемите. 
Един баща, например, предприел дълго пъ-
тешествие с каяк с двамата си сина, мина-
вайки по цялото шведско крайбрежие (по-
вече от 2000 км, 1250 мили). Едното момче 
е на 15 години и има диабет. То успя да 
премине цялото пътуване без тежка хипог-
ликемия. Преди да опитате такива крайни 

натоварвания, говорете с вашия лекар за 
това как да планирате дозите инсулин, хра-
ненето и контрола на глюкозата.

Анаболни стероиди
За съжаление, стероидите се използват 

от много спортисти и спортистки, въпреки 
всички предупреждения от медицинските 
специалисти, без да се обръща внимание 
на риска от изобличаване след  допинг кон-
трол. Как може анаболните стероиди да 
повлияят на диабета? Известно е, че те на-
рушават глюкозния метаболизъм при хора 
без диабет като увеличават  инсулиновата 
резистентност на организма. Поради това 
те вероятно ще увеличат инсулиновата 
резистентност и при хората с диабет, но 
това не е добре изследвано. Също така, съ-
ществува риск от хормонални  нарушения, 
както и има някои съобщения за проблеми 
свързани с импотентността. Ефектът на 

Можете да отидете на гмуркане, ако имате диа-
бет. Но човек трябва да бъде изключително вни-
мателен, за да избегне хипогликемия, защото под 
водата е много опасно. От медицинска гледна 
точка не е достатъчно да имате само стандартен 
сертификат за гмуркане. Основното е, че по вре-
ме на гмуркане трябва до вас да има човек, който 
е запознат с проблемите на диабета (и този чо-
век не трябва да има диабет). Той може да бъде 
или обикновен партньор за гмуркане, или опитен 
лекар / парамедик.
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анаболните стероиди в дългосрочен план 
не е напълно проучен, но по-вероятно е да 
се  доказаже тяхната опасност, особено за 
хора, страдащи от диабет.

Подводно гмуркане
Diving (гмуркане) - е възхити телен спорт, 

но при практикуването му има големи из-
исквания към хората, които го практикуват. 
Задачи, които са лесни за извършване на 
брега (да отвориш пакетче глюкоза, напри-
мер), може да се окажат  много трудни за 
изпълнение под вода, дори и без симпто-
ми на хипогликемия. Хипогликемията под 
водата може да доведе до рязка загуба на 
съзнание и риск от удавяне. Ето защо, това 
предполага допълнителни мерки, като да 
имате партньор за гмуркане без диабет. 
Възможностите за гмуркане с диабет са об-
съждани много пъти, и има различни мне-
ния по тази тема. Сега, обаче, ако са взети 
всички предпазни мерки, които се изискват 
от партньорите без диабет над и под вода-
та, по-голямата част от организациите за 
гмуркане позволяват на хората, страдащи 
от диабет да се гмуркат при определени ус-

Правила за гмуркане
За да чувствате симптомите на хипог-
ликемия при ниво на кръвна глюкоза 
под 4 ммол/л  в деня на гмуркането е 
необходимо да се избягват стойности 
под 45 ммол/л 12 седмици преди 
гмуркането.
Никога не се гмуркайте, ако имате 
безсимптомна хипогликемия или ако 
стойностите на глюкозата са под 3.5 
ммол/л до 24 часа преди потапяне 
(или симптомите на хипогликемия са 
недостатъчни вж. стр 64).
Не пийте алкохол 24 часа преди по-
тапяне.
Яжте повече въглехидрати от обик-
новено в деня на гмуркане и пийте 
достатъчно течности, за да не се де-
хидратирате.
Потопете се след хранене. Изчакай-
те поне 12 часа между приемането 
на инсулин и гмуркането с шнорхел, 
ако използвате ултрабърз аналог. 
Опитайте се да намалите дозата 
преди храна с 12 единици. Преди 
започване на гмуркането, кръвната 
глюкоза трябва да бъде наймалко 8, 
за предпочитане 10 ммол/л. Яжте по-
вече въглехидрати точно преди под-
водното плуване.
Вземете 2 опаковки глюкоза или 
таблетки с гел / течност в джоба на 
жилетката си за гмуркане и порепе-
тирайте да ги вадите във вода и под 
вода. Крайчето на опаковката с гел / 
течност с глюкоза захапете с ъгъла 
на устата си  между мундщука на 
шнорхела и ъгъла на устата, така че 
да не изпускате частта от тръбата на 
шнорхела от устата, докато приема-
те глюкозата. На лодката и на брега 
трябва да има глюкагон за инжекции 
на достъпно място и някой трябва да 
знае как да го поставя в извънредна 
ситуация.
Винаги се гмуркайте с приятел или 
опитен лекар / парамедик, който ще 
ви даде адекватна помощ (ще ви 
даде глюкоза под вода) при хипогли-
кемия. Вашият партньор по гмуркане 
не трябва да има диабет.

Правила за гмуркане
 (продължение)

Изберете сигнал предварително, 
който да означава, че сте започ-
нали да усещате хипогликемия.
Проверете глюкозата след гмур-
кане и вземете допълнителна 
храна или инсулин. Ако сте имали 
повишена кръвна глюкоза преди 
потапяне, можете да инжектирате 
допълнителен инсулин, ако все 
още е висока след гмуркане. Това 
ще намали отрицателното въз-
действие на честото гмуркане на 
вашия HbA1c. Не забравяйте, че 
след тежки физически натоварва-
ния имате повишен риск от хипог-
ликемия и въвеждайте само мал-
ки дози допълнителен инсулин. 
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ловия (виж. Таблица ключови факти).
Оле Санделин, специалист по подводно 

плуване от Швеция:
- Стандартен здравен сертификат, изис-

кван за подводното плуване не е достатъ-
чен, когато става въпрос за хора с диабет, 
които получават инсулин. Хората с диабет 
трябва да се гмуркат с инструктор или да 
имат специален сертификат за хората с 
увреждания, който работи при условията 

на гмуркане. Да са придружени от двама 
души, а не от един, както обикновено се 
изисква.

Бенгт Пергел, консултант на шведския 
флот, дава следния съвет:

- Обикновеният сертификат за подводно 
гмуркане не е подходящ за лице с диабет, 
защото диабетът може да бъде опасен как-
то за водолаза, така и за партньора му. Ако 
човек, който се занимава с гмуркане, има 
диабет е от жизненоважно значение всеки 
от екипа да е наясно с това.

- Когато става въпрос за медицински из-
следвания, лекарят, издал удостоверение-
то, трябва да потвърди, че човекът не е 
предразположен към хипогликемия при из-
вършване на тежък физически труд, свър-
зан с потапянето. Това може да бъде трудно 
решение дори за квалифициран диабето-
лог. Регулирането на  кръвната глюкоза по 
време на гмуркане е почти невъзможно, за-

Подводно гмуркане и диабет
Клубовете за гмуркане в Обединеното 
кралство (BSAC, SAA и SSAC) позво-
ляват на хората с диабет да се гмуркат, 
ако са изпълнени определени условия. 
Тези правила се отнасят и за американ-
ските DAN и UHMS.

Режимът на лечение за гмуркача 
с диабет не трябва да е променян 
значително през изминалата годи-
на.
Не трябва да е имал тежка хипог-
ликемия (изискваща помощ от дру-
ги хора, инжектиране на глюкагон 
или лечение в болницата) през по-
следните 12 месеца
През последните 12 месеца да е 
нямал хоспитализации, свързани с 
диабета
Задоволителен контрол на глюко-
зата през последните 12 месеца 
(HbA1c <9%)
Не трябва да има усложнения от 
диабет (ретинопатия, нефропатия, 
включително микроалбуминурия, 
невропатия и заболявания на сър-
цето и кръвоносните съдове).
Лекарят, отговарящ за диабета на 
водолаза, трябва да потвърди, че е 
психически и физически способен 
да устои на изискванията за гмур-
кане.
Един водолаз с диабет трябва еже-
годно да изнася лекция в своя клуб 
по въпросите за гмуркането с диа-
бет.
Винаги трябва да носите гривна 
SOS (Median alarm), която да ин-
формира, че водолазът има диабет.

Ограничения за водолаза  
с диабет

Препоръчва се да се правят макси-
мум 2 потапяния на ден (в не по-
вече от 3 последователни дни), за 
да се избегне създаването на изли-
шък от азот върху тъканите.
Не се потапяйте до дълбочина, 
поголяма от 30 м.
Планирайте гмуркането в щадящ 
режим, като използвате таблиците 
за потапяне и добавяте по 2 мину-
ти към времето за декомпресията 
или  безопасно излизане преди да 
изкачване на повърхността.
Не забравяйте, че кесонната бо-
лест (декомпресия) има подобни 
симптоми като хипогликемията 
(объркване, загуба на съзнание, 
гърчове). В такава ситуация, леку-
вайте човека с диабет, така като че 
ли има и двете заболявания, да-
вайте кислород и глюкоза едновре-
менно или инжектирайте глюкагон.
Всички членове на екипа трябва да 
бъдат информирани, че имате ди-
абет.
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щото е много трудно да се направи, дори 
когато се плува на повърхността.

- Гмуркачите, които разчитат на глюкоза 
в джоба на спасителна жилетка, вероятно 
никога не са се потапяли в бързи води или 
в бурно море.

Кристофър Едж, специалист по подвод-
но плуване от Великобритания (цитиран в 
таблицата на основните факти):

- Не забравяйте, че ние не позволяваме 
гмуркане за тийнейджъри, страдащи от 
диабет, тъй като техният контрол е много 
рядко добър, макар често родителите да 
предлагат просто “едно гмуркане с татко.” 
Дадохме възможност да се гмурне на един 
16-годишен младеж. Със сигурност на ни-
кого под 16 години.

При плуване под вода трябва ясно да раз-
познавате симптомите на кръвната глюкоза 
под 4 ммол/л Ако имате асимптоматична 
хипогликемия ( “неспособност да разпоз-

навате хипогликемията”, виж. стр 64), кога-
то кръвната глюкоза е по-малко от 3 ммол/л 
и нямате симптоми, животът ви ще бъде в 
опасност по време на гмуркане!

Преди потапяне е необходимо да се ядат 
повече въглехидрати, както преди интен-
зивни упражнения за поддържане на кръв-
ната глюкоза разумно висока (около 10-12 
ммол/л). Това ще помогне, доколкото е въз-
можно, да се предотврати хипогликемията 
под водата. 

Студената вода увеличава потребление-
то на енергия от тялото. Ако кръвната 
глюкоза е висока поради недостиг на ин-
сулин, ще се чувствате зле, и гмуркането 
става опасно, дори животозастрашаващо. 
Също така, преди да се гмуркате, тряб-
ва да се проверят кетоните в кръвта или 
урината (вижте стр. 119). Идеята е, че по-
добре е да има висока кръвна глюкоза по-
ради преяждане, отколкото поради липса 
на инсулин в организма.

Хипогликемията във вода или под вода е най-големият проблем, когато се занимавате с подводно плу-
ване с диабет. Да извадите глюкозата от джоба се оказва доста трудно под водата. А в състояние на 
хипогликемия може да бъде почти невъзможно, защото симптомите ви ще го направят още по-трудно. 
Репетирайте приемането на глюкоза във вода и под вода преди гмуркане.
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Стрес
Стресът и психическото напрежение вли-

яят  на организма и винаги  повишават ниво 
на кръвната глюкоза заради действието на 
различни хормони.

Когато организмът е подложен на стрес, 
надбъбречните жлези отделят хормона 
адреналин, който на свой ред увеличава 
производството на глюкоза в черния дроб. 
За да обясним това, трябва да разберем 
нашето наследство от каменната ера. По 
време на този дълъг период стресът обик-
новено бил свързван със страх, например, 
мечешка атака. Алтернативите били: ос-
танете и се бийте или избягайте възможно 
най-бързо. И двата отговора изискват до-
пълнителна енергия под формата на пови-
шена кръвна захар. Различните индивиди 
са повече или по-малко чувствителни към 
тези реакции на тялото си.

Днес същата реакция на стрес може да 
настъпи пред телевизора, например, ако 
гледате нещо вълнуващо. Но в тази ситуа-
ция вие нямате полза от повишената кръв-
на захар. Човек без диабет автоматично ще 
отдели инсулин от панкреаса, за да възста-
нови баланса на глюкозата. Теоретично, за 
човек с диабет в тази ситуация, трябва да 
се постави малко повече инсулин. Но на 
практика е трудно да се направи, защото 

е трудно да се преценят нивата на всеки 
индивидуално, а стресът е различен всеки 
път. Препоръчва се да бъдете много вни-
мателни, когато използвате допълнителен 
инсулин за коригиране на високата кръвна 
захар, причинена от стрес.

В едно изследване, възрастни с диабет са 
участвали в психологически стрес тест в 
продължение на 20 минути, което е причи-
нило повишаване на кръвната им глюкоза 
след един час. Глюкозата продължавала да 
нараства с около 2 ммол/л през следващи-
те 5 часа. Артериалното налягане също се 
увеличило. Стресът предизвикал инсули-
нова резистентност (виж стр. 221) поради 
повишаване на нивото на хормоните адре-
налин, кортизол и хормон на растежа. При 
пациентите, които можели да произведат 
малко собствен инсулин, се установило, че 
стресът е повлиял по-малко на нивата на 
кръвната им глюкоза. 

След земетресението в Кобе при хората, 
живеещи в засегнатия район, се повишило 
нивото им на HbA1c. Най-голямо увеличе-
ние било регистрирано при тези, които са 
преживели смърт на близък или наранява-
не и при тези, чиито къщи са били доста 
разрушени.

Разводите винаги са много стресиращо събитие 
за детето. Ако родителите, вместо да работят за-
едно, въвлекат детето в своите дрязги, ситуацията 
става много трудна. Детето се чувства зле и в ре-
зултат на това кръвната глюкоза и HbA1c е веро-
ятно да се увеличат.

Вашето тяло е създадено, за да понесе тежкия жи-
вот на мъж или жена от каменната ера. В стресо-
ва ситуация се отделя огромно количество адре-
налин, за да се помогне на тялото да се подготви 
за битка или бързо да избяга.
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Проучванията на жертвите на сърдечни 
пристъпи показват, че така наречените по-
ложителни щамове не са толкова опасни, 
колкото другите форми на стреса. Позитив-
ният стрес се определя като вид напреже-
ние, когато имате много работа, но вие сте 
избрали сами тази работа и имате контрол 
над ситуацията. Отрицателният стрес, кой-
то увеличава риска от сърдечни пристъпи 
настъпва, когато човек не може да повлияе 
на ситуацията, например, когато има про-
блеми в работата или у дома, в семейство-
то, като влошаване на взаимоотношенията 
или развод. Подобни ситуации също могат 
да предизвикат повишаване на кръвната за-
хар. Един наш пациент - малко момче, по-
вичаваше нивата на кръвната си захар все-
ки път, когато му поставяха интравенозна 
игла за подкожен катетър. Глюкозата оста-
ваше повишена няколко дни, въпреки уве-
личаването на дозите инсулин. Иглата го 
стресираше. След отстраняването на кате-
търа, кръвната глюкоза се връщаше в нор-
мално състояние и дозата на инсулина се 

намаляваше отново. В едно проучване при 
юноши, след преживян негативен стрес, се 
установило повишаване на нивото на кръв-
ната глюкоза.

Стойностите на кръвната захар, взети в 
болницата, често са по-високи от тези у 
дома. Повишени нива на кръвната глюкоза 
се наблюдават при хора с диабет в амбула-
торна и в болнична обстановка. Това също 
е причина и за повишено кръвно налягане 
и се нарича “синдром на бялата престил-
ка”.

Стрес в ежедневието 
Ежедневните стресови фактори могат да 

причинят увеличение на HbA1c. Напри-
мер, по време на изпити, много хора смя-
тат, че напрежението повишава нивата на 
глюкоза в кръвта. Изпитите също предпо-
лагат някакви промени в рутината на деня, 
и можете дори да забравите да си инжекти-
рате инсулин, или да не вземете глюкоза на 
изпита . Не е добра идея да си инжектирате 
инсулин преди изпита, но когато приклю-
чи, малко количество инсулин допълнител-
но е съвсем оправдано.

Родителската реакция на стреса може да 
бъде много важна за психологическото адап-
тиране на детето към диабет. Метаболитния 
контрол на диабета е по-добър в семейства, 
където майката и особено детето са показли 
тревожност и безпокойство в началото на 
поставяне на диагнозата, но бързо са при-
ели новата ситуация без да драматизират 
излишно. Това означава, че стресът прави 
адаптацията по-трудна и че семействата, 
които се фокусират повече върху емоцио-
налната страна на заболяването, а не върху 

Стрес
 Стресът, на който не можем да по-
влияем (проблеми в семейството 
или на работа), оказва найголямо  
влияние на вашето здраве.
 Стресът може също така да по-
влияе на кръвната глюкоз по прос-
тата причина, че имате  помалко 
време да се занимавате с диабета 
си, когато животът ви стане трево-
жен  и изпълнен със стрес.
 Адреналинът (хормон на стреса) 
предизвиква:

(1) Повишение на кръвната глюкоза по-
средством:
А) Освобождаване на глюкоза от 
черния дроб.
Б) Намалено поемане на глюкоза 
в мускулите.

(2) Повишаване на кетоните посред-
ством:
Мазнините се разделят на мастни 
киселини, които се трансформи-
рат в кетони в черния дроб.

Човек изпитва “отрица-
телен стрес”, когато не 
може да промени някоя 
стресова ситуация. Не-
преодолимите проблеми 
на работното място или 
у дома и в семейството 
могат да допринесат за 
повишаване нивата на 
кръвната глюкоза.
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изработването и спазването на стратегия за 
управление на диабета, по-трудно постигат 
добри нива на HbA1c. Eжедневното упра-
вление на диабета включва много практи-
чески приложения и изисква концентрация 
и фокусиране върху това какво правите, ето 
защо е необходимо да се научите да контро-
лирате чувствата си.

“Заучена безпомощност” е феномен, кой-
то се получава, когато се чувствате неспо-
собни да контролирате дадена ситуация. 
Причината за това е повече в нереалистич-
ните очаквания, отколкото в незадоволи-
телните способности на самия индивид. 
Един пример: вие следвате всички съвети, 
дадени от ендокринолога ви, а кръвната ви 
захар въпреки това е нестабилна. Това “ви 
учи”, че каквото и да правите, е невъзмож-
но да контролирате кръвната си глюкоза и 
след известно време обикновено спирате да 
опитвате. Причината за това са нереалис-
тичните очаквания, че можете да постиг-
нете стабилно ниво на глюкозата в кръвта, 
просто като “опитвате усилено”. Това също 
се нарича “диабетно прегаряне”. Пример за 
реалистично очакване: кръвната ви захар 
ще се колебае от високи до ниски стойности 
и ще имате най-малко една стойност над 10 
ммол/л всеки ден. Реалистично е да се оп-
итаме да постигнем намаляване на средна-
та гликиран хемоглобин (HbA1c) без тежка 
хипогликемия и сродни проблеми. Реалис-
тичните очаквания в дългосрочен план мо-
гат да включват например способността да 
се справите с училището или работата, така 
че диабетът да не ви притеснява въобще.

По данни от изследвания:  
Стресът и нивата на HbA1c

 Едно проучване показва, че хора-
та с повисоко ниво на HbA1c имат 
полошо качество на живот и стра-
дат от тревожност и депресия.
 Когато стойността на HbA1c се е 
увеличавала или понижавала в про-
учването, резултатите за качество-
то на живот, тревожността и депре-
сията съответно се променяли.
 Тези резултати предполагат, че ще 
се почувствате подобре с пони-
сък HbA1c. Друга интерпретация 
на този факт обаче е, че е полесно 
да получите добър HbA1c, когато 
се чувствате добре.
 Лица, които са имали много теж-
ки ситуации (неприятни събития в 
живота, продължителни проблеми, 
конфликти с други хора) в пред-
шестващите три месеца са имали 
повисоки NbA1с.
 Друго изследване показва, че 
стресът причинява увеличение на 
HbA1c, но само при индивиди, кои-
то опитват да се справят със стре-
са по неефективен начин. Страх, 
безпокойство и нетърпимост са 
примери за подобни неефективни 
механизми. Стоицизъм (да не се 
реагира емоционално на стресови 
ситуации), прагматизъм (управле-
ние на стреса по проблемноори-
ентиран начин) и отказ (да не се  
взема под внимание стреса и пора-
ди това да не му се позволява да 
ви засяга) са механизми на ефек-
тивния контрол.
 Въпреки това, в предишни проуч-
вания бе установено, че неуспе-
хът има връзка с влошаването на 
контрола на кръвната захар. Това 
може да се обясни с факта, че про-
блемът трябва първо да бъде при-
знат преди да се пристъпи към раз-
решаването му. Подход, при който 
първоначално се признава хро-
ничното заболяване, а след това 
се пристъпва към изучаването му 
и прилагането на начините за кон-
трол на диабета , не позволява той 
да има отрицателно въздействие 
върху ежедневието ви. 

По данни от изследвания:  
Стресът и нивата на HbA1c

(продължение)
 При анализа на направени 24 про-
учвания (така наречения метаана-
лиз), се установи, че депресията 
при хора с диабет е свързана с по-
вишен HbA1c. Трудно е обаче да се 
заключи дали повишеният HbA1c е 
резултат от депресия или обратно.

 Някои данни показват, че антиде-
пресантните лекарства могат да 
подобрят HbA1c при някои хора.
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Когато имате инфекция, особено ако тя е 
придружена от висока температура, секре-
цията на хормоните се увеличава, което по-
вишава нивото на кръвната глюкоза (особе-
но глюкагон и кортизол). Това значително 
увеличава нуждата ви от инсулин. От дру-
га страна по време на заболяване, хората 
по-рядко се хранят и повече почиват. Тези 
фактори се противопоставят един на друг. 
Ето защо, основното правило е да се опи-
та да не се намалява дозата на инсулина, 
въпреки намаляването на апетита и нама-
ления прием на храна. Започнете с въвеж-
дането на обичайната си доза. Измервайте 
кръвната си захар преди всяко хранене и 
коригирайте дозата инсулин. Ако нивото 
на кръвната ви захар е над 10 ммол/л, мо-
жете да увеличите дозата с една единица 
наведнъж (половин единица, ако дозата 
преди хранене е по-малка от 3 единици; 
2 единици, ако е над 10 единици), докато 
стойностите станат по-добри.

При температура, по-висока от 38° С чес-
то се налага да се увеличи дозата инсулин 
с 25%. Понякога се налага увеличение на 
общата доза с 50%, ако температурата е над 
39° С. Ако използвате режим на двукратни 
инжекции, е трудно да реагирате на проме-
нената нужда от инсулин по време на забо-
ляване. По-добре е временно да преминете 
на 4 или 5 инжекции на ден докато сте бо-
лни. Като алтернатива, могат да се прила-
гат допълнителни дози аналог на инсулина 
с ултрабързо действие при висока кръвна 
захар. (вж. алгоритъма на стр. 153).

По време на ремисия (меден месец, вж. 
стр. 219 и 181), ако не се чувствате добре 
трябва значително да увеличите дозите ин-
сулин. За децата обичайно са необходими 
до 1 ЕД/кг/в денонощие, понякога повече, 
на възрастните - по-малко. Бързото увели-
чение на инсулиновите нужди предполага, 
че панкреасът ви вече не произвежда зна-
чимо количество инсулин.

Добрият контрол на глюкозата стимулира 
за щитните сили на организма за борба сре-
щу инфекцията. Отбелязвайте нивата на 
кръвната си глюкоза и стойностите на ке-
тоните (както и на дозите инсулин) в днев-
ника си и се свържете с диабетния център 
или болницата, ако не сте сигурни в състоя-
нието си или не знаете как да се справите 
със ситуацията. Това важи с още по-голяма 
сила за родителите на деца с диабет.

Заболявания 
и температура

Как се чувствате - 
зле или добре?

(1) Чувствате се добре
 Започнете с обичайната доза инсу-
лин, като вземете предвид апетита.

 Регулирайте дозата си на инсулин в 
зависимост от размера на порцията.

 Опитайте се да не давате на кръв-
ната си глюкоза да се покачи твър-
де високо.

(2) Чувствате се зле
 Започнете с обичайната доза инсулин.
 За да започнете, въведете обичай-
ната доза инсулин (ако кръвната 
захар е ниска и няма диария), и се 
уверете, че можете да ядете доста-
тъчно, за да осигурите въглехидра-
тите за сложената доза инсулин.

 Опитайте се да предотвратите пре-
калено нисък спад на кръвната 
глюкоза, като пиете нещо сладко, 
ако е необходимо.
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Повишената нужда от инсулин по време 
на заболяване (например, при настинка с 
висока температура) обикновено продъл-
жава няколко дни, но понякога може да про-
дължи още една седмица след възстановя-
ване. Това е следствие от високото кръвно 
глюкозно ниво, което от своя страна води 
до повишаване на инсулиновата резистент-
ност (виж страница 221 и графика на стра-
ница 225). Понякога има повишена нужда 
от инсулин и по време на инкубационния 
период, който протича няколко дни преди 
началото на заболяването.

Ако детето не иска да яде редовно, опи-
тайте се да го убедите да ядете обичайно-
то количество въглехидрати. Предлагайте 
продукти, които детето харесва, например 
сладолед, плодове или сокове.

Запишете всички дози инсулин и 
резултатите от теста в дневника си, 
след което ще бъде по-лесно да ре-
гулирате инсулина и храната след-
ващия път, когато се натъкнете на 
същата ситуация. Отбележете колко 
единици сте въвеждали на ден. Това 
е най-добрият начин да определите 
как болестта засяга вашия диабет.

Болест и нужда от инсулин

Треската и температурата повиша-
ват нуждата от инсулин.

Но  намаляването на апетита и 
приемането на храна намаляват 
нуждата от инсулин.

Ето защо  ежедневната ви нужда от 
инсулин вероятно ще остане съща-
та.

Може да се нуждаете от 2550% по-
вече инсулин при температура.

Също така имате повишен риск от 
кетоацидоза, причинена от недос-
татъчно инсулин. Проверете кето-
ните в кръвта или урината!

Но  имате нужда от помалко инсу-
лин, ако се развие гастроентерит с 
повръщане и диария.

Диабет и заболявания 
при децата 

(1) Започнете лечение на заболя-
ването
Причината за заболяването на 
детето трябва да бъде диагно-
стицирана и лекувана по същия 
начин както при дете без диабет.

(2) Симптоматично лечение
Ако детето има треска или главо-
болие, могат да се дадат параце-
тамол / ацетаминофен (Kalpol®, 
Disprol®, Panadol®) за облекча-
ване на симптомите. Детето ще 
се чувства подобре и апетитът 
му може да се подобри.

(3) Да остане вкъщи вместо на 
училище
Необходимо е да оставим болно-
то дете с диабет в къщи до пълно 
възстановяване, тъй като инфек-
цията засяга кръвната глюкоза.

(4) Баланс на течности
Важно е да се дават много течно-
сти на детето с диабет и висока 
температура, особено ако има и 
висока кръвна глюкоза (> 1215 
ммол/л), тъй като това причинява 
често уриниране. Рискът от дехи-
дратация се повишава рязко, ако 
детето има повръщане или диа-
рия.

(5) Хранене
Важно е детето да получа ва ин-
сулин, въглехидрати и хранител-
ни вещества. Дайте това, което 
детето харесва и което ще яде.



290 291

Гадене и повръщане
Гаденето и повръщането са общи симп-

томи на много “бактериални” и други за-
болявания, особено при децата. В същото 
време, гаденето и повръщането при дете с 
диабет могат да бъдат първите признаци на 
липса на инсулин. Ето защо винаги е важно 
да се контролират нивата на кръвната захар 
и кетони, когато се появят тези симптоми. 
Ако нивото на кръвната захар е високо и 
има кетони, е по-вероятно детето да се чув-
ства зле заради дефицита на инсулин. Ни-

вото на инсулин може да не е достатъчно 
високо, въпреки въвеждането на обичйни-
те дози, тъй като вътрешните (съпътства-
щи) заболявания повишават нуждата на 
организма от инсулин.

Ако, от друга страна, нивото на кръвната 
захар е ниско, гаденето е най-вероятно при-
чинено от самата болест. Кетоните могат 
да присъстват в кръвта или урината като 
признак за липса на храна (въглехидрати), 
когато детето няма апетит, а това може да 
увеличи гаденето.

Как различните заболявания 
влияят върху кръвната захар? 

(1) Почти нямат влияние
Болести, които нямат значителен 
ефект върху общото състояние 
обикновено също няма да повли-
яят на нуждата ви от инсулин. При-
мери: настинки без температура 
и варицела с леки симптоми (при 
деца).

(2) Ниска кръвна захар
При тези заболявания има про-
блеми със запазването на храни-
телните вещества, дължащи се на 
гадене, повръщане и / или диария. 
Примери: гастроентерит или вирус-
на инфекция с коремен синдром.

(3) Високо ниво на кръвната глюко-
за

Повечето заболявания, които при-
чиняват стрес и повишена тем-
пература, повишават нивата на 
кръвната захар, като по този начин 
увеличават нуждата от инсулин. 
Ако не увеличите дозата инсулин 
с повишаване на кръвната глюко-
за, съществува риск от развитие на 
кетоацидоза. Примери: настинки 
с висока температура, отит (въз-
паление на ушите), инфекции на 
пикочните пътища с повишена тем-
пература, пневмония. Гениталната 
херпесна инфекция може също да 
доведе до значително увеличаване 
на нуждите от инсулин.

Инсулинова терапия за време-
то на заболяването (с изключе-

ние на гастроентерита)

 Винаги започвайте с въвеждането 
на обичайната си доза инсулин (с 
изключение на случаите на гастро-
ентерит).

 Измервайте кръвната си глюко-
за преди всяко хранене и между 
храненията, ако е необходимо. 
Редовно наблюдавайте кетоните.

 Регулирайте дозата на инсулина в 
съответствие с резултатите от кръв-
ните изследвания. Ако е необходи-
мо, увеличете дозата преди хране-
не с 12 единици (виж препоръките 
в текста).

 Въведете допълнително инсулин 
с кратко действие (или за предпо-
читане НовоРапид или Хумалог) 
0,1Ед/ кг телесно тегло, ако кръвна-
та глюкоза е повече от 1516 ммол/л 
и има повишено ниво на кетони в 
кръвта или урината. Повторете тази 
доза, ако кръвната захар не нама-
лява след 23 часа.

 Като алтернативно правило можете 
да поставяте допълнително 1020% 
от денонощната си доза инсулин на 
всеки 34 часа.

 Свържете се с вашия лекар или 
болница, ако повръщате или общо-
то ви здравословно състояние се 
влоши.
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Същите принципи важат и за възраст-
ните. Ако се чувствате зле, когато имате 
температура и ако ядете по-малко, е мно-
го важно храните, които можете да ядете, 
да съдържат нещо сладко, както за да да-
дете на тялото си енергия, така и за да на-
малите риска от хипогликемия. Гаденето 
може да се влоши, ако пиете много течно-
сти наведнъж. По-добре е да пиете често 
и постепенно, например, няколко глътки 
на всеки 10 минути. Пероралните разтво-
ри (напр. Regidron), продавани в аптеката, 
са много полезни в тази ситуация, особе-
но ако се грижите за болно дете с диабет. 
Въпреки това, по-големите деца може да 
не харесат вкуса им (тъй като са доста со-
лени). Опитайте да добавите малко сок, за 
да подобрите вкуса на разтвора. Спортните 
енергийни напитки, например Lucozade и 
Gatorade, могат да бъдат полезни в тази си-
туация, тъй като те вече съдържат глюкоза 
и сол, като помагат за предотвратяване на 
дехидратацията и солевия дисбаланс. Мал-
ка доза метоклопрамид (Reglan, Максолон, 
Pramin, Clopamone) е полезна за предотвра-
тяване на повръщането.

Ако дете с диабет повръща и не може да 
поглъща течност, трябва да отидете ведна-
га в спешното отделение на болницата!

Много е важно да се поставя инсулин, 
дори ако детето не яде редовно. Нека пие 
нещо сладко, така че нивото на кръвната 
глюкоза да не пада. Уверете се, че напит-
ката съдържа истинска захар. Децата 
обикновено харесват сок, плодов коктейл 
или сладолед и ядат малки порции от та-
кива продукти без никакви проблеми. На-
питки без захар не трябва да се използват в 
такава ситуация, но може да се даде допъл-
нително вода, особено при температура, 
ако вече е изпита достатъчно сладка напит-
ка за поддържане на кръвната захар.

ВАЖНО!!
За времето на заболяване-
то, не коригирайте дозата 

инсулин “на око” или само 
като взимате предвид  

въглехидратите!

Не забравяйте често да проверя-
вате кръвната глюкоза и кетоните 
в кръвта или урината, когато сте 
болни! Винаги продължавайте да 
поставяте инсулин и се уверете, 
че ядете и пиете нещо, което съ-
държа въглехидрати.

Симптоми, които показват,  
че болният трябва  
да отиде в болница

 Обилно или повторно повръщане.

 Повишени нива на кетони в кръвта 
или урината или затруднено диша-
не.

 Кръвната глюкоза остава висока, 
независимо от допълнителния ин-
сулин.

 Не е ясно каква може да е причина-
та за този проблем.

 Остра или необичайна коремна 
болка.

 Замъгляване на съзнанието или 
влошаване на общото състояние.

 Пациентът е малко дете (23 години 
или помалко) или има други забо-
лявания, различни от диабет.

 Изтощение на болния или на този, 
който се грижи за него, причинено, 
например, от честите ставания през 
нощта.

 Винаги се обадждайте на лекар, ако 
сте дори малко несигурни за това 
как ще се справите със ситуацията.
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Гастроентерит
Гастроентеритът е инфекция на стомаш-

но-чревния тракт, която обикновено причи-
нява повръщане и диария. При това забо-
ляване много малко хранителни вещества 
остават в организма и като правило има 
проблем с ниските нива на кръвната глю-
коза - ето защо е необходимо да се намалят 
значително дозите инсулин. Следователно, 
гастроентеритът и хранителното отравяне 
са изключение от правилото, според което 
нуждата от инсулин се увеличава по време 
на заболяване. Това намаляване на нуж-
дите от инсулин може да продължи още 
известно време (често 1-2 седмици) след 
преминаването на гастроентерита, тъй като 
ниската кръвна глюкоза причинява намаля-
ване на инсулиновата резистентност (вж. 
графиката на стр. 224).

Инсулин и гастроентерит 
при деца

Уверете се, че това всъщност е 
гастроентерит:

 Повръщане и диария
 Ниска кръвна захар
 Леко или умерено повишение на 
кетоните в кръвта (виж стр. 121) 
или урината. Нивото на “гладни ке-
тони” в кръвта рядко надвишава 3 
ммол/л. При възрастните 150200 
грама въглехидрати на ден (4550 
грама на всеки 34 часа) намаля-
ват или предотвратяват “гладните 
кетони”.

(1) Винаги се обадждайте в болни-
цата, когато детето ви е развило 
гастроентерит за първи път след 
диагностициране на диабета или 
имате съмнения какво да прави-
те. Ако детето ви е много болно и 
има гадене, отидете в болницата. 
При тази ситуация то може да се 
нуждае от интравенозни течности 
и инсулин.

(2) Давйте напитки, съдържащи истин-
ска захар (не “диетични” напитки!), 
Малки и чести порции (няколко 
глътки на всеки 1015 минути), ако 
детето е болно или има повръща-
не. Подходящи напитки: плодови 
сокове, чай с бяла кристална за-
хар или разтвор за рехидрация и 
спортни напитки (Lucozade или 
Gatorade) Запишете колко течно-
сти е изпило детето.

(3) Измервайте кръвната захар на все-
ки 2 часа (всеки час, ако същест-
вува риск от хипогликемия) и про-
верявайте кетоните в кръвта или 
урината на всеки 12 часа.

(4) Ако има проблем с продължителна 
ниска кръвна захар, найдобри-
ят подход е да се прилагат малки 
дози глюкагон (вижте стр. 51). До-
зата може да се повтори с добър 
ефект.

Инсулин и гастроентерит при 
деца

(Продължение)
(5) Дозите инсулин обикновено се на-

маляват. Наличието на кетони, но 
без  глюкоза в урината, са “гладни 
кетони”, което показва, че са необ-
ходими повече въглехидрати. Не-
обходимо е да се вземе предвид 
колко едно дете може да изяде и 
колко да се намали дозата инсулин. 
Ниската глюкоза повишава чувстви-
телността към инсулин (намалява 
инсулиновата резистентност, виж 
страница 221) и дозите обикновено 
трябва да бъдат намалени с около 
2050%. Ако детето е в режим на 
двукратно инжектиране, започнете 
с намаляването на дозите инсулин 
с бързо действие, която понякога 
може да бъде напълно пропусна-
та. Може също да е необходимо да 
се намали инсулинът със средно 
действие.

(6) Започнете да давате твърда храна, 
веднага щом прилошаването нама-
лее или спре.
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Забавеното освобождаване на храната 
от стомаха допринася за ниското кръв-
но ниво на глюкозата при гастроентерит. 
Може да се наложи да намалите дозата на 
инсулина с 20-50%, за да избегнете хипог-
ликемия. При продължителни проблеми с 
ниска глюкоза, няколко мини-дози глюка-
гон могат да бъдат полезни (вижте стр. 51). 
Не забравяйте да пиете повече течност, 
съдържаща захар, но приемайте само по 
няколко глътки наведнъж, ако имате гаде-
не или повръщане. Когато гаденето спре, 
можете да преминете към нормална храна. 
Вече не препоръчваме диетата, предпис-
вана по-рано след гастроентерит (варена 
риба, ориз, сухари и др.). С тази диета често 
е трудно да се получат достатъчно въглехи-
драти и калории, така че рядко (или изоб-
що) не се използва сега. Най-доброто за вас 
е това, което ви харесва. Единственото из-
ключение е млякото за малки деца. Ако про-
дължи диарията, тогава млякото и млечни-
те продукти трябва да бъдат изключени от 
диетата на детето за една или две седмици. 
Не забравяйте, че повръщането може да 
бъде общ симптом на недостиг на инсулин, 
който се лекува с повишена доза инсулин.

Необходимо е да проверите както кръв-
ната захар, така и нивото на кетоните (в 
кръвта или урината), ако вие или дете с ди-
абет чувствате гадене или повръщате. При 
недостиг на инсулин нивото на кръвната 
глюкоза ще бъде високо и кетоновият тест 
ще покаже високи стойности. След това, 
спешно са необходими допълнителни дози 
от ултрабърз аналог за предотвратяване на 
кетоацидоза. Обсъдете с вашия ендокри-
нолог или медицинска сестра резултатите, 
преди да променяте дозата, ако не сте си-
гурни как да ги интерпретирате.

Лечение на рани
Общоприето е, че ако хората с диа-

бет наранят краката си, те ще се лекуват 
по-бавно и затова е необходимо редов-
но наблюдение от лекар специалист. Това 
важи за онези хора, които имат диабет в 
продължение на много години и които 
развиват усложнения с намалено кръво-
обращение и загуба на чувствителност 
в краката и пръстите (вж. също стр. 347). 
Въпреки това, ако нараняването се случи 
при дете или млад човек с диабет и има 
добър контрол на кръвната глюкоза, рана-
та ще се излекува толкова бързо, колкото и 
при здрав човек, ако раната се лекува пра-
вилно, за да се предотврати инфекцията. 
От друга страна, защитните сили на тяло-
то няма да работят така, както би трябва-
ло, ако диабетът не е контролиран добре и 
нивото на кръвната глюкоза е високо. Това 
дори ще увеличи чувствителността на мла-
дия човек към инфекция.

Повръщане, но без диария?
Бъдете внимателни! Не забравяйте, че 
прилошаването и повръщането често 
са симптоми на инсулинов дефицит.

Когато повръщате без диария, винаги 
трябва да предполагате липса на инсулин. 
Той също така води до високи нива на 
кръвната захар и повишено ниво на кето-
ни в кръвта или урината. Вж. също така 
“Недостатъчно инсулин” на страница 42 и 
“Кетони” на страница 119.
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Хирургическо лечение
Ако е необходимо хирургическо лечение, 

хората с диабет трябва да бъдат хоспита-
лизирани дори, ако операцията е малка. 
Ако се изисква обща анестезия, трябва да 
се внимава и да не се прави операцията в 
амбулаторни условия. Операцията трябва 
да бъде насрочена за най-ранното време 
на деня. По време на операция, продъл-
жаваща повече от 20-30 минути под обща 
анестезия, се препоръчва интравенозно 
вливане на инсулин (вж. стр. 86). С такава 
система е лесно да се изберат и поддържат 
подходящи нива на инсулин и кръвна глю-
коза по време на операцията и във фазата 
на възстановяване. 

При по-кратки операции се предпочита 
обичайното прилагане на базален инсулин, 
към което, ако е необходимо, се добавя ин-
травенозен инсулин. Когато човек започне 
да яде и пие отново, той може да се върне 
към нормалния режим на инсулинова тера-
пия. 

Важно е внимателно да се избират дозите 
инсулин по време и след операцията, тъй 
като е доказано, че високата кръвна глюко-
за (над 11-13 mmol / l) повишава риска от 
инфекция след операцията.

Ако детето ви е влязло в отделението по 
педиатрична хирургия, трябва да се свър-
жете с детски ендокринолог, за да обсъдите 
подходяща инсулинова терапия. Като роди-
тели на дете с диабет имате пълното право 
да изразите своята гледна точка по отноше-
ние на лечението. Не забравяйте, че ваше-
то знание за диабета на детето ви може да 
бъде по-обширно от това на хирургическия 
персонал.

Би било хубаво да се уверите, че вие, 
заедно с анестезиолога и всички членове 
на оперативния екип, можете да се свър-
жете с ендокринолог в случай на плани-
рана операция. Това ще помогне да се 
гарантира, че управлението на диабета 
и подходящото наблюдение, както и под-
борът на инсулин се извършват правил-
но. 

Погрижете се за малките рани 
и бедните приятели ... 

(шведска поговорка) 

 Измийте раната със сапун и вода.

 Поставете чиста, суха превръзка.

 Признаци на инфекция? 
Свържете се с вашия лекар 

(1) Болка и/или пулсации в раната 
дори след 12 дни.

(2) Зачервяването на кожата се е 
увеличило.

(3) Червени ивици по кожата, ид-
ващи от раната към тялото 
(инфекция на лимфните съ-
дове).

(4) Болезнени възли в слабините 
или в подмишниците (зара-
зени или възпалени лимфни 
възли).

(5) Висока температура.

По време на операция се препоръчва интраве-
нозно да се прилага инсулин. Това е удобен и 
безопасен начин да се постигне стабилно ниво на 
глюкозата в кръвта без риск от хипогликемия.
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В спешни случаи е оправдано да се на-
стоява, ако е възможно, да бъде призован 
дежурен ендокринолог. Важно е юноши-
те да бъдат придружавани от родители, 
които могат да помогнат за поддържането 
на кръвната глюкоза в приемливи грани-
ци.

Медикаменти, които по-
влияват кръвната захар

Лекарствата, съдържащи захар, могат да 
повлияят на кръвната глюкоза. Обикно-
вено обаче те не съдържат достатъчно за-
хар, за да се повиши значително кръвната 
глюкоза. Ако лечението е дадено с храна, 
малко вероятно е 5 грама излишна захар да 
доведе до забележима разлика в нивото на 
кръвната глюкоза. Ако обаче има покачва-
не, можете да въведете малка допълнител-
на доза инсулин (0,5-1 единица / 10 грама 
захар).

Други лекарства, дори без съдържание 
на захар, могат да повлияят на нивата на 
кръвната глюкоза. Лечението с кортизон 
или други стероиди (напр. преднизолон, 
дексаметазон) води до значително пови-
шаване на кръвната глюкоза, често до 20 
ммол/л и по-високо. Това може да се слу-
чи, дори когато кортизонът се прилага ед-
нократно, например, за лечение на астма 
или круп. Когато лечението с кортизон се 
провежда няколко дни и повече, дозата 
инсулин трябва да се увеличи значител-
но. Общата дневна доза често трябва да се 
удвои, като се увеличи както дозата преди 
хранене, така и инсулинът със средна или 
дълга продължителност. Стероидите за 
инхалиране засягат значително по-малко 
кръвната глюкоза. Понякога се наблюда-
ва леко покачване на нивото на глюкозата, 
тъй като малко количество от това лекар-
ство се абсорбира в кръвта. Трябва да из-
берете най-ниската възможна доза от тези 
лекарства за лечение на астма. Може да е 
по-удобно да се приложи малка доза преди 
лягане. Ще бъде по-лесно да увеличите ин-
сулина преди лягане, ако е необходимо, за 

да се противодейства на ефекта от стерои-
дите. При остра тежка астма, комбинаци-
ята от бета-симпатикомиметици, като сал-
бутамол, и преднизолон, често значително 
увеличава нивата на кръвната глюкоза.

Зъби
Добра идея е да се преглеждате редовно 

при зъболекаря си и да се съветвате за зъб-
ната хигиена, за да сведете до минимум ри-
ска от поражения. Не забравяйте да кажете 
на зъболекаря, че имате диабет!

Децата с диабет обикновено нямат пове-
че проблеми със зъбния кариес, отколко-
то другите деца. Напротив, те често имат 
по-малко от тези проблеми, отколкото дру-
ги деца от същата възраст. Може да изглеж-
да изненадващо, че те изобщо имат кариес, 
тъй като ядат по-малко сладки от прияте-
лите си. Това може да се обясни с факта, 
че децата с диабет имат редовни закуски. 
Освен това, те често пият или ядат глюко-
за, или нещо друго със захар за избягване 
на хипогликемията и това допринася за 
увеличаване броя на бактериите в устната 
кухина. Проучването на възрастни показва, 
че хората с диабет имат същото количество 
кариес, както при контролната група без 
диабет.

Друго важно обяснение е, че глюкозата 
се секретира в слюнката, когато нивото на 
глюкозата в кръвта е високо и може допъл-
нително да подпомогне образуването на 

Дори ако ядете по-малко сладки от приятелите 
си, имате риск от кариес. Той се причинява от 
глюкозата в слюнката при високи нива на кръвна-
та глюкоза. Не забравяйте да почиствате зъбите 
поне два пъти на ден.
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кариеси. Обикновено слюнката не съдържа 
глюкоза, но ако нивото на кръвната глюко-
за надхвърля определен праг, в слюнката 
може да се открие повишено количество 
глюкоза. В тази връзка, човек с много висо-
ко или нестабилно ниво на кръвна глюкоза 
има повишен риск от кариес. За съжале-
ние, връзката между нивото на глюкозата в 
кръвта и слюнката не е достатъчно стабил-
на, за да можем да използваме тестове на 
слюнката, за да определим нивото на кръв-
ната глюкоза.

Гингивитът е възпаление на венците, кое-
то се причинява от бактерии, събиращи се 
в зъбните джобове. Отлаганията от бакте-
рии се втвърдяват под формата на зъбен 
камък. Венците се рушат и кървят, когато 
миете зъбите си. Гингивитът и периодон-
тални заболявания се срещат при хора с 
диабет малко по-често от тези, които ня-
мат такъв, дори и в ранна възраст. Те се 
откриват по-често при хора с високи нива 
на кръвната глюкоза. При хората с диабет, 
гингивитът може да прогресира по-бързо и 
да причини повече увреждания, отколкото 
при пациенти без диабет. Периодонталните 
заболявания са по-чести при пушачите.

Ваденето на зъб или мъдрец често е про-
цедура, която се прави при  тийнейджъри 
или млади възрастни. Ако обаче човекът 
има диабет, зъболекарят ще трябва да вземе 
специални предпазни мерки. Такава проце-
дура обикновено се извършва в зъболекар-
ските кабинети, без да се прави хоспита;и-
зация. Зъболекарят или хирургът трябва да 
има стандартен протокол, който се прилага 
при лечение на човек с диабет, тъй като по 
време на процедурата може да се наложи 
интравенозна глюкоза и понякога инсулин. 
Корекция на дозата инсулин обикновено 
се извършва предварително, но се увере-
те, че знаете какво се случва и разберете 
кой отговаря за наблюдението на нивата на 
кръвната ви глюкоза и ще направи необхо-
димите промени в дозата инсулин. По вре-
ме на такава процедура е необходимо да се 
уверите, че всички, участващи в лечението, 
предварително знаят, че имате диабет.

Ваксинация
Децата с диабет трябва да имат същия 

план за ваксинация, както другите деца. 
Вж. страница 331 за повече информация, 
когато пътувате в чужбина.

Дали лекарството 
съдържа захар?

Вижте състава на лекарството. Много 
антибиотици съдържат захароза, дока-
то други лекарства могат да бъдат сме-
сени с лактоза (млечна захар), фруктоза 
(плодова захар) или сорбитол.
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Всеки знае, че пушенето е вредно за 
здравето. Въпреки това, огромна маса 
хора пушат и, изглежда, никой не го е 
грижа. Ние не обръщаме много внимание 
на тютюнопушенето и от морална глед-
на точка. В същото време много хора с 
диабет смятат, че обществото като цяло 
прилага двойни стандарти: осъжда ги за 
ядене на „лоши храни“, но напълно пре-
небрегва риска от здравни проблеми при 
хората, които пушат. Например, ако човек 
с диабет е на касата в магазина, за да си 
плати бонбоните, другите около него смя-
тат, че е напълно приемливо да действат 
като „бонбонена полиция“ -  гледат го, ся-
каш му казват „не трябва да правите това“. 
Мнозина дори правят обидни коментари. 
Но от друга страна, ако пушач е на същата 
каса, за да си купи цигари, никой няма да 
каже нищо, въпреки факта, че пушенето 
може да причини на този човек толкова 
много здравословни проблеми, колкото и 
злоупотребата с бонбони при човек с ди-
абет.

Приблизително същият дял от хората с 
диабет са пушачи, както и сред общото на-
селение. Известно е, че пушенето води до 
значително повишен риск от рак на белия 

дроб, хроничен бронхит и сърдечно-съ-
дови заболявания. Самият диабет ви по-
ставя в повишен риск от сърдечно-съдови 
заболявания като атеросклероза, инфаркт 
на миокарда и инсулт. При диабета риско-
вете се натрупват. Ако си представите, че 
диабетът е като баланс върху нестабилно 
въже, тютюнопушенето може да бъде фак-
тор, който да ви обърне с главата надолу. 
Многобройни изследвания при възрастни 
потвърждават, че рискът от преждевремен-
на смърт при човек с диабет, който пуши, 
е 1,5-2 пъти по-висок от този на непушач с 
диабет. Тези проучвания показват също, че 
отказването от тютюнопушенето намалява 
този риск.

На Световния конгрес по тютюна през 
1994 г. беше установено, че всеки вто-
ри пушач ще умре от болести, свързани с 
тютюнопушенето. Пушенето е обявено за 
най-голямата епидемия на 20-ти век, при-
чинявайки повече смъртни случаи от чума 
и СПИН, взети заедно. Всеки 14-годишен 
тийнейджър, който е започнал да пуши, 
трябва да бъде третиран като инфекциозен 
пациент с туберкулоза, като се има пред-
вид, че ако се подведат от него и други 
тийнейджъри също могат да започнат да 
пушат!

Tютюнопушене

„14-годишен пушач е почти 
толкова заразен, колкото и 
пациент с туберкулоза, като 
се има предвид, че той или тя 
могат да изкушат други юно-
ши да започнат да пушат” 
(послание на Световния кон-
грес по тютюна от 1994 г.)
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Когато пушите, никотинът влияе на ни-
вото на кръвната ви глюкоза, защото кръ-
воносните съдове се свиват, което води 
до забавяне на усвояването на инсулин от 
местата на инжектиране. В допълнение, 
никотинът предизвиква повишаване на ин-
сулиновата резистентност (ефектът от по-
нижаване на кръвната глюкоза с определе-
на доза инсулин се влошава), а тогава става 
все по-трудно да се управлява диабетът 
(виж стр. 221). Рискът от развитие на ди-
абет тип 2 е два пъти по-висок при човек, 
който пуши, особено ако е жена.

Пушенето причинява вдишване на въгле-
роден диоксид, който се свързва плътно с 
хемоглобина в червените кръвни клетки 
(еритроцити) и пречи на комбинирането на 
кислорода с него. Броят на червените кръв-
ни клетки се повишава, за да компенсира 
това. Научните изследвания показват, че 
при човек с диабет тютюнопушенето уве-
личава риска от бъбречна недостатъчност, 
увреждане на зрението, язви на краката, 
ампутации на крайници и инфаркт на ми-
окарда.

Пасивно пушене
Дори пасивното пушене може да увреди 

вашето здраве. Беше доказано, че децата аб-
сорбират никотина в кръвта си при пасивно 
пушене два пъти по-бързо от възрастните. 
По-малките деца са още по-чувствителни. 
Деца на родители, които пушат,  имат пови-
шени нива на олово и кадмий в кръвта. Пу-
шенето в близост до абсорбатор (например 
в кухнята) не пречи на разпространението 

на дима в къщата. Твърди се, че той е „поч-
ти толкова ефективен, колкото уриниране-
то в ъгъла на басейна.“

Как да се откажете от пу-
шенето

Най-лесният начин да се откажете от пу-
шенето е никога да не започвате. Много пу-
шачи започват да правят това още като тий-
нейджъри. Трудно е да се устои на „натиска 
от връстниците“, но това ще ви помогне да 
спестите много години живот. Освен това, 
отказът от тютюнопушенето ще ви спести 
и много пари.

Вие ще бъдете много по-здрави, ако спрете да пу-
шите!

Пасивното пушене е опасно за вашето здраве. 
Малките деца често са изложени на риск от па-
сивно пушене от родителите си. Една жена, коя-
то никога не е пушила, е развила фатален тип 
рак на белия дроб, който обикновено се появява 
само при пушачи. Установено е, че ракът й се е 
развил, защото в стаята, в която работела, хора-
та постоянно пушели.

Възможно ли е тютюнопуше-
нето да причини смърт?

Статистиката, представена на Све-
товния конгрес по тютюна през 1994 
г., даде приблизителна оценка, че от 
1000 редовни пушачи на 20 години: 

 един ще бъде убит,
 шестима ще загинат в пътнотранс-
портни произшествия,

 250 ще умрат в средна възраст 
от заболявания, свързани с тю-
тюнопушенето,

 250 ще умрат в напреднала въз-
раст от заболявания, свързани с 
тютюнопушенето.
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Може да се окаже трудно да се откажете 
от пушенето. В диабетния център ще ви по-
могнем със съвети. Дъвката с никотин или 
специални пластири също могат да бъдат 
ефективни. Въпреки това, докато не се мо-
тивирате лично, никога няма да можете да 
се откажете успешно от пушенето! В едно 
изследване нивото на HbА1c намаляло от 
7,7% на 7,0% в групата на хората, които 
спрели да пушат. Когато се откажете от пу-
шенето, съществува риск от увеличаване 
на теглото, но това не се случва непремен-
но. Може да зависи от това как се опитвате 
да се откажете от цигарите. Трябва да го-
ворите с членовете на вашия диабетичен 
екип, които ще ви дадат конкретни съвети 
как да увеличите шансовете си за успех и 
да минимизирате страничните ефекти по 
време на процеса на отказване.

Тютюн за дъвчене
Днес почти не се използва тютюн за дъв-

чене в много страни в Европа, но глобал-
ната картина по света е много различна. 
В Швеция 30% от всички мъже под 30-го-
дишна възраст използват тютюн за дъвче-

не, а в някои други страни това също е чес-
то срещано явление. Никотинът от тютюна 
за дъвчене се абсорбира през устната ли-
гавица толкова бързо, колкото при интра-
венозно инжектиране. Независимо дали 
пушите или дъвчете тютюн, никотинът все 
още има силен ефект върху сърцето, кръво-
носните съдове и кръвното налягане. Това 
увеличава риска от увреждане на бъбреци-
те при диабет. Никотиновата зависимост е 
силна като при кокаин или хероин. Поради 
никотиновата зависимост е също толко-
ва трудно, ако не и повече, да се откажете 
както от тютюна за дъвчене така и от тю-
тюнопушенето.

Наргиле
В последните години в България доби голя-

ма популярност пушенето с наргиле. Хората 
смятат, че пушенето с наргиле е безвредно, 
но това съвсем не е така.

Повече може да прочетете в тази статия, 
публикувана в сайта на вестник „24 часа“. 

https://www.24chasa.bg/ojivlenie/
article/5719860

Проучване сред подрастващите пока-
за, че забраната за пушене при децата 
има поголям ефект върху навика за 
тютюнопушене, отколкото това дали 
родителите им пушат или не.

Никога не е твърде късно да се откажете от пу-
шенето. Всеки ден без цигара намалява вредното 
въздействие на тютюна върху тялото ви.



300 301

Aлкохол
Ние не забраняваме изцяло употребата на 

алкохол при диабет. Въпреки това е важно 
да знаете как въздейства алкохолът, да го 
приемате в малки количества и да можете 
да спрете навреме, преди да се напиете. Ако 
не сте достатъчно възрастен, за да пиете за-
конно алкохол, родителите трябва да решат 
дали можете да пиете или не. Възрастта, в 
която е разрешено да се купува алкохол, е 
различна в различните страни (България е 
18 години). В диабетичния център не мо-
жем нито да ви позволим нещо, нито да го 
забраним. Можем само да кажем какво ще 
се случи, кога и защо трябва да бъдете осо-
бено внимателни.

Алкохол и черен дроб
Алкохолът потиска способността на чер-

ния дроб да произвежда нова глюкоза (про-
цеса на глюконеогенеза), свързваща чернод-
робните ензими в реакция за разграждането 
на алкохола. Черният дроб все още може да 
освобождава глюкоза от запасите от глико-
ген (виж страница 47), но когато те са из-
черпани, може да се развие хипогликемия. 
Концентрацията на кортизол и хормон на 
растежа в кръвта намалява след пиене на 
алкохол. И двата хормона стимулират про-
изводството на кръвна глюкоза и нивата на 
глюкозата се повишават 3-4 часа след навли-
зането им в кръвообращението (виж стр. 47). 
Намаляването на техния синтез допринася 
до повишен риск от хипогликемия няколко 
часа след пиене на алкохол. Производството 
на свободни мастни киселини в черния дроб 
също е нарушено. Заедно тези биологични 
фактори правят риска от хипогликемия след 
пиене много по-висок. Този ефект на алко-
хола ще продължи, докато черният дроб не 
разгради целия алкохол в тялото. Черният 
дроб разгражда 0,1 г  чист алкохол / кг те-
лесно тегло на час. Например, при тегло от 
70 кг ще отнеме един час, за да се разгра-
ди алкохолът съдържащ се в бутилка светла 
бира, два часа за 40 мл концентрат и 10 часа 

- за бутилка вино. Следователно, ако пиете 
вечер, рискът от хипогликемия продължава 
и през нощта, а отчасти и на следващия ден.

Защо е опасно да пиете, 
ако имате диабет?

При диабета е особено важно да се под-
държа яснота на мисълта, за да се инжек-
тира точното количество инсулин в точно-
то време и да се разграничат признаците 
при ниски нива на инсулин (висока кръвна 
глюкоза) от тези при  развиваща се хипог-
ликемия. Вие няма да можете да направите 
това, ако пиете много, точно както не мо-
жете безопасно да карате кола, след като 
сте пили повече  алкохол. Тежка хипогли-
кемия след тежко пиене доведе до смъртта 
на няколко млади хора с диабет. Научни из-
следвания показват, че ролята на алкохола 
за развитието на хипогликемия се засилва 
повече заради загубата на способността да 
се разпознават признаците на предстояща 
хипогликемия, отколкото заради намаля-
ването на способността на черния дроб да 
произвежда глюкоза.

В едно проучване са наблюдавани хора с 
диабет, разделени в две групи. Едните пили 
бяло вино (приблизително 600 мл, 3 средни 
чаши), а другите само вода 2-3 часа след 
вечеря. Сутрешната кръвна глюкоза при 
тези, които са пили вино била с 3-4 ммол/л 
по-ниска, в сравнение с тази на хората пили 
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само вода, а пет от шест човека от първата 
група развили симптоми на хипогликемия 
2-4 часа след закуска. Това предполага, че 
хипогликемията е по-вероятно да се очаква 
късно сутрин след вечер, прекарана с пи-
ене на алкохол. Ето защо е полезно да се 
намали дозата на инсулина през нощта и 
преди закуска.

Основни правила
За човек с диабет пиенето на алкохол не 

трябва да надвишава стандартната доза ал-
кохол (която съответства на 350 мл бира, 
150 мл вино или 45 мл водка) на ден за же-
ните и две дози за мъже. 

Уверете се, че вашите приятели знаят за 
диабета ви и винаги носете нещо, което 

да показва, че имате диабет (медицинска 
гривна), когато сте в компания. Винаги 
яжте добре, когато пиете алкохол. Не за-
бравяйте да ядете “бавни” въглехидрати, 
тъй като рискът от хипогликемия продъл-
жава до следващия ден. Алкохол, съдър-
жащ захар (например, ликьор), ще причи-
ни краткотрайно повишаване на кръвната 
ви глюкоза, но след това тя ще спадне и ще 
ви изложи на риск от хипогликемия. Чаша 
бира съдържа почти толкова въглехидрати, 
колкото и чаша мляко. Възрастни с диабет 
могат да пият умерено количество алкохол, 
ако ядат едновременно с това. Една или две 
чаши вино или 60-80 мл водка по време на 
хранене няма да увеличи риска от хипогли-
кемия през нощта и на следващата сутрин.

На вашето тяло ще потрябва много време, 
за да преработи алкохола, което увеличава 
риска от тежка хипогликемия. Ето защо, да 
спите до късно сутринта след пиене е особено 
опасно. Ако вие и вашите приятели сте били 
много активни, например, сте танцували или 
ходили много, комбинацията от прекомерна 
активност и пиене на алкохол значително 

Ако сте развили тежка хипогликемия след консу-
мация на алкохол, ако някой ви види, то най-ве-
роятно ще реши, че сте просто пиян. Ето защо е 
важно да носите нещо на видимо място, което да 
показва, че имате диабет, като идентификацион-
на карта или медицинска гривна.

За възрастен с диабет, не е опасно да изпие ча-
ша-две, но ако пиете твърде много, ще ви е труд-
но да мислите ясно...
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ще повиши риска от тежка хипогликемия. 
Затова трябва да предприемете мерки, за да 
я предотвратите. Трябва да разберете, че в 
такава ситуация, дори прилагането на глюка-
гон може да бъде по-малко ефективно за ле-
чение на тежка хипогликемия, защото черни-
ят ви дроб ще бъде „зает” с разграждане на 
алкохола и няма да може да реагира и да по-
виши кръвната глюкоза. Ако човек изпадне 
в безсъзнание или има конвулсии, дължащи 
се на хипогликемия след пиене на алкохол, 
може да се наложи интравенозно вливане на 
глюкоза в болница.

Какво трябва да направите, 
ако сте пили твърде много?

Изяжте нещо допълнително точно преди 
лягане. В такава ситуация е добре да се яде 
картофен чипс, тъй като той дава бавно по-
качване на кръвната глюкоза в разстояние 
на няколко часа (виж стр. 69). Преди лягане, 
кръвната глюкоза не трябва да бъде по-мал-
ка от 10 ммол/л. За да се избегне хипогли-
кемия, намалете дозата за инсулин преди 
лягане с 2-4 Е. Не спете сам - ако през но-
щта започне тежка хипогликемия, ще трябва 
някой да ви помогне. Ако се върнете вкъщи 
много късно, по-добре е да събудите един от 
родителите или партньора си и да им кажете 
за състоянието си. Дори и да се чувствате 
неудобно в тази ситуация, не забравяйте, че 
животът ви може да зависи от това. Навийте 
будилника, за да ви събуди рано. Не се успи-
вайте! Не забравяйте да се нахраните добре 
по време на закуска, веднага щом се събуди-
те на следващата сутрин. Ако почувствате 
гадене, проверете кръвната си глюкоза. Га-
денето може да бъде причинено от високата 
ви кръвна глюкоза, а не от махмурлук. Не 
забравяйте, че глюкагонът е по-малко ефек-
тивен за повишаване на кръвната глюкоза, 
ако пиете алкохол. Това се дължи на факта, 
че алкохолът възпрепятства действието на 
глюкагона за увеличаване на производство-
то на глюкоза в черния дроб.

Може ли да пиете у дома?
Мнозина вярват, че “откраднатите удо-

волствия са най-сладките” и дават на подра-
стващите си деца да опитат алкохол у дома 
под родителски контрол, така че да не пият 
тайно. Въпреки това, проучванията показ-
ват, че повече деца започват да употребяват 
алкохол редовно, ако им е било позволено 
да го опитат у дома. Оказва се, че пълната 
забрана на алкохола за тийнейджъри има 
по-добър превантивен ефект от идеята, че е 
по-добре да опитат малко вкъщи, отколкото 
много навън. Същото важи и за тютюнопу-
шенето. Според тези проучвания отноше-
нието на родителите - дали те позволяват на 
децата си да експериментират у дома или 
им забраняват, има по-голямо влияние от 
това дали самите родители пият или пушат.

Ако не сте достигна-
ли възрастта, в коя-
то законно можете 
да пиете алкохол, 
не забравяйте, че 
в диабетичния цен-
тър нито ще ви раз-
решат, нито ще ви 
забранят да пиете 
алкохол. Това тряб-

ва да бъде обсъдено с родителите ви. Това, което 
ние можем да направим, е да ви разкажем как 
алкохолът влияе на тялото ви при диабет и какви 
са рисковете.

Родителските нагласи са много важни, ко-
гато става въпрос за пиенето при тийней-
джърите. „Забраненият плод е сладък“ 
изглежда не е добър подход към случая. 
Ясно е, че е важно родителите категорично 
да изразят своето отношение към това, кое 
е позволено и кое не.
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Наркотиците поразяват мозъка и нервна-
та система, и усложняват управлението на 
диабета, както и лечението на всяка друга 
болест. Много лекарства отслабват паметта 
и рискът от кетоацидоза (диабетна кома) се 
увеличава, защото може да не инжектира-
те достатъчно инсулин или да пропуснете 
инжекциите. Ако употребявате наркотици, 
за вас съществува висок риск от хипогли-
кемия, тъй като тези лекарства не ви поз-
воляват да мислите ясно. Ако приятелите 
ви знаят за вашия диабет и как да постъпят 
адекватно при хипогликемия, те ще могат 
да ви помогнат (освен ако самите те не са 
под силното влияние на наркотици или ал-
кохол). Ако лице, което употребява нарко-
тици, не носи някакъв знак, че има диабет 
(например гривна с надпис “диабет”), може 
да отнеме не малко време преди да получи 
необходимото лечение, дори ако полицията 
или линейка се притекат на помощ.

Хората бързо се пристрастяват към нар-
котици и други незаконни вещества, така 
че ако започнете да ги приемате, ще бъде 
изключително трудно да се откажете от 
тази зависимост самостоятелно. Ако имате 
диабет, трябва да разберете, че от медицин-
ска гледна точка е напълно неприемливо 
и изключително рисковано да се приемат 
или дори веднъж да се опитат наркотици.

Приемът на някои лекарства може да до-
носе допълнителни рискове, свързани с 
ефекта им върху кръвоносните съдове. На-
пример, амфетаминът уврежда вътрешния 
слой на кръвоносните съдове, като по този 
начин увеличава риска от незабавни и дъл-
госрочни усложнения на диабета. За много 
хора, които използват наркотици, би било 
изключително трудно да се грижат добре 
за себе си и за своя диабет, тъй като нарко-
маните имат свои особени модели на пове-
дение. Употреба на наркотици и забранени 
вещества води до същите проблеми, както 

и приема на лекарства, които временно за-
сягат умствената функция и възможността 
да се грижите сами за себе си.

Марихуана
Употребата на марихуана (хашиш, трева, 

коноп) често се счита за по-малко вредна 
от употребата на „твърди наркотици“ като 
хероин, кокаин или амфетамин. По отно-
шение на вземането на рационални реше-
ния със сложни действия, като шофиране 
на кола или самоконтрол при диабет, ма-
рихуаната не е по-малко рискова от алко-
хола. Комбинацията от марихуана с алко-
хол (както често се случва) добавя особен 
риск при вземането на решения за диабета, 
например, когато се събудите на следва-
щата сутрин. Много хора, които използват 
марихуана, усещат силен глад и искат да 
изядат всичко, което видят, особено „нез-
дравословни“ храни като чипс, бонбони, 
съдържащи празни калории, които значи-
телно увеличават кръвната глюкоза („лако-
мия“).

Забранени  
вещества

Повечето забранени вещества (наркотици) 
действат като отрова на мозъка и причиняват 
бързо пристрастяване.
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Стимуланти
Стимулантите, подобни на амфетамина 

(speed, пико, метамфетамини), екстази (E, 
XTC, adam) и кокаин (кока, Чарли, сняг) се 
използват, за да се получи повече енергия 
и увереност, са особено популярни на рейв 
партита и на нелегални събирания, в които 
се използват халюциногени. При продъл-
жително танцуване или други дейности 

съществува риск от дехидратация, тъй като 
тялото губи течност. Стимулантите мо-
гат да подтиснат апетита, а в комбинация 
с танците съществува риск от развитие на 
тежка хипогликемия. В този смисъл, тези 
лекарства могат да бъдат много опасни за 
човек с диабет, особено ако не пие доста-
тъчно течности или забравя да яде допъл-
нително преди лягане.
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Един от първите въпроси, които ми зада-
ват момичета с диабет и техните семейства, 
е дали могат да имат деца. Бременността 
изисква особено внимание при всяка жена, 
но няма причина да обезкуражаваме жени-
те с диабет да имат деца. Бременността не 
влияе върху риска от развитие на усложне-
ния от диабета през следващите години.

Сред децата, родени във Великобритания 
и САЩ, приблизително 0,3% имат майки с 
диабет. Почти 90% от тези майки са диаг-
ностицирани с диабет тип 1. 

Гестационният диабет (преходна форма 
на диабет, която се среща по време на бре-
менност) се развива при 3-5% от всички 
бременности. При тази форма на диабет 
симптомите на диабета обикновено изчез-
ват след раждането, но при тези жени все 
още има повишен риск (40–60%) от разви-
тие на диабет тип 2 в по-късните години.

Ако жената има добър контрол на диа-
бета и HbA1c, близко до това на здравите 
хора без диабет по време на зачеването и в 
началото на бременността, рискът от раз-
витие на усложнения и спонтанни аборти 
не е над средния. Това е вярно, дори когато 
майката има усложнения от диабет. Рискът 
се увеличава успоредно с увеличаването 
на HbA1c и става много висок (близо до 
25%!) при HbA1c над 11%. Ето защо е мно-
го важно да планирате бременността си, 
ако е възможно, и да се уверите, че вашият 
HbA1c е под 8% преди моментът на зачева-
не. Въпреки това е важно да се отбележи, 
че дори ако HbA1c е висок по време на бре-
менността, това не означава непременно, 
че нещо няма да е наред с детето. Напри-
мер, високото ниво на HbA1c само по себе 
си не е причина за препоръчване на аборт. 

Петдесет процента от всички жени с висок 
HbA1c (над 10%) имат съвсем нормална 
бременност.

Ако майката има висока кръвна глюкоза, 
съществува риск от увреждане на плода. 
Смята се, че високото ниво на кръвната 
глюкоза в ранна бременност (през първите 
8 седмици) води до повишен риск от вро-
дени малформации, почти 2-3 пъти по-ви-
сок от риска от 1,6%, който съществува при 
всички бременности. В почти половината 
от тези случаи детето не оцелява пора-
ди силни увреждания. Повечето вродени 
малформации могат да бъдат диагностици-
рани с ултразвук или кръвни тестове. Таки-
ва изледвания се правят при жени с диабет 
тип 1. В допълнение, има повишен риск 
от вродени малформации и патология по 
време на раждането, дори ако диабетът е 
диагностициран по време на бременността 
(гестационен диабет). Рисковете, свързани 
с диабет при майката не съществуват, ако 
само бащата на детето има диабет.

Необходимостта от инсулин може да на-
малее в първите месеци от бременността, 
особено ако жената изпитва гадене и пов-
ръщане. Количеството инсулин постоянно 
ще нараства до последните седмици (36-38 

Бременност 
и свързаните 
с нея въпроси

Ако решите да 
постигнете добър НbА1с 
преди бременността, 
тогава ще дадете на своето формиращо се и рас-
тящо дете най-добрия старт в живота.
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седмица), когато инсулиновата доза често 
става почти два пъти по-висока, отколкото 
преди бременността. Тази повишена нужда 
от инсулин се дължи както на повишаване-
то на теглото, така и на хормоните, отделя-
ни от плацентата по време на бременност-
та, които потискат действието на инсулина 
за понижаване на кръвната глюкоза. Сред-
ното наддаване на тегло по време на бре-
менността е около 11–12 кг, но може да ва-
рира значително.

Въпреки че увреждането на очите и бъ-
бреците може да се задълбочи по време на 
бременността, тези промени, както е уста-
новено в проучването DCCT, са обратими 
след края на бременността. Въпреки това, 
ако майката има диабетно увреждане на 
бъбреците, рискът от забавяне на растежа 
на плода и преждевременно раждане зна-
чително се увеличава.

Кратките периоди на хипогликемия не 
са опасни за плода. Но, тежка хипогли-
кемия с гърчове и загуба на съзнание може 
да бъде опасна. Ниските нива на кръвна-
та глюкоза могат да влошат „сутрешно-
то“ гадене по време на бременност. При 
силно гадене е трудно да се яде редовно, 
което води до хипогликемия. Лесно може 
да се развие порочен кръг. Използването 
на инсулинова помпа е ефективен начин 
за свеждане до минимум на такива про-
блеми.

Глюкозата от кръвта на майката лесно 
преминава през плацентата в кръвта на не-
родено дете. По този начин плодът поема 
огромна част от майчината глюкоза, което 
води до риск от хипогликемия, ако тя яде 
нередовно. В резултат на това, при майката 
може да се увеличи риска от нощна хипог-
ликемия и нуждата от междинни закуски 
през деня.

Ако кръвната глюкоза на майката е пови-
шена, част от глюкозата ще бъде доставена 
през плацентата на бебето, чийто собствен 
панкреас може да произведе достатъчно 
инсулин, за да преработи излишната захар. 
Но инсулинът, произведен от панкреаса на 
плода не може да премине обратно през 
плацентата към майката. Ако през по-го-
лямата част от бременността кръвната 

глюкоза остане висока, то бебето ще рас-
те по-бързо от необходимото и ще надда-
де свръхтегло към момента на раждането. 
Това може да причини проблеми при раж-
дането.

Дори ако HbA1c се поддържа добре по 
време на бременност, бебето може да над-
даде до свръхтегло. Едно проучване показ-
ва, че нивата на кръвната глюкоза след хра-
нене играят най-важна роля за това. Ние 
препоръчваме да се стремите към кръвна 
глюкоза от приблизително 7,3 ммол/л един 
час след хранене. При по-ниско ниво съ-
ществува риск детето да има леко забавяне 
в развитието, вместо да увеличава теглото 
си до момента на раждането.

Кръвната глюкоза на майката трябва да 
бъде колкото се може по-близка до нормал-
ната по време на контракциите и раждане-
то, тъй като високата кръвна глюкоза при-
чинява повишено производство на инсулин 
при още нероденото дете. Това означава, че 
детето по-трудно ще се справи с частич-
ната липса на кислород, която причинява 
дори нормалното раждане.

Диабет и бременност: 
рискове за нероденото дете

1) В ранните етапи на бременността:
  Повишен риск от вродени малфор-
мации, ако HbA1c е повишен, осо-
бено когато е над 911%.

2) Усложнения при раждане
 Бебето ще има същата кръвна 
глюкоза като майката, тъй като 
глюкозата лесно преминава през 
плацентата. Увеличеното количе-
ство глюкоза в плода ще ускори 
растежа му, тъй като плода  може 
да произвежда собствен инсулин. 

 Бебето ще бъде голямо, което ще 
увеличи риска от трудно раждане.

 При детето ще има риск от разви-
тие на хипогликемия в първите 
дни след раждането, тъй като то 
ще продължи да произвежда зна-
чително количество инсулин.
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След срязването на пъпната връв, в тя-
лото на детето ще продължи повишеното 
производство на инсулин, което ще доведе 
до спад в кръвната му глюкоза. Ето защо, 
новороденото от майка с диабет трябва да 
се следи внимателно, като се правят допъл-
нителни тестове на кръвната му глюкоза. 
Ако детето развие хипогликемия, трябва 
да му се инжектира интравенозно глюкоза. 
Бебето също така трябва да получи допъл-
нително хранене рано, дори преди майката 
да има кърма.

Непосредствено след раждането, нужда-
та на жената от инсулин бързо намалява, 
като се връща към нивото преди бремен-
ността за около една седмица. 

При кърмене майките обикновено трябва 
да намалят дозата на инсулина и тя е дори 
по-ниска, отколкото преди бременността, 
за да се избегне хипогликемия. Кърмене-
то понижава кръвната глюкоза. Ето защо 
често преди и по време на кърмене е не-
обходима закуска с високо съдържание на 
въглехидрати. Също така може да е необ-
ходимо да се приеме втора вечеря или лека 
закуска късно през нощта. Ако дозата не е 
адекватно намалена, съществува изразен 
риск от тежка хипогликемия. След няколко 
седмици или месеци, дозите инсулин обик-
новено се връщат до стойностите преди 
бременността.

Подготовка за  
бременността

Ако планирате бременност, кажете на ди-
абетолога и медицинската сестра и те ще 
ви помогнат да постигнете най-добър кон-
трол върху диабета, преди да забременеете. 
Можете да получите необходимите съвети 
и консултации в диабетния център.

Най-добре е едно момиче да изчака да 
навърши поне двадесет години преди да 
планира бременност, тъй като бременност-
та в юношеска възраст води до повишен 
медицински риск както за детето (преж-
девременно раждане, усложнения при но-
вороденото), така и за майката (анемия, 
еклампсия или прееклампсия).

Наблюдение на майката
Бременните жени с диабет обикновено са 

силно мотивирани, и редовно посещават 
гинекологичните  клиники, кабинети или 
женски консултации, където лекарите на-
блюдават как протича тяхната бременност. 
Уведомете диабетния си център веднага 
щом разберете, че сте бременна, ако си ми-
слите, че сте бременна  или ако планирате 
да забременеете. Там ще ви направят тест 
за бременност (т.нар. тест с човешки хори-
онгонадотропин), който дава надежден ре-
зултат дори в рамките на няколко дни при 
забавен цикъл.

Общоприетото мнение е, че бременност-
та, ако имате диабет е като да сте на работа 
на пълно работно време. И наистина, под-
държането на кръвната глюкоза близка до 
нормалната по време на бременност е дос-
та трудна работа. Стойностите на HbA1c 
при бременните жени трябва да бъдат в 
нормалните граници на хората без диабет. 
Лечението с инсулинова помпа може да 
бъде ефективен начин за постигане на това.

По време на късната бременност често 
става все по-трудно да се разпознаят симп-
томите на хипогликемия, тъй като прагът 
за развитие на симптомите се намалява по-
ради често ниските нива на кръвната глю-
коза (виж “Безсимптомна хипогликемия” 
на страница 64). 
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При жени без диабет HbA1c е почти 0,5–
1% по-нисък в края на бременността, което 
е причина целевата стойност на  HbA1c при 
жените с диабет да бъде по-близо до 6% 
(горната граница за хора без диабет) през 
последния триместър на бременността. В 
едно шотландско проучване, половината от 
жените са имали HbA1 (старото измерва-
не на HbA1c) в нормалните граници за не-
диабетици на определен етап по време на 
бременността си. Въпреки това, в рамките 
на една година след зачеването, при пове-
чето от тях нивото на HbA1 отново се по-
вишило до стойностите, наблюдавани пре-
ди бременността. Това може да се дължи 
на липсата на време за внимателно лечение 
на диабета, когато трябва да се грижите за 
новороденото у дома. Жените, които са ро-
дили второ или трето дете, са имали по-ви-
сок HbA1 по време на бременността, което 
означава, че количеството работа, което е 
трябвало да свършат у дома, пряко влияе 
на времето за себе си и на успешното упра-
вление на диабета по време на следваща 
бременност.

По време на бременността, ако  дозите 
инсулин са недостатъчни, производството 
на кетони се увеличава, което прави опас-
ността от кетоацидоза по-голяма. Кетоа-
цидозата по време на бременност е много 
опасна, особено за плода. Ето защо, трябва 
редовно да проверявате кетоните в кръвта 
и урината, особено при гадене и повръ-
щане или инфекция с висока температура. 
За бременните жени често са необходими 
допълнителни закуски преди лягане, за да 
се намали рискът от нощна хипогликемия 
и „гладни кетони“. Кетоните се появяват в 
урината след 12-14 часа гладуване. Сутреш-
ните  тестове на урината ще покажат дали 
имате “гладни кетони” поради липсата на 
въглехидрати предната вечер. При 30% от 
бременните жени без диабет се наблюдава 
наличие на кетони сутрин. Установено е 
леко забавяне в развитието на деца във въз-
растта между  2 и 9 години, чиито майки са 
имали повишено ниво на кетони по време 
на бременността.

Когато използвате инсулинова помпа, 
рискът от кетоацидоза ще се увеличи пора-
ди това, че инсулиновото ви депо е по-мал-
ко (вж. стр. 197). Ако иглата на помпата се 
размести и се извади през нощта, сутринта 
ще имате висока кръвна глюкоза и повише-
ни кетони. Един от начините да се избегне 
това е да се инжектира инсулин със сред-
но действие (0,2 Е/кг) преди лягане, в до-
пълнение към нормалната базална скорост 
на помпата. Лантус може да бъде една от 
алтернативите в тази ситуация, но този въ-
прос трябва първо да се обсъди с лекар.

Обикновено бъбречният праг е по-нисък 
при бременните жени, което води до пови-
шено отделяне  на глюкоза в урината. Ето 
защо не може да се разчита само на урин-
ните тестове за глюкоза.

Как ще се развива  
детето?

Едно шведско изследване на 5-годишни  
деца на жени с диабет,  установило, че те 
имат напълно нормално развитие. Ръстът 
и теглото им също са в нормите за възрас-
тта им. В австралийско проучване децата 

Почти всяка жена по време на бременността си 
мисли, че може да има нещо нередно с нейното 
бебе. Въпреки това, повечето жени с диабет имат 
сравнително нормална бременност, която води 
до раждането на здраво бебе. Ако вашият HbA1c 
остане нормален преди и по време на бремен-
ността, рисковете за вашето бебе са същите, ка-
квито биха били, ако нямахте диабет.
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били  наблюдавани до 3-годишна възраст. 
Установено било, че развитието на децата 
на майки с ниски стойности на HbA1c по 
време на бременността протича нормално, 
докато децата на майки с високи нива на 
HbA1c по време на бременността имат за-
бавено развитие на речта и по-малка оби-
колка на главата.

Ще има ли детето диабет?
Ако имате диабет, навярно ще се за-

питате: „Трябва ли да имам дете, ако за 
бебето ми има повишен риск от разви-
тие на диабет?” Едно проучване показ-
ва, че 3% от децата на майки с диабет са 
развили диабет на възраст между 10 и 
13 години - 10 пъти по-висок процент в 
сравнение с  децата на майки без диабет. 
Въпреки че съвременната наука смята, 
че половината от факторите, доприна-
сящи за диабета са наследствени, само 
едно от всеки 10 деца с диагностициран 
диабет има родител или сестра с диабет. 
Според някои разработки генетичната 
предразположеност за развитие на диа-
бет тип 1 е до 40%. Всичко това показва, 
че не трябва да пречим на хората с диа-
бет да имат деца. Вижте също “Наслед-
ственост” на страница 359.

Някои хора могат да изберат осиновява-
не. Те правят това поради повишения риск 
за детето да придобие диабет и поради ри-
сковете за майката, свързани с бременност-
та при диабет, особено ако тя вече има ус-
ложнения от диабет (виж стр. 317).

Изглежда, че рискът детето да получи ди-
абет намалява с увеличаване на възрастта 
на майката. Ако майката има диабет и е на 
възраст над 25 години, когато ражда, тогава 
рискът от развитие на диабет при детето  е 

съвсем малко по-висок в сравнение с де-
цата на майки без диабет. Друго проучва-
не показва, че 8,9% от децата, които имат 
бащи с диабет, и само 3,4% от децата, ро-
дени от майки с диабет, са развили диабет 
преди 20-годишна възраст. Но ако майката 
е била на 8 години или по-малка, когато е 
получила диабет, то рискът за детето е зна-
чително по-висок -  до 13,9%.

Безплодие
Жените със задоволителен контрол на ди-

абета имат същите шансове да забременеят 
както и жените без диабет. Ако подозирате, 
че имате проблеми с фертилността (зачева-
не), свържете се с центъра за диабет, къде-
то ще бъдете насочена към гинеколог.

Променя ли се нуждата от 
инсулин по време на мен-
струален цикъл?

Много жени забелязват, че кръвната им 
глюкоза се повишава няколко дни преди 
менструация. Проучване от Унгария уста-
новило, че предменструалните дози инсу-
лин са  почти с 3 Е по-високи, отколкото в 
средата на цикъла. Въпреки това, в първите 
дни на менструацията, необходимостта от 
инсулин може да падне, предразполагайки 
към хипогликемия. Ако забележите такива 
проблеми при себе си, проверете нивото на 
кръвната си глюкоза особено внимателно в 
дните, които са непосредствено преди ва-
шата менструация. Това ще ви помогне да 
регулирате инсулиновите дози, да ги уве-
личите точно преди месечните цикли, ако 
е необходимо и след това да ги понижите 
отново.Това е напълно нормална ситуа-
ция, особено когато менструалният цикъл 
при девойките е нередовен и непредсказу-
ем през първите 6-12 месеца след първия 
цикъл. Високата HbA1c увеличава веро-
ятността от нередовна менструация. Едно 
проучване установило, че рискът от мен-
струална дисфункция при девойките се 
увеличава седем пъти, ако HbA1c е над 
10% и 18 пъти, ако HbA1c е над 12%.
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Сексуалност
По отношение на сексуалните отноше-

ния момчетата и момичетата с диабет не се 
различават от  своите връстници без диа-
бет. Единствената разлика е, че е особено 
важно да се използват контрацептиви за 
предотвратяване на нежелана бременност. 
Не забравяйте, че може да изпитате хи-
погликемия след сексуален контакт - пра-
венето на любов може да бъде енергично 
упражнение! Някои хора смятат, че не се 
представят много добре сексуално, когато 
са с висока кръвна глюкоза, но това със-
тояние се подобрява, когато глюкозата се 
коригира. Според някои разработки про-
дължителността на диабета при жените и 
мъжете влияе отрицателно върху сексуал-
ното им желание. Но други проучвания не 
потвърждават това.

Импотентността може да бъде усложне-
ние на диабета, което се случва при някои 
мъже, които имат диабет в продължение на 
много години. Този проблем се дължи на 
комбинация от преждевременно развитие 
на атеросклероза и намаляване на интен-
зивността на физиологичния отговор на 
дисфункцията на автономната нервна сис-
тема (виж стр. 347).

Импотентността често има психическа 
(по-често от физическа) причина при хо-
рата със и без диабет. Ако сутрин имате 
ерекция, по-вероятно е причината за импо-
тентността ви да е на психическа основа. 
Временната еректилна дисфункция е нещо, 
с което всички хора се сблъскват от време 
на време. 

Трудността за един млад човек с диабет 
е, че всеки преходен проблем с ерекцията 
често се свързва незабавно с диабета, дока-
то истинската  причина може да бъде прос-
то умора или тревожност при нова връзка. 
Може да се създаде порочен кръг с нега-
тивни очаквания и страх от повтарящи се 
неуспехи. Не се колебайте и обсъдете тези 
проблеми с диабетолога или медицинската 
сестра.

Ако импотентността е усложнение на 
диабета, има добри шансове за ефективно 
лечение. Новото лекарство Viagra® рабо-
ти добре за мъжете с диабет. Но ако имате  
сърдечни заболявания и високо кръвно на-
лягане, трябва да се консултирате с вашия 
лекар преди да използвате този вид лекар-
ства. Част от лечението е минимизиране на 
други рискови фактори като пиене, пушене 
и прием на лекарства (например, някои ле-
карства за понижаване на кръвното наля-
гане).

Лошият контрол на диабета с висок 
HbA1c увеличава риска от импотентност. 
Както и при други усложнения на диабе-
та (виж стр. 339), този проблем може да 

Ако имате диабет, особено важно е да планирате 
бременността си. Ако не планирате бременност, 
кажете във вашия диабетичен център, ако имате 
нужда от контрацептиви и те ще ви насочат към 
подходящия специалист.
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бъде спрян и дори обърнат, ако е направе-
на ранна диагностика и корекция на лече-
нието на диабета, водещо до намаляване 
на HbA1c.

Женската сексуалност е по-малко за-
висима от диабета. При диабета, чес-
тите проблеми при жените са вагинал-
ни секрети и гъбични инфекции, които 
могат да имат отрицателен ефект върху 
сексуалното желание. С висока кръвна 
глюкоза, лигавиците на влагалището вре-
менно стават сухи, което може да причи-
ни дискомфорт по време на полов акт. 
Все още не е ясно установено дали къс-
ните усложнения на диабета (увреждане 
на нервите) могат да доведат до такива 
проблеми. В подобни случаи фармаце-
втът може да ви посъветва за подходящ 
овлажняващ крем. Смята се, че диабетът 
не влияе на способността за постигане 
на оргазъм.

Kонтрацептиви
В миналото на жените с диабет обик-

новено се препоръчваха таблетки съдър-
жащи само прогестерон. Но те увелича-
ват риска от овулация - освобождаване 
на яйцеклетката между менструациите и 
имат по-кратък безопасен период от време 
между два приема на хапчето (не повече 
от 30 часа между приемите, в противен 
случай ефектът им се намалява до нула). 
По-ефективни при превенцията на неже-
лана бременност са комбинираните кон-
трацептиви. Те съдържат два вида женски 
полови хормони. Естрогените потискат  
узряването на яйцето и неговото освобож-
даване от яйчника. А хормонът прогесте-
рон пречи на преминаването на спермато-
зоидите през слузта на шийката на матката 
(цервикса). Както се оказва, употребата на 
орални контрацептиви не увеличава риска 
от късни усложнения на очите и бъбреци-
те.

Някога се смяташе, че комбинираните 
контрацептиви леко повишават кръвната 
глюкоза, но последните проучвания не по-
казват отрицателен ефект върху контрола 
на глюкозата. 

Методи за контрацепция

Презерватив Единственото проти 
 возачатъчно сред 
 ство, което предпазва 
 от болести, предава 
 ни по полов път.

Противо Понякога водят 
зачатъчни  до неголямо 
таблетки увеличение на кръв 
 ната глюкоза.

Таблетки с Опасност от  
прогестерон овулация.  
 Пократък безопасен 
 период, ако пропусне 
 те да вземете хапче.

Депо инжекции Може да повлияят  
 на метаболитния  
 контрол. Понякога 
 имат неприятни стра 
 нични ефекти.

Импланти Също като при депо 
 инжекциите, но лесно 
 се отстраняват,  
 ако страничните 
 ефекти станат непри 
 емливи.

Диафрагма  Не е много лесно 
и спермициден  да се прилагат.  
гел Поява на сърбеж като 
 страничен ефект.

Вътрематочно  Рискът от тазови 
устройство  инфекции е нисък, 
(спирала) но не се препоръчва 
 преди първата 
 бременност.

Таблетка  Трябва да се вземе 
за спешна  не покъсно от 
контрацепция  72 часа (хапче за   
„извънредни“ след полов акт. 
ситуации)
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Ако по време на седмицата без хапчета 
глюкозният контрол е нарушен  и е трудно 
да се коригира дозата, може да е оправдано 
да се изчака малко и да не се спира курса на 
прием, т.е. да приемате хапчето три месеца 
без почивка. Днес препоръчваме да започ-
нете с комбинирани лекарства. Комбинира-
ните контрацептиви не се препоръчват, ако 
пушите (поради повишен риск от тромбоза 
и сърдечни пристъпи), имате високо кръв-
но налягане, тежки пристъпи на мигрена и 
усложнения на очите или бъбреците.

Вътрематочните устройства (спирали), 
според последните данни, са безопасни 
контрацептиви за жените с диабет. Инфек-
цията и отделянето не са по-чести, откол-
кото при жени без диабет. Въпреки това, те 
не се препоръчват, ако имате нередовен или 
обилен месечен цикъл. Тъй като съществу-
ва малък риск от инфекция на матката или 
яйчниците (и това е рискът от безплодие), 
вътрематочните средства също не се пре-
поръчват на жени, които не са родили. Въ-
преки това, за жени с диабет, които имат 
диабетни усложнения на очите или бъбре-
ците, вътрематочните устройства могат да 
бъдат добра алтернатива на контрацептив-
ните хапчета.

Депо инжекциите или имплантите съ-
държат същия хормон (прогестерон) като 
таблетките. Въпреки това, те дават по-ви-
сока концентрация на хормон и имат 
по-голям ефект върху нивата на кръвната 
глюкоза, отколкото хапчетата. Честите не-
желани реакции са гадене, повишен апетит 
и раздразнителност, като всяка от тях прави 
по-трудно управлението на кръвната глю-
коза. Контрацептивните депо инжекции не 
се считат за подходящо лекарство за жени с 
диабет, тъй като ефектът от инжектирането 
продължава много месеци.

Контрацептивният имплант съдържа съ-
щия хормон като депо инжекцията. Той се 
имплантира под кожата под местна анес-
тезия. Предимството му е, че може да се 
отстрани веднага, ако жената развие сери-
озни странични ефекти. Следователно, им-
плантът е по-подходящ за жени с диабет, 
отколкото е депо инжекцията.

Помнете, че повечето контрацептивни 
методи предпазват само от нежелана бре-
менност. Важно е също така да се предпа-
зите от болести, предавани по полов път. 
Някои от тези заболявания могат да бъдат 
животозастрашаващи, други могат сериоз-
но да повлияят на плодовитостта на жената. 
Презервативът е единственият контрацеп-
тив, който осигурява пълна защита срещу 
болести, предавани по полов път. Консул-
тирайте се с вашия лекар или в женската 
консултация за това кой вид контрацепция 
е най-подходящ за вас. В зависимост от 
местната практика и правила, вашият об-
щопрактикуващ лекар може да ви напише 
рецепта или да ви насочи към гинеколог за 
допълнителна консултация. Младите жени, 
които използват орални контрацептиви, 
трябва редовно да наблюдават кръвното си 
налягане и да се преглеждат при гинеколог.

Какъв контрацептив  
трябва да избера,  
ако имам диабет?

1) Таблетки (комбинирани, а не с про-
гестерон) за тийнейджъри.

2) Спирала за жени, които вече са 
имали бременност.

3) Презервативът винаги е добра ал-
тернатива и освен това е единстве-
ният начин да се предпазите от 
болести, предавани по полов път. 
Винаги използвайте презерватив 
при случайни връзки.
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Забравихте да вземете 
хапче?

Ако установите, че сте забравили да взе-
мете противозачатъчно хапче в рамките на 
48 часа, тогава трябва да вземете допълни-
телно хапче. Ако са минали повече от 48 
часа (повече от 30 часа при таблетки само 
с прогестерон), няма да имате противоза-
чатъчна защита и през следващата седмица 
трябва да приложите друг метод за пред-
пазване, като например презерватив. Ако 
не го направите, трябва да направите тест 
за бременност.

Спешна контрацепция
Спешна контрацепция (хапче за спешна 

контрацепция или таблетка за следващата 
сутрин) се предлага в повечето страни за 
непредвидени ситуации, т.е. ако сте имали 
незащитен сексуален контакт между 8-ия и 
18-ия ден от цикъла (като се броят 28 дни 
между периодите, ден 1 е първият ден на 
кървене). След незащитен полов контакт, 
рискът от забременяване е средно 6-7%, а 
в периода на овулация достига 20-30%. С 
хапче за спешна контрацепция този риск се 
намалява до 1-3%.Този тип лекарства пред-
пазват оплодената яйцеклетка от импланти-
ране в маточната лигавица. За съжаление, 
гаденето или прилошаването са относи-
телно чести странични ефекти. Новият тип 
хапчета (Norlevo, Postinor, Levonella, Plan 
B) намалява риска от нежелана бременност 
и гадене. Хапчетата за спешна контрацеп-
ция трябва да се приемат не по-късно от 72 
часа след полов акт, поради което трябва 
да се свържете възможно най-скоро с гине-
колога си, общопрактикуващия лекар или 
вашия фармацевт. В Обединеното кралство 
и други страни тези хапчета се продават 
без рецепта за жени над 18 години. Кол-
кото по-рано се вземат хапчетата, толкова 
по-висок е техният контрацептивен ефект. 
Свържете се с 24-часова аптека или болни-
ца, ако спешните таблетки са ви необходи-
ми през почивните дни или след изтичане 
на редовното работно време.

Таблетката за спешна контра-
цепция (хапче за “извънредни 
ситуации“) е само за “аварий-

на” употреба!

1) Таблетки:
  Според предписанията в листов-
ката. Използвайте само противо-
зачатъчни хапчета с високо съ-
държание на хормони.

 При първа възможност се консул-
тирайте с лекар или с женската 
консултация. Трябва да се сте във 
връзка с вашия лекар поне 34 
седмици, за да обсъдите с кой ме-
тод на контрацепция да продъл-
жите.

 Новият вид хапчета (Norlevo, 
Postinor, Levonella, Plan B) дава 
поголяма безопасност и помалко 
странични ефекти.

2) Поставяне на спирала:
 Спиралата се поставя от специа-
лист акушергинеколог в стерилна 
обстановка. Найдобре е това да 
стане по време на цикъл, на 45
ия ден от началото на менструа-
цията, когато каналът е отворен. 
Жената може още да кърви, но не 
трябва да има болки в корема.

 Спиралите се препоръчват само 
за жени, които вече са родили.
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Училище
Когато се върнете в училище или на ра-

бота след поставяне на диагноза диабет, ва-
жно е да разкажете на приятелите и колеги-
те си за своя диабет. Лесно е да се разбере, 
че на този етап не всички са готови да го-
ворят за диабета си. Изисква истинска сме-
лост да кажете на съучениците и колегите 
си какво ви се е случило. Но ако можете да 
им кажете веднага, а не да се притеснявате 
и да мислите за това кой вече знае и кой 
не, това всъщност ще направи живота ви 
много по-лесен. 

Добре ще е, ако медицинска диабетна се-
стра дойде в класа ви да разкаже  за диа-
бета, като покани и всички ваши учители,  
включително учителите по физическо въз-
питание. Поканете медицинската сестра да 
посети училището отново, ако се премес-
тите в нов клас или друго училище. Чудес-
но е, когато учителят наистина разбира де-
тето или тийнейджъра с диабет. Понякога 
е трудно да се установи дали детето прави 
нещо нередно нарочно или се държи по 
различен  начин (например, ако проявява 
умора или раздразнителност) - това може 
да е следствие от ниско ниво на кръвната 
глюкоза или нещо друго. Важно е детето 
да може да измерва кръвната си глюкоза в 
училище, ако е необходимо. Някои роди-
тели имат впечатлението, че училището и 
учителите започват да стават  по-внимател-
ни едва след като детето развие тежка хи-
погликемия в училище, но това, разбира се, 
не е най-добрият начин да се покаже колко 
сериозен може да бъде диабетът.

Ако ученикът има диабет, тогава е добра 
идея да се създаде индивидуален план за 
управление на диабета чрез съвместните 
усилия на родителя или настойника, чле-
новете на екипа за диабет, учителите и с 
участието на детето. Такъв план трябва 
да отразява основните нужди на детето в 
училище и процедурата за тяхното задо-
воляване. Неразделна част от този процес 
са задълженията, които всички страни по-

Социални  
въпроси

Хипогликемия в училище
 Трябва да се разработи план за 
спешна помощ, за да се определи 
кой какво да прави, ако на детето 
с диабет му прилошее или има хи-
погликемия.

 Препоръчително е вашият учител 
или медицинската сестра (ако има 
такива) да ви помогнат да измери-
те кръвната си глюкоза, ако е необ-
ходимо.

 Уверете се, че вашите учители и 
приятели знаят къде имате глюкоза 
за спешни случаи и кога трябва да 
я приемате.

 Трябва да имате достъп до безплат-
ни закуски, за да може да ядете 
нещо в случай на хипогликемия. 

 Необходимо е да ви разрешат да се 
храните в класната стая.

 На другите деца в класa трябва да 
се обясни защо вие  може да при-
емате таблетки глюкоза, плод или 
сандвич по време на урок, за да 
предотвратите или лекувате хипог-
ликемия.
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емат, включително родителите, училищния 
персонал и самото дете. В допълнение към 
медицинските въпроси, отразени в такъв 
здравен план, на децата с диабет трябва да 
бъде позволено да ядат където и когато е 
необходимо, дори ако на други деца е заб-
ранено да го правят (например в класната 
стая, училищен автобус, час по физическо 
възпитание).

Фондацията за изследване на младеж-
кия диабет (JDRF: the Juvenile Diabetes 
Research Foundation, виж стр. 322) разпо-
лага със специален комплект за училище, 
който включва брошури за диабета, за пре-
дупредителните симптоми, за спешните 
мерки при хипогликемия, списък с книги и 
др. Той може да се поръча по пощата.

Хипогликемия
Важно е и много полезно за детето с ди-

абет да разговаря с приятелите си за диа-
бета и признаците на хипогликемия. При-
ятелите трябва да знаят къде да намерят 
глюкозните му таблетки. Хипогликемията 
може да повлияе на поведението на дете-
то в училище, не само по време на ниска 
кръвна глюкоза, но и за период до 3-4 часа 
след нормализиране на глюкозата. При из-
следване на деца и юноши на възраст 11-
18 години е установен значителен спад в 
ефективността на умствената дейност с 
кръвна глюкоза 3,3–3,6 ммол/л. Това зася-
га умствената гъвкавост, способността за 
планиране, вземането на решения, внима-
нието към детайла и скоростта на реакция.

Изпити
Не забравяйте да проверите дали имате 

нещо за ядене по време на изпит. Много сту-
денти предпочитат да отидат на изпит с леко 
повишена кръвна глюкоза, за да избегнат 
хипогликемия. Стресът преди изпит може 
да повиши кръвната глюкоза (вж. стр. 286).

Не се колебайте да измерите кръвната си 
глюкоза, ако ви е трудно да се концентрирате 
върху изпитния материал. Тогава ще знаете 
дали да изядете нещо. Също така е важно да 
покажете на учителя, ако имате ниска стой-
ност на кръвната глюкоза, ако смятате, че 
резултатите ви не са толкова добри, колкото 
биха могли да бъдат, и искате да повторите 
изпита. В някои случаи може да се нуждаете 
от лекарско свидетелство, за да потвърдите 
това. Вижте също страници 84, 247 и 276 за 
ниска кръвна глюкоза, хранене и физическо 
възпитание в училище.

Детска градина
Дете с диабет, което посещава детска 

градина, изисква повече време и внимание, 
отколкото децата без диабет на същата въз-
раст. В някои общества, детето с диабет се 
смята за двама при счетоводните изчисле-
ния, така че персоналът да може да прекар-
ва повече време с тях. Правилата и разпо-
редбите варират в различните страни.

В повечето страни лицата, които полагат 
грижи, детегледачките или работещите в 
детските градини не са официално задъл-
жени да помагат за измерване на кръвната 
глюкоза. Обикновено, обаче, може да наме-
рите някой, който е достатъчно заинтере-
сован, за да ви помогне, поне когато дете-
то се чувства зле. На някои места хора от 
персонала също могат да инжектират ин-
сулин. Това е по-лесно, ако детето има ин-
жекционно устройство, като Inject-Ease®, 
PenMate ™, Insuflon (виж страница 144) 
или помпа. Понякога е оправдано да оста-
вите в детската градина глюкагон, ако хо-
рата там знаят как и кога да го инжектират.

Хубаво е хората, които се грижат пряко за 
дететто ви да посетят заедно с вас диабетния 
център, или медицинската ви сестра да отиде 
в детската градина и да поговори с персонала 
и децата за диабета (виж също стр. 106).

Не позволявайте на дете 
с диабет да излиза от 
училище преди обичай-
ното време, без да про-
верите има ли някой е 
вкъщи и дали някой ще 
го вземе от училище. Ако 
детето започне хипогли-
кемия на път за вкъщи и 
никой не е наблизо, за 
да помогне, тя може лес-
но да премине в тежка 
хипогликемия.
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С диабет в училище (продължение)
 Трябва да се осигури на детето с диабет 
редовно хранене, колкото е възможно 
поблизо до обед.

 Сервираните ястия трябва да са подходящи 
за дете с диабет. Но обядът винаги трябва 
да се изяде целия, в противен случай  ни-
вата на кръвната глюкоза ще паднат. Важно 
е да се разбере, че младия човек с диабет 
няма право да гладува, както го правят 
връстниците му, ако решат, че храната не 
е апетитна. Винаги трябва да имате алтер-
натива освен обичайното меню. Полезно е, 
ако родителите предварително прегледат 
училищното меню заедно с детето.

 Уроците по физическо възпитание (вж. 
стр. 276) трябва да са първи или втори 
час сутринта или първи или втори час 
след обяд, когато се използва бързо-
действащ инсулин. Обаче, когато се из-
ползва аналог с ултрабързо действие 
(NovoRapid или Нumalog), уроците по 
физическо възпитание е подобре да 
се планират като втори или трети час 
след хранене, тъй като през първия 
час се наблюдава бързо покачване на 
нивото на инсулин в кръвта (виж гра-
фиката на стр. 278).

 Необходимо е предварително да ин-
формирате родителите за промените 
в часовете, ако се планира посещение 
на басейн или спортен ден.

 Ако е необходимо, трябва да се органи-
зират родителски и учителски срещи с 
покана на диабетна сестра или лекар.

 Представителите на училището могат 
да дойдат в центъра за диабет с де-
тето, за да разширят познанията си за 
диабета.

 Трябва да се дават реални препоръки 
за избора на професия.

 Трябва да се разбере, че резултатите от 
училищните тестове и изпити на младия 
човек могат да бъдат помалко успешни, 
отколкото би трябвало, ако е имал хипогли-
кемия в това време. На младия човек тряб-
ва да бъде позволено да повтори теста или 
изпита, тъй като е трудно да се възстанови 
напълно и да се концентрира в рамките на 
няколко часа след хипогликемията.

С диабет в училище
Желателно е училищният график да 
бъде адаптиран според нуждите на де-
тето с диабет: 

 Трябва да е ясно, че найблизкият екс-
перт по диабет е под ръка  това е са-
мият младеж или неговите родители.

 Училищният персонал трябва да има 
достатъчно основни познания за диа-
бета и трябва да знае, че диабетът в 
детска възраст не е заболяване като 
диабет тип 2 при  възрастните хора.

 Трябва да се договорите с персона-
ла на училището как да се помогне 
на ученика, доколкото е възможно, 
например да му се напомня да ин-
жектира инсулин или да направи 
кръвен тест.

 Необходимо е да се осигури необхо-
димото съдействие за измерване на 
кръвната глюкоза и кетоните, инжек-
тирането на инсулин и лечението на 
хипогликемия в съответствие с възрас-
тта на детето в училище и по време на 
разходки.

 Необходимо е да се разбере необходи-
мостта детето да посещава тоалетна-
та почесто, когато кръвната глюкоза е 
висока.

 Младите хора с диабет трябва да могат 
да проверяват кръвта и урината си, ко-
гато е необходимо  в спокойна атмос-
фера. Те също така трябва да могат да 
измерват кръвната си глюкоза по вре-
ме на час.

 На младите хора трябва да се даде въз-
можност да инжектират инсулин преди 
храна в спокойна атмосфера.

 Не изпращайте детето с хипогликемия 
веднага в медицинския кабинет. Първо 
му дайте глюкоза, а след това, ако е 
необходимо, изпратете детето при се-
страта, но задължително  придружено 
от приятел или възрастен.

 Не изпращайте детето с диабет да се 
прибере у дома порано от очаквано-
то, без първо да проверите дали има 
човек в дома му, който да се грижи за 
него.
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Помощ за гледане на дете
В някои страни има специални помощи за 

родители на дете с диабет, които да компен-
сират допълнителното време и усилия, не-
обходими за справяне с диабета (например, 
помощ за инвалидност за деца с диабет под 
18 години). Тези разпоредби се променят 
периодично, така че е по-добре да получи-
те информация в центъра си за диабет, осо-
бено като се има предвид, че процедурата 
често е дълга и трудна при попълването на 
документите. Специални правила може да 
има и за здравно осигуряване или обезще-
тения, ако останете в къщи, за да се грижи-
те за болното дете.

Осиновяване
В някои страни съ-

ществуват ограничения 
за осиновяване при ро-
дители с диабет. Такива 
ограничения обикновено 

съществуват поради остаряла информация 
за живота с диабет, но може да се наложи 
да донесете медицинско разрешително, по-
сочващо способността ви да осигурите не-
обходимите грижи за детето, което искате 
да осиновите.

Избор на професия
Почти всички видове професии са отво-

рени за хората с диабет. Важно е, като все-
ки друг човек, първо да помислите за това, 
което най-много ви се иска да правите. 
Предимство е работа, която включва опре-
делен вид физическа активност или поне 
график, когато не е нужно да седите цял 
ден седнали, за да имате време за редов-
ни упражнения. Въпреки това, като се има 
предвид риска от хипогликемия, трябва да 
се избягват професии, при които вашият 
собствен живот или безопасността на хо-
рата около вас зависят от способността ви 
да действате постоянно и безупречно във 
всички ситуации. Особено често могат да 
възникнат опасни ситуации в полицията и 
пожарната, докато в повечето други профе-
сии (например, лекар и други медицински 
работници) има възможност да спрете и да 

проверите нивото на кръвната си глюкоза 
и съответно да коригирате с храна и/ или 
инсулин. Рискът от хипогликемия е пречка 
за всеки с диабет да стане полицай, пилот 
или стюард, да служи в армията и в пове-
чето страни да кара автобус, такси и влак. 
Професионалното гмуркане или работа-
та на големи височини обикновено не са 
подходящи, тъй като в такива ситуации е 
трудно да се осигури спешна помощ при 
хипогликемия. Тези правила се различават 
в различните страни.

Инсулиновите дози обикновено могат да 
бъдат коригирани, за да отговарят на пове-
чето работни графици, дори и при нередов-
ни часове на работа. Ако има чести проме-
ни в работния график и времето за хранене, 
това може да бъде трудно постижимо. В 
такива случаи може да помогне гъвкавия 
режим на инсулинова терапия или помпа с 
различни профили на базалната скорост за 
работните и за почивните дни.

Разгледайте възможностите, като разучи-
те повече за различните професии и раз-
берете колко добре можете да управлявате 
диабета си в работните ситуации. Говорете 
с хора от различни професии, за да научите 
повече за възможностите за гъвкаво време 
за хранене и закуски, както и за условията 
за поставяне на инсулин и измервания на 
кръвната глюкоза. При избора на професия 
хората с диабет се нуждаят от индивидуа-
лен подход,  но в живота не винаги е така. 
Има много митове за хората с диабет - как-
во могат да правят и какво не, така че при 
подобни обстоятелства трябва да разясни-
те на другите какво всъщност представлява 
диабета. Потърсете съвет от асоциацията 
на диабетиците, ако видите, че диабетът ви 
пречи да получите някаква работа. Така в 
Обединеното кралство представители на 
Диабетна асоциация (Diabetes UK) отсто-
яват правото на човека с диабет да бъде 
наеман за всяка работа, за която е получил 
образование и квалификация. Те смятат, че 
човекът с диабет трябва да бъде оценяван 
за изпълнението на служебните си  задъл-
жения според общоприетите стандарти.
Те също така смятат, че работодателите са 
отговорни за създаването на подходящи 
условия за служителите си с диабет, освен 
ако работодателят не докаже, че това съз-
дава прекомерни затруднения. Обществото 



318 319

IRFD (Международен регистър на пожар-
никарите с диабет) работи във Великобри-
тания, за да предотврати дискриминацията 
срещу хората с диабет при намирането на 
работа.

Военна служба
Здравите млади хора в много страни са 

задължени да служат в армията, въпреки че 
в други страни това не е задължително. Въ-
преки това, младите хора с диабет в много 
части по света са автоматично освободени 
от военна служба. В някои страни е разре-
шено на хората с диабет да работят в арми-
ята, но в офисите  или администрациите. 
Ако получите повиквателна, попитайте ва-
шия лекар за медицинско свидетелство. В 
центъра за диабет или при военните власти 
може да получите повече информация.

Шофьорска книжка
В повечето страни на хората с диабет, 

които си инжектират инсулин и нямат ус-
ложнения, се разрешава да получат шо-
фьорска книжка. Въпреки това, разпо-
редбите, ограниченията и процедурите за 
медицински преглед варират значително 
в различните страни. В диабетичния цен-

тър или асоциация, ще ви кажат по-точно 
какъв е правилникът във вашата страна. 
Хората, които се лекуват с инсулин, могат 
да вземат шофьорски изпити и да получат 
шофьорска книжка, но обикновено за това 
се изисква съответен документ от лекар. 
Шофьорските права се преразглеждат в за-
висимост от страната: на всеки три години 
(Великобритания) или всяка година (Русия, 
Беларус) като се вземат предвид усложне-
нията, способността за контрол на диабета 
и липсата на хипогликемия.

В Европа е по-трудно получаването на 
професионална шофьорска книжка за шо-
фьори на инсулин, докато ограниченията 
за такива шофьори в Съединените щати 
бяха облекчени. Директивата на ЕС за сви-
детелства за управление на МПС от 1998 г. 
(91/439) не позволява на хората, които са на 
инсулин, да карат професионално камиони 
(тежащи от 3,5 до 7,5 тона), както и малки 
пътнически автомобили (до 8 пътници) за 
комерсиални цели. Управляването на таки-
ва превозни средства за лична употреба все 
още е разрешено.

В Обединеното кралство, ако човек, кой-
то вече има право да управлява тежки пре-
возни средства (клас C1, 3500-7500 кг), по-
лучи диабет тип 1, той може да продължи 
да управлява тези автомобили при условие, 
че всяка година минава годишен медицин-
ски преглед. 

Шофиране и диабет
Основният подход, 
който осигурява 
безопасността при 
шофиране за хората 

с с диабет, включва 
следното: често 
контролиране на 
глюкозата и предо-

твратяване на хипогликемия, особено без-
симптомна хипогликемия, за да се осигури 
максимална индивидуална безопасност по 
време на шофиране, както и за гарантиране 
на обществената безопасност.

Рисковете, свързани с шофирането по 
време на хипогликемия, са очевидни. Спо-

Полицаи, пожарникари и пилоти са примери за 
професии, при които, ако се развие тежка хипог-
ликемия, техният собствен живот, както и живота 
на другите, може да са изложени на риск. В пове-
чето страни, ако имате диабет, нямате право да 
работите като пилот или полицай, но е възможно 
да сте пожарникар или шофьор на линейка, ако 
нямате проблеми с хипогликемията.
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ред повечето проучвания водачите с диабет 
като цяло не са по-склонни към злополу-
ки, отколкото други шофьори. Описани са 
обаче сериозни автомобилни злополуки 
поради хипогликемия. В проучване DCCT, 
обхванало период от девет години (вж. стр. 
351), хипогликемията е основният фактор, 
предизвикващ 36% от пътнотранспортните 
произшествия, направени от водачи с диа-
бет. В шотландско проучване 25% от учас-
тниците свързват пътните си инциденти с 
хипогликемия. В доклади до британските 
власти, 16-17% от случаите на колапс зад 
волана са причинени от хипогликемия при 
хора с диабет. Тези изследвания обаче дават 
пример за повишен риск от пътни инциден-
ти в малък брой случаи, а в заключението 
на последното изследване се отбелязва, че 
за общата популация на диабетиците делът 
на инцидентите не надвишава този за вода-
чите без диабет. За сравнение, забраната за 
шофиране на всички здрави млади мъже би 
била по-ефективна за подобряване на път-
ната безопасност, но това би представлява-
ло напълно неприемливо ограничение на 
свободата на хората. Трябва да проверите 
кръвната си глюкоза преди шофиране, а ако 
е под 4-5 ммол/л, трябва да изядете нещо 
преди да започнете пътуването. Ако нямате 
симптоми на хипогликемия при ниски нива 
на кръвната глюкоза (безсимптомна хипог-
ликемия), не трябва да шофирате. Дори и 
да се чувствате доста добре при шофира-
не с кръвна глюкоза от 2,6 ммол/л, времето 
ви за реакция няма да е достатъчно с оглед 
на безопасността. Установено е, че  време-
то за реакция се влошава, когато кръвната 
глюкоза е приблизително под 2,8 ммол/л. 
Вижте стр. 64 за подробности относно това 
как да се справите с това явление, което 
се дължи на привикването на организма 
към ниска кръвна глюкоза. След хипогли-
кемичен епизод, отнема известно време, 
за да се върнете към нормалното си време 
за реакция. В едно изследване е установе-
но, че когато кръвната глюкоза намалее до 
2,7 ммол/л,  са необходими още 20 минути 
след като нивото на кръвната глюкоза се 
нормализира, за да се нормализира и вре-
мето за реакция.

Застрахователни полици
Застрахователните полици за хората с ди-

абет могат да се различават значително в 
отделните страни, както и при отделните 
застрахователни компании. В страни, къ-
дето съществува здравно осигуряване, в 
момента, в който детето е развило диабет, 
можете да получите еднократна компен-
сация или месечна помощ от здравната си 
застрахователна компания или здравната 
каса. Може да е трудно за човек с диабет да 
получи здравно или животозастраховане, 
въпреки че някои застрахователни компа-
нии имат специални споразумения, които 
позволяват застраховане на по-висока цена 
(застраховка с висок риск). 

Данни от изследванията: 
Шофиране с диабет

 В американското проучване, хора с диа-
бет са тествани на симулатор за шофи-
ране. Те не са били информирани за 
нивата на кръвната им глюкоза (сляпо 
проучване).

 При кръвна глюкоза от 3,6 ммол/л, само 
8% показват влошаване на шофирането, 
докато при 2,6 ммол/л, 35% се движат 
побавно и имат проблеми с управле-
нието (повече отклонения, прекъсвания, 
време извън разделителната линия и 
излизания от пътя). Само половината 
от тях са били наясно с влошаването на 
техните способности.

 Когато това проучване се повтарило 
след три месеца, резултатите били сход-
ни  едни и същи хора имали нарушена 
способност за шофиране с ниска кръвна 
глюкоза.

 В друго проучване, нивото на кръвната 
глюкоза е намалено от 6,7 ммол/л до 2,2 
ммол/л, а пациентите не са знаели реал-
ните стойности на кръвната си глюкоза.

 С глюкоза от 6,7 ммол/л, 70% от пациен-
тите са казали, че могат да шофират без-
опасно. При 2,2 ммол/л, 22% все още счи-
тали, че няма опасност за пътуването им.

Тези проучвания илюстрират важността от 
контролирането на кръвната глюкоза преди 
шофиране.
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България  ДВ, бр. 11 от 2018 г., в сила 
от 02.02.2018 г.: ... 
...14. Свидетелства за управление на 
превозни средства на кандидати или 
водачи на МПС със захарен диабет 
могат да се издават или подновяват 
при условие, че лицето провежда ре-
довни медицински прегледи, които ус-
тановяват, че е в състояние безопасно 
да управлява превозно средство, като 
се вземат предвид последиците от 
заболяването, и това е удостоверено 
от лекар ендокринолог или от лекаря, 
при когото лицето е диспансеризира-
но.

15. Свидетелства за управление на 
кандидати или водачи на МПС със за-
харен диабет, лекуван с лекарствен 
продукт, който потенциално може да 
предизвика хипогликемия, могат да се 
издават или подновяват при условие, 
че лицето разбира какво крие рискът 
от хипогликемия и е способно да се 
справи адекватно с това състояние. 
Не се издават или подновяват свиде-
телства за управление на кандидати 
или водачи, които нямат адекватно 
разбиране за хипогликемията.

16. Не се издават или подновяват 
свидетелства за управление на кан-
дидати или водачи, които страдат от 
трудно компенсиран захарен диабет, 
придружен с чести хипогликемии и 
труден контрол, докато пациентът не 
представи клинични или лаборатор-
ни изследвания и медицинско заклю-
чение от лекар ендокринолог или от 
лекаря, при когото лицето е диспан-
серизирано, установяващи неговото 
стабилно състояние. Свидетелствата 
за управление не се издават или под-
новяват до 3 месеца след последното 
състояние на хипогликемия по време 
на ежедневна активност (будно със-
тояние).

За какво да внимавате  
по време на шофиране

(1) Проверете кръвната си 
глюкоза преди шофи-
ране. Не трябва да бъде под 45 
ммол/л преди да седнете зад во-
лана. Дори ако се чувствате дос-
татъчно добре, нивото на кръвната 
глюкоза никога не трябва да пада 
под 4 ммол/л, в противен случай 
способността ви за шофиране ще 
бъде намалена.

(2)  Не пътувайте с кола или велосипед, 
ако не сте яли отдавна.

(3) Винаги носете допълнително храна 
със себе си и съхранявайте глюко-
зните таблетки в джоба си или на 
леснодостъпно място в колата.

(4) Винаги се презастраховайте и спре-
те колата, когато усетите, че за-
почва хипогликемия и изчакайте, 
докато ви стане подобре, преди 
да потеглите отново. Не забравяй-
те, че вашето мислене и преценка 
ще се върнат към нормалното едва 
след няколко часа.

(5) Бъдете особено внимателни, когато 
рискът от хипогликемия се пови-
ши: след спорт или ако наскоро сте 
променили дозите на инсулин.

(6) Алкохолът увеличава риска от хи-
погликемия и ви прави негодни за 
шофиране. Никога не шофирайте 
кола или мотоциклет, ако сте пили 
алкохол.

(7) Колебанията в кръвната глюкоза мо-
гат да доведат до временно замъг-
лено зрение.

(8) Въздържайте се от шофиране в про-
дължение на около седмица, ако 
сте направили големи промени в 
инсулиновата си терапия (преми-
нали сте от 2 на 45 инжекции на 
ден или сте започнали лечение с 
помпа), докато разберете как ви се 
отразява новото лечение.

(9) Дори и да сте добър шофьор с нор-
мална кръвна глюкоза, никога няма 
да бъдете безопасен шофьор, ако 
имате безсимптомна хипогликемия 
(няма симптоми предвестници, 
докато кръвната глюкоза не стане 
много ниска). Вж стр. 64.

Права за управление на МПС
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Посетете различни застрахователни ком-
пании, за да научите повече или попитайте 
вашето диабетно сдружение.

Може да се наложи да подадете жалба, ако 
условията на здравната ви застраховка се 
променят след диагностициране на диабета. 
За съжаление, хората с диабет не винаги об-
ръщат толкова внимание, колкото е необходи-
мо на това, а застрахователните компании се 
възползват от непознаването на проблема, за 
да установят повишен риск за всички хора с 
диабет. 

Хората с диабет използват ресурсите на 
болниците и отделенията за спешна помощ 
по-често, отколкото гражданите без диабет; 
хората с диабет изискват постоянно лечение 
(спринцовки, писалки, инсулин, глюкоза и 
устройства за измерване на кетони). За да уп-
равляват по-добре болестта си, те трябва да 
посещават лекар или болница по-често от хо-
рата без хронични заболявания.

Застраховка за инвалидност и живото-
застраховане често не се допускат за хора 
с диабет, тъй като според статистиката 
те имат повишен риск от инвалидност в 
по-ранна възраст от своите връстници, 
както и риск от преждевременна смърт. 
Въпреки че тези показатели са подобрени 
при добър самоконтрол, с често наблюде-
ние на кръвната глюкоза и новите видове 
инсулин, това не винаги е очевидно за от-
делните застрахователни представители и 
работодатели. Застраховки могат да бъдат 
сключвани само с много по-големи вноски, 
така че трябва да прецените ползите от 
тези застраховки и тяхната цена. Туристи-
ческата застраховка също е възможна, но 
на по-висока цена поради съпътстващото 
състояние.

Настоящата практика на увеличаване на 
застрахователните премии за злополуки 
и ограничаването на компенсацията не се 
подкрепя от научните факти. Датско проуч-
ване на 7 599 възрастни с диабет показва, че 
те са имали риск от злополуки и необрати-
мо увреждане, който не се различава от този 
в контролната група на хората без диабет. 
Освен това, авторите установяват увелича-
ване на продължителността на живота с 15 
или повече години за период от 40 години 
(главно поради намален риск от увреждане 
на бъбреците), което трябва да мотивира 
и насърчи застрахователните компании да 
преразгледат своите политики.

Може да се наложи да 
обжалвате, ако здрав-
ноосигурителните ви ус-
ловия се променят след 
диагностициране на ди-
абета.

Има много ситуации, при които трябва да сте “на 
100%”, за да шофирате. Никога не карайте кола 
с кръвна глюкоза под 4-5 ммол/л, дори ако се 
чувствате отлично!

Правилата за хората с диабет относно 
шофирането на потежки от 3500 кг ками-
они се различават значително в отделни-
те страни. В САЩ и Канада се върви към 
намаляване на ограниченията, докато ЕС, 
напротив, ги увеличава. Ако човек, който 
вече има право да управлява камион, раз-
вие диабет, тогава правата му ще бъдат 
отнети в някои страни, ограничени в други, 
а в някои ще действат без ограничения.
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Сертификат за диабет
Добра идея е винаги да носите със себе 

си нещо, което показва, че имате диабет, 
например специален медальон или грив-
на (Medic-Alert), или сертификат за диа-
бет. Често се случва състоянието на човек 
с диабет да се обърка с пиянство, когато 
в действителност става дума за хипогли-
кемия. Дори и да сте пили малко алкохол 
преди това, хората, усещайки  миризмата 
на алкохол, е по-вероятно да ви отминат, 
без да ви окажат никаква помощ.

Ако пътувате в чужбина, добре е да има-
те някакъв документ или знак, който да 
показва, че имате диабет, и винаги трябва 
да носите инсулин и аксесоари със себе си. 
Инсулиновите компании и асоциациите за 
диабет често имат специални карти с тек-
стове на различни езици, които обясняват 
каква помощ ви е необходима при хипог-
ликемия.

Семейна подкрепа

Трудно е да се научат всички  подроб-
ности за диабета само от книгите или от 
персонала в  диабетния център. Например, 
малко от медицинските работници, с които 
сте във връзка, имат диабет или роднина с 
диабет. Ето защо в някои страни същест-
вува така наречената система на семейна 
подкрепа (или „семейства спонсори“), при 
която се търси друго семейство, в което 
има дете с диабет на същата възраст,  като 
е желателно те да живеят близо до вас. Та-
кова семейство ще може да ви даде ценни 

съвети и информация за практическите на-
чини на поведение в различни ситуации, 
като училище, рожден ден, пътуване и т.н. 
Системата за подпомагане е еднакво ценна 
и за възрастните с диабет.

Международна фондация 
за изследване на мла-
дежкия диабет

 Международната фонда-
ция за изследване на мла-
дежкия диабет - JDRF 
(The Juvenile Diabetes 
Research Foundation 
International) е основана 

през 1970 г. от родители на деца с диабет. 
Активистите на JDRF имат лично отноше-
ние към младите хора с диабет и то се про-
явява в неуморни усилия, концентрирани 
върху нуждите на всички хора с диабет и 
техния ангажимент да намерят лечение на 
диабета възможно най-скоро. Мисията на 
JDRF е да намери лек за диабета и неговите 
усложнения чрез подкрепа на медицински-
те изследвания. Мисията на JDRF включва 
три основни задачи:

 Възстановяване на нормалните нива 
на кръвната глюкоза.

 Профилактика и лечение на усложне-
нията.

 Профилактика на диабет тип 1.
Сега JDRF играе водеща роля в света за 

разпространение на Едмънтънския прото-
кол (метод за имплантиране на панкреа-
тични островчета за лечение на тип 1 за-
харен диабет. Протоколът е кръстен на 
групата за трансплантация на островче-
та в Университета Албърта в канадския 
град Едмънтън, където протоколът е съз-
даден за първи път в края на 90-те годи-
ни,б.пр.), като същевременно продължава 
да полага усилия за постигане на напре-
дък в подобряването на преживяемостта 
на трансплантираните островчета на Лан-
герханс, без необходимост от дългосрочна 
имуносупресия. JDRF вече създаде осем 
центъра специално за трансплантация на 
островчета, съосновател е на NIH / JDRF 
система за имунна толерантност (мрежа за 
имунна толерантност) и е инвестирала или 
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инвестира повече от 150 милиона долара за 
трансплантация на островчета по света.

JDRF има повече от 120 клона и фили-
ала по целия свят. Има офиси в Австра-
лия, Канада, Чили, Гърция, Индия, Израел, 
Италия, Пуерто Рико и Великобритания. В 
тяхното списание „Countdown“ ще наме-
рите задълбочен анализ на основните ас-
пекти при изследването на диабета, както 
и информация за лечението, профилите на 
глюкозата и др. “Countdown for Children” 
е създаден специално за деца с диабет и 
включва информация и забавни статии, 
също така дава възможност да се намери 
модел за подражание и приятели по целия 
свят.

Асоциации за диабет

В почти всяка страна има асоциация по 
диабет, която защитава интересите на хо-
рата с диабет.  Разберете дали във ваша-
та област има специална секция за деца 
и тийнейджъри. Силно препоръчваме да 
се присъедините към местната асоциация 
по диабет. Там можете да получите ценна 
информация, включително списание или 
вестник.

В този раздел ще говорим за някои об-
ществени организации.

Българска диабетна асо-
циация - „БЪЛГАРСКА 
АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ“ 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ 
(БАД) е единствената национално пред-
ставена асоциация на хората с диабет в 
Република България. Тя е основана още 
през 1990 година от видни български 
ендокринолози, лекари и пациенти, под 
ръководството на проф. Н. Колебинов. 
Асоциацията се бори за подобряване на 
живота, лечението и профилактиката на 
диабетиците от цялата страна. За целта тя 
изисква от държавата да осигури необхо-
димите условия за съвременно лечение и 
самоконтрол на диабета и системна про-
филактика на диабетните усложнения! 
Това включва и реинбурсацията на всич-
ки съвременни инсулини, медикаменти, 
устройства и сензори за самоконтрол 
и лечение на диабета. Наред с това асо-
циацията защитава правата на хората с 
диабет в страната и се стреми да решава 
поставените от тях проблеми, чрез ком-
петентните държавни и здравни институ-
ции. 

Ръководството на БАД работи в тясно 
сътрудничество с всички пациентски ор-
ганизации от Конфедерация за защита 
на здравето, с Българското дружество по 
ЕНДОКРИНОЛОГИЯ (БДЕ), с лекарска-
та Българска Диабетна Асоциация (БДА), 
със Сдружението на диабетните сестри 
в България (СДСБ), както и много други 
български и международни организации! 
Асоциацията е активен пълноправен член 
на Международната диабетна федерация 
(IDF) и редовен член на Националния съ-
вет за хората с увреждания към МС на Ре-
публика България.

Една от основните задачи на БАД е да 
обучи всеки диабетик сам да поддържа по-
стоянно кръвната си глюкоза в относител-
но нормални граници, което най-сигурно 
ще го предпази от всички проблеми и ус-
ложнения на ДИАБЕТА!

Много асоциации за диабет публикуват списа-
ния, където можете да прочетете новини за из-
следванията на диабета и много други полезни 
статии. Добра идея е да станете член на местната 
диабетна организация.
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Вече повече от 29 години мисията на 
„Българска Асоциация Диабет“ е да рабо-
ти за каузата за подобряване медицинските 
грижи и лечението на хората с диабет, за 
тяхното обучение за самоконтрол и пре-
венция на късните усложнения. Основните 
дейности на асоциацията са насочени към 
повишаване информираността на обще-
ството, пациентите и техните семейства за 
постигане на добър самоконтрол и профи-
лактика с цел избягване на късните услож-
нения на заболяването така, че всички хора 
с диабет да имат активен и устойчив начин 
на живот и да бъдат равнопоставени и дей-
ни членове на обществото.

През последните 10 години „Българска 
асоциация диабет“ разработи и изпълни 
следните програми:

Обучителна инициатива „Заедно сре-
щу диабета“, проведена през 2008 -2014 
година съвместно с Българско дружество 
по ендокринология, Диабетен център 
„Свети Лука“ и „Сдружение на диабетните 
сестри в България“.

С тази инициатива бяха обхванати члено-
ве на сдруженията на асоциацията от 111 
населени места, които са обучени с лекции 
и практически занятия по основни теми на 
самоконтрола на диабетното състояние, на-
чина на хранене, роля на физическата ак-
тивност, предпазване от рискове за диабет-
но стъпало и други.

„Програма за диетично хранене на со-
циално слаби диабетици“ бе реализирана 
през 2010 - 2014 година. Бяха обхванати 
над 17 000 души. Оттогава тази програма 
се организира и се реализира като „Про-
грама за здравословно хранене в условия-
та на живот с диабет“ - заедно и едновре-
менно с провеждане на масова обучителна 
програма за здравословно хранене на тези 
пациенти. На база на одобрено от диетолог 
меню подготвените пакети храна се раз-
пределят сред членовете на сдруженията 
на БАД на ротационен принцип и спазвай-
ки определени (всяка година с решение на 
УС) критерии за бенефициентите. Заедно 
с храната се разпространяват и информа-
ционни брошури за здравословно хранене 

и поддържане в желаните граници на кръв-
на глюкоза. По горните програми бяха раз-
дадени на ротационен принцип на членове 
на сдруженията на БАД пакети за здраво-
словно хранене на над 23 000 хора с диабет.

Програма „Помощи от медикаменти, 
лекарства, помощни средства“ даде въз-
можност на асоциацията да подпомогне 
пациентите в профилактиката на сезон-
ни вирусни инфекции (в случая с проти-
вогрипни ваксини и/или витамини) и има 
допълваща роля за контрола на пациенти 
с диабет тип 1 в случай на осигуряване на 
допълнителни или иновативни устройства 
и консумативи за контрол на кръвната глю-
коза. По тази програма сме осигурили вак-
сини, витамини и средства за самоконтрол 
за над 30 000 членовете на сдруженията на 
БАД.

Програма „Обучения“ е следващ етап 
от приключилата в края на 2014 г. иници-
атива „Заедно срещу диабета“ и се про-
вежда на две сесии - през първо и второ 
полугодие като се организира от регионал-
ните центрове на асоциацията. Програмата 
се утвърждава от Управителния съвет на 
асоциацията за всяка календарна година, 
съгласно предварително проучени нужди 
от конкретно обучение на нашите сдруже-
ния по места и се провежда с подкрепата и 
участието на лекари ендокринолози и дру-
ги медицински специалисти.

„Програма за спортна дейност“ Във 
връзка с благоприятното влияние на физи-
ческата активност за подобряване на кон-
трола и компенсацията на диабетното със-
тояние Българска Асоциация Диабет има 
Програма за спортна дейност от 2010г., 
когато организира първите в България 
Национални спортни игри за хора с диа-
бет, която обхвана над 240 души в няколко 
спортни дисциплини

„Програма за млади хора с диабет“ 
цели подпомагане активното им включва-
не в обществения и икономически живот 
на страната и е насочена основно за хора с 
диабет Тип 1. 

Програмата в основната си част се състои 
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в дейности и инициативи за повишаване на 
информираността на пациентите с цел из-
бягване на усложнения и инвалидизации и 
се осъществява с планиране на обучения, 
подпомагане за активен живот с диабет за 
преодоляване на психологически пробле-
ми и стигмата свързана с „диабет“, пови-
шаване на възможностите за реализация 
като пълноценни членове на обществото.

Програмата „НОЕМВРИ – месец на 
диабета“ има за цел широка информи-
раност на обществото за заболяването и 
късните усложнения на диабета. Тя се про-
вежда всяка година през месец ноември – 
утвърден в целия свят като „Месец за бор-
ба с диабета“, както и през други месеци 
от годината (например през април) – във 
връзка с Деня на здравето. Инициират се 
и се провеждат скрининги и измерване на 
кръвна глюкоза, гликиран хемоглобин и др. 
организирани чрез сдруженията на асоциа-
цията в цялата страна.

Руска федерация по диа-
бет

Руската федерация по диабет, предста-
влява  - Русия в Международната федера-
ция по диабет (IDF)

Международно друже-
ство за диабет при деца и 
юноши (ISPAD)

ISPAD е единствената гло-
бална (професионална) 
организация, която защи-
тава правата на децата и 

юношите с диабет. Това е асоциация на ди-
абетните екипи (лекари, медицински сес-
три, диетолози, педагози, психолози и 
всички, които участват в грижите за дете с 
диабет). 

Организацията се стреми да осигури 
най-доброто лечение, социално благопо-
лучие и качество на живот за всички деца 
и юноши с диабет във всяка част на света. 
Целите на организацията са подчертани в 
Декларацията от Кос (Кос е името на ос-

трова, на който е приета Декларацията) от 
1993 г.: 

 Да стане възможно инсулинът да е дос-
тъпен за всички деца и юноши с диабет.

 Да се намали нивото на заболеваемост 
и смъртност, свързани с остри усложне-
ния или неправилна диагностика на ди-
абета.

 Да се увеличи достъпността на необ-
ходимото оборудване за самоконтрол на 
кръвта и урината за всички деца и юно-
ши с диабет.

 Да се разработват и популяризират из-
следванията за диабета при деца и юно-
ши по света.

 Да се изготвят и разпространяват на-
соки и стандарти за ефективно и реално 
лечение и обучение на млади пациенти 
с диабет и техните семейства, като се  
подчертава важната роля на медицин-
ските специалисти (не само лекарите) в 
този процес по целия свят.

Декларация  
Сейнт Винсънт

Декларацията Сейнт Винсънт беше при-
ета през 1989 г., когато членове на Евро-
пейското регионално бюро на Междуна-
родната диабетна федерация се срещнаха 
с представители на почти всички евро-
пейски правителствени здравни власти, 
Национални асоциации по диабет и про-
фесионалисти от всички области на меди-
цината от цяла Европа. По-късно подобни 
срещи излязоха извън границите на Ев-
ропа и включиха страните от Централна 
Азия и други. 

Декларацията Сейнт Винсънт подчерта-
ва признаването на проблемите с диабета 
и необходимостта от отделянето на доста-
тъчно ресурси за техните решения както на 
национално, така и на регионално и местно 
равнище. 

Приоритетните области са: диагности-
цирането и лечението на диабет, самокон-
трол, превенция на диабета, наблюдение 
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на децата, гарантиране на тяхната незави-
симост, преодоляване на дискриминацията 
срещу хора с диабет, достъп до лекарства, 
намаляване на случаите на слепота, бъб-
речни заболявания, ампутации, сърдечни 
заболявания, инсулти и усложнения на бре-
менността, създаване на регистри за диабе-
та и международно сътрудничество.

Диабетни лагери и обра-
зователни ваканции

Участието в диабетни тренировъчни ла-
гери дава възможност на младите хора да 
станат по-уверени в себе си чрез общува-
не и създаване на контакти с други деца с 
диабет, които трябва да живеят по същи-
те правила за инсулинова терапия, диета 
и контрол. Програмите се различават в 
различните лагери, но повечето от тях се 
фокусират върху подобряването на спо-
собността на младите хора да се справят 
сами с диабета. В малки групи децата изу-
чават правилната техника на инжектиране, 
измерване на глюкозата, диета, обсъждат 
психологически и други проблеми на диа-
бета.

Много по-лесно е да инжектирате ин-
сулин и да следите нивата на кръвната си 
глюкоза, когато вашите приятели правят 
същото. Деца, на които им е било трудно да 
си инжектират инсулин или да проверяват 
кръвната си глюкоза много бързо научават 
всичко това от връстниците си в трениро-
въчния лагер. Децата често са облекчени 
да научат, че техните приятели в лагера 
вече знаят какво е диабет. Те не трябва да 
обясняват какво е хипогликемия и защо си 
инжектират инсулин, колко често трябва да 
правят това у дома и в ежедневието си.

Мнозина се срещат с нови приятели, с 
които поддържат връзка в продължение на 
много години. По време на нашите образо-
вателни ваканции за деца преди пубертета, 
ние подчертаваме колко е важно децата 
сами да се научат да управляват своя ди-
абет. Ако могат да се справят с основните 
проблеми на диабета в юношеските си го-
дини, това ще ги подкрепи в борбата им за 
независимост. Тогава може да се надяваме, 

че диабетът няма да играе твърде голяма 
роля в семейните конфликти, свързани с 
пубертета (вж. също стр. 381). По време на 
лагера ние се стремим да осигурим учас-
тието на всички деца във всички дейнос-
ти. Ето защо не винаги постигаме отличен 
контрол на диабета. Някои деца може да 
имат кръвна глюкоза дори малко по-висока, 
отколкото у дома. Повечето деца са по-ак-
тивни по време на празниците, отколкото у 
дома, така че често намаляваме дозите на 
инсулина, особено преди лягане, за да пре-
дотвратим нощната хипогликемия.

Участието в диабетни тренировъчни ла-
гери също повишава доверието на децата 
в способността им да се справят без мама 
и татко. Това е особено важно за деца, кои-
то може да са напуснали дома си за първи 
път за повече от един или два дни. Роди-
телите могат да си починат в това време, 
защото знаят, че детето им е под надзора на 
професионалисти. Сдруженията за диабет 
имат национални лагери, но вашият център 
може да организира лагери, уикенди и дру-
ги дейности за деца и юноши.

Кога пораства детето?
Точната възраст, в която влизаме в зре-

лостта, е трудно да се определи, тъй като 
повечето от нас носят част от детството и 
младостта си през целия живот. Практики-
те и разпоредбите относно прехвърлянето 
на наблюдението на младите хора с диабет 
от педиатричното отделение към отделе-
ния за възрастни се различават в различ-
ните страни. Това може да се различава 
дори между центровете, в зависимост от 
местните подходи. Например, в Обедине-
ното кралство, подрастващите обикновено 
започват да посещават възрастен лекар над 
16-годишна възраст, въпреки че преходният 
период може да варира от 13 до 22 години, 
в България  тази възраст е 18 години и е ед-
наква за всички центрове. Преходните под-
ходи  също се различават. Един пример - в 
някои страни педиатърът идва на първото 
посещение в центъра за възрастни заедно с 
тийнейджъра. Друг пример - медицинска-
та сестра от отдел за диабет за възрастни 
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присъства на последния прием на детето в 
педиатричното отделения преди прехвър-
лянето му. Някои центрове могат да орга-
низират съвместни приеми за млади хора 
или юноши, на които присъстват и детски 
ендокринолози  и ендокринолози  за въз-
растни. Обсъдете с вашия лекар или меди-
цинска сестра какво е най-доброто за вас 
лично.

Диабетно финансиране
В повечето страни хората с диабет полу-

чават инсулин безплатно. Често спринцов-
ки, писалки и игли също се предоставят 
безплатно или цената им се компенсира. 
Разходите за други устройства, като под-
кожни катетри, се възстановяват в някои 
страни, но не във всички. Някъде човекът 
с диабет трябва да си купи глюкомера със 
собствени средства, а тест лентите ще бъ-

дат безплатни или цената им да бъде ком-
пенсирана. В България глюкомерите за 
деца и юноши до 18 години обикновено са 
безплатни, но броят на безплатните тест 
ленти е ограничен. Понякога компаниите, 
които произвеждат глюкомери, дават без-
платно по един при диагностициране на 
диабет. 

Инсулиновите помпи и аксесоари се за-
плащат, но могат да бъдат получени от раз-
лични застрахователни компании или при 
други специални условия в някои страни. В 
Обединеното кралство например, послед-
ният доклад на правителствената група на 
NICE препоръча помпите да се предоста-
вят за групи от пациенти със специални 
нужди, особено за хора с лабилен диабет. 
Все още обаче съществува проблемът с 
тяхното финансиране.
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В Интернет може да откриете постоянно 
нарастващ обем информация за диабета. 
Медицинските компании и организации 
имат свои страници, в които отразяват ин-
формация и новини. Можете да използвате 
някоя от интернет-търсачките, за да наме-
рите необходимата ви информация.

Но особено важно е да запомните едно 
нещо, когато четете информация в Интер-
нет. Повечето от това, което намирате, не 
е проверено от професионалисти и може 
да бъде само мнението на човека, който го 
е написал. Ако обаче критично прецените 
информацията, можете да намерите много 
интересни данни за диабета и можете да ги 
обсъдите с вашия лекар в центъра за диа-
бет.

В тренировъчните лагери за диабет децата се срещат с приятели, с които са „в една и съща лодка” и 
разбират какво е да живеят с диабет.
Нашата цел е да се забавляваме заедно, но също така да подготвим децата за живот с диабет, да подо-
брим техните знания и способност за самостоятелно управление на техния диабет.

Диабет и 
Интернет
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Някои Интернет адреси на международни организации, свързани с диабета:
Международна федерация по диабет (IDF) http://www.idf.org
Международно общество на 
децата и юношите с диабет (ISPAD) http://www.ispad.org
Американска Диабетна Асоциация (ADA) http://www.diabetes.org
Британска Диабетна Асоциация http://www.diabetes.org.uk
Деца с диабет http://www.childrenwithdiabetes.com
Асоциация Лагери за Диабет http://www.diabetescamps.org/links.html

Някои Интернет адреси на български организации, свързани с диабета:

Найтскаут България
https://www.facebook.com/groups/CGMBG/
описание: Тази група има за цел да 
даде повече информация на хората в 
България с Диабет относно различни-
те видове CGM (Continuous Glucose 
Monitoring  продължително наблюдение 
на КЗ) и възможностите, които предлага 
Nightscout за наблюдение на КЗ от раз-
стояние.

Група за родители на деца с 
диабет тип 1
https://www.facebook.com/
groups/674849339239433/
Групата е създадена в търсене на по-
мощ и съмишленици в успешното съ-
жителстване с диагнозата Диабет 1. Тук 

сме добронамерени, съветите, мнения-
та и наблюденията, които споделяме са 
базирани на личния ни опит и наблюде-
ние при нашите деца.

Национално обучение по ино-
вативно лечение на диабета
https://www.facebook.com/groups/
obuceniadiabet/
Национално обучение по иновативно 
лечение на деца с диабет тип 1 и прило-
жение на новите технологични средства 
за контрол на кръвната глюкоза.

Българска Асоциация Диабет
http://www.badiabet.com/
Българска Асоциация Диабет (БАД) е 
единствената национално представена 
асоциация на хората с диабет в Репу-
блика България. Тя се бори за подобря-
ване на живота, лечението и профилак-
тиката на диабетиците от цялата страна.
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Пътуването е важна част от живота на мно-
го хора и не трябва да го избягвате само зара-
ди диабета. Ако мислите за всичко и планира-
те пътуването си предварително, тогава няма 
забранени маршрути или начини на пътуване. 
Въпреки това, при пътуване е необходимо да 
се измерва кръвната глюкоза и да се регулира 
дозата на инсулина в зависимост от различни 
обстоятелства, ако искате да избегнете някои 
проблеми.

Необходимо е по-често да се контролира 
кръвната глюкоза. Тя може да се вдигне, ако 
седите в кола или самолет, или ядете храни с 
високо съдържание на въглехидрати. Вълне-
нието при посещение в нов град или държава 
също може да повиши кръвната глюкоза.

Не забравяйте винаги да вземате резервен 
инсулин, поне 2-3 пъти повече от количество-
то, което ще използвате. Съхранявайте инсу-
лина и спринцовките в ръчната си чанта, но 
се уверете, че в друга чанта имате резервен 
комплект, в случай че загубите еднaта. Не мо-
жете да поставяте инсулин в багажа, тъй като 
съществува риск от замразяване в багажно-
то отделение на самолета на голяма надмор-
ска височина. Освен това винаги съществува 
риск от загуба на багаж или късно пристига-
не. Рентгеновите лъчи на контролите за без-
опасност не влияят на инсулина. Важно е да 
имате някакъв сертификат за диабет, който да 
показва, че имате диабет, тъй като митниче-
ският служител може да изиска от вас да го 
покажете.

Обикновено няма проблем да получите ин-
сулин в аптека в чужбина, ако можете да по-
твърдите, че имате диабет. Вземете картата, 
на която е записана дозата, концентрацията и 
търговското наименование на инсулина или 
самия флакон с етикет от аптеката. Понякога е 
трудно да се съхранява инсулина в хладилни-
ка през цялото време, но обикновено той няма 
да се развали за кратко пътуване, ако избягва-
те температури над 25-30 ° C. Вземете термос 
или подобен контейнер, съдържащ кубчета 
лед в горещите дни (охладете го с лед, преди 
да поставите инсулин вътре). Не забравяйте, 
че инсулинът се абсорбира по-бързо от мес-
тата на инжектиране, ако е с по-висока темо-
ература, което може да доведе до неочаквана 
хипогликемия (вж. също стр. 98).

Замразеният инсулин губи своя ефект. Не 
го оставяйте, например, в кола на ски пъту-
ване. Съхранявайте инсулиновите флакони и 
писалки във вътрешния си джоб, ако навън 
е студено. Увреденият инсулин често става 
мътен, с люспи, понякога кафеникави. Някои 
лентички за измерване на кръвна глюкоза мо-
гат да показват твърде високи стойности, ко-
гато навън е много горещо, или твърде ниски, 
когато е много студено. Много глюкомери ще 
ви дадат предупредителен сигнал, ако темпе-
ратурата е твърде висока или ниска.

Не забравяйте, че в някои страни се използ-
ва различна концентрация на инсулин, обик-
новено 40 ЕД/мл. Ако приемате инсулин 100 
ЕД/мл със спринцовки за 40 ЕД/мл или обра-
тно, тогава може да има големи проблеми. 

Съвети при  
пътуване

Не забравяйте, че 
когато сте на по-
чивка или в коман-
дировка, винаги 
трябва да сте на 
една ръка разстоя-
ние от телефона си, 
за да се свържете 
при нужда с центъ-
ра си за диабет.
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Концентрацията на инсулин, съответстваща 
на всяка спринцовка, е ясно отпечатана вър-
ху повърхността на спринцовката. Ако загу-
бите инсулин, тогава е по-добре да си купите 
инсулин и спринцовки за 40 ЕД/мл, ако няма 
100 ЕД/мл. Можете да продължите да прила-
гате обичайната си доза в единици инсулин. 
Единиците остават същите и ще дадат същото 
инсулиново действие като 40 ЕД/мл и 100 ЕД/
мл. Една разлика е, че инсулин 40 ЕД/мл ще 
започне да действа малко по-бързо. (Вижте 
също “Единици и концентрация на инсулина” 
на стр. 89.)

Кръвната глюкоза се измерва в ммол/л в ня-
кои страни и в мг/дл в други (вж. Стр. 110 за 
таблица за преобразуване).

1 ммол/л = 18 мг/дл; 100 мг/дл = 5,6 ммол/л
Проверете дали имате глюкоза и глюкагон 

по време на пътуване, плаване или поход. С 
глюкагон може да се лекува тежка хипогли-
кемия, дори когато сте на място, труднодос-
тъпно за линейка. Уверете се, че вашите при-
ятели знаят как и кога да използват глюкоза и 
глюкагон и също така знаят къде ги съхраня-
вате.

Ваксини
Няма специални ограничения за ваксинации 

или инжектиране на гама глобулин заради ди-
абета. Още по-важно е за хората с диабет да 
си направят препоръчаните ваксинации, тъй 
като заболяването често води до сериозни 
последствия и проблеми при контролиране 
на диабета. Ваксинация срещу хепатит А, 
коремен тиф и други заболявания с диария е 
благоразумна предпазна мярка, ако пътувате 
в райони с подобни проблеми. По-добре е да 
направите ваксинацията предварително преди 
пътуването, защото някои ваксини предизвик-
ват повишаване на температурата, което може 
да повлияе на кръвната ви глюкоза в рамките 
на няколко дни след инжектирането.

Повечето инсулини могат да бъдат 
намерени под различни имена в раз-
личните части на света. Ако плани-
рате дълго пътуване, вземете със 
себе си флакон инсулин или опаковка 
или помолете вашия лекар да запи-
ше вида на вашия инсулин, така че 
да можете да го получите в местната 
аптека, когато вашият свърши. Знай-
те, че съотношението на комбинира-
ния инсулин се обозначава обратно в 
САЩ и Великобритания!

Проблеми  
с прилошаване  

при пътуване и морска болест

 Вземете лекарството: пластир  
(като скополамин) или хапчета за 
морска болест при движение.

 Ще ви става помалко лошо, ако 
ядете „малко и често“, това е по
добре от големи порции през ня-
колко часа.

 Избягвайте газирани напитки.

 Седнете отпред, ако сте в кола, 
така че да можете да виждате 
пътя.
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Болен в чужбина?
Не забравяйте да вземете документ, 

потвърждаващ вашата здравна застраховка, 
тогава ще можете да получите обезщетение, 
ако се разболеете в чужбина. Прочетете вни-
мателно малкия шрифт на вашата застрахова-
телна полица, за да видите дали тази застра-
ховка покрива само остри заболявания или 
също влошаване на диабета.

За граждани на Великобритания или други 
страни от ЕС може да имате нужда и от фор-
муляр Е111, който може да бъде получен по 
пощата.

Винаги казвайте, че имате диабет, ако тряб-
ва да посетите лекар в чужбина. Ако се раз-
болеете, ако сте в други страни, освен Запад-
на Европа и САЩ, най-добре е да избягвате 
хирургична интервенция, кръвопреливания 
и инжекции. Ако са необходими лекарства, 
попитайте за хапчета вместо за инжекции. 
Опитайте да не лекувате зъбите си, тъй като 
съществува риск от инфекции, които се пре-
дават по кръвен път.

Проблеми,  
ако имате диария

Профилактичния прием на антибиотици за 
избягване на заболявания, протичащи с ди-
ария по време на ваканция е спорен въпрос. 
Тъй като човекът с диабет има проблеми с 
кръвната глюкоза и подбора на инсулинови-
те дози при диария, някои лекари са по-ли-
берални по отношение на предписването на 
лекарства предварително. Те могат да се да-
ват по време на кратко пътуване (3-4 седмици 
или по-малко) в райони с висок риск (Афри-

ка, Азия или Латинска Америка) със защитен 
ефект от 70-90%. Без това рискът от заразява-
не с диария е 25-35%. При по-дълго пътуване, 
антибиотиците трябва да се дават, само когато 
наистина имате диария. Най-добре е да носи-
те антибиотици със себе си. Необходимо е да 
се избягва закупуването им на място, тъй като 
не е възможно да се знае какъви антибиотици 
има на разположение в местната аптечна мре-
жа, следователно рискът от странични ефекти 
се увеличава.

Като се има предвид рискът от гастроенте-
рит, трябва да избягвате питейната вода в ня-
кои страни, освен ако не сте сигурни, че тя е 
напълно чиста. Пазете се от всякаква вода от 
чешмата (дори замразена, например, кубче-
та лед!) Бутилната вода и газираните напит-
ки (Cola, Fanta или подобни) обикновено са 
безопасни. Рехидратиращият разтвор е добра 
алтернатива, ако имате гадене или повръщане 
(вж. “Гадене и повръщане” на страница 290).

Не забравяйте, че ин-
сулинът не може да 
“понася” топлината и 
слънцето така добре, 
колкото вие. В багаж-
ника на автомобила 
или автобуса ще бъде 
твърде горещо за съх-
ранение на инсулина 
през лятото и твърде 
студено през зимата.

Избягвайте следните храни в 
страни с горещ климат и об-

ласти с лоша хигиена
Вода от чешмата (дори при миене на 
зъбите)
Лед, замразени десерти
Мляко, сметана, майонеза
Насипен сладолед
Разреден сок
Студени предястия
Продукти, които се затоплят дълго 
време
Миди
Салата, зеленчуци и плодове, измити 
с вода от чешмата
Сурови храни
Не добре сварено пиле

Други съвети:
Измивайте ръцете си често.
Храната трябва да е прясно приготве-
на и много гореща.
Не приемайте храна, приготвена на 
улицата.
Пийте газирани напитки само в бутилки.
Бира, вино, кафе и чай също са безо-
пасни.
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Ако пътувате из по-екзотични и по-диви 
места, трябва да дезинфекцирате водата чрез 
варене или с помощта на таблетки за пре-
чистване на водата (Хлорин: Chlorine, Пури-
табс: Puritabs®, Аква-Кер: Aqua Care® или 
подобни).

Ако не пиете достатъчно течности, кога-
то сте в разгара на инфекция с повръщане и 
разстройство, съществува риск от дехидра-
тация. Това води до по-бавната абсорбция 
на инсулина. По-късно, когато започнете да 
пиете достатъчно вода, се абсорбира повече 
инсулин и рискувате да получите сериозна 
хипогликемия. Високата кръвна глюкоза, над 
бъбречния праг (вж. стр. 111), също ще доведе 
до повече загуба на течност, тъй като ще се 
отделя повече урина.

Преминаване  
през часовите зони

Когато пътувате до други континенти, има 
часова разлика. Ако пътувате на запад - денят 
ще бъде по-дълъг, а ако на изток - по-кратък. Из-
числете общата доза инсулин за денонощие по 
време на пътешествието, като го увеличите или 
намалите с 2–4% за всеки час смяна на времето. 
Ако летите със самолет, не поръчвайте специал-
ни диабетни ястия, тъй като те често не са много 
апетитни и съдържат много малко въглехидрати. 
По-добре е да се коригира дозата инсулин преди 
храненето, което ще се сервира на борда.

Поради разликата в налягането в кабината, 
във флаконите на писалката лесно се обра-
зуват въздушни мехурчета. Сваляйте иглата 
веднага след всяка инжекция, за да избегнете 
това. Ако има въздушни мехурчета, уверете 
се, че сте се отървали от тях преди да да си 
инжектирате инсулин след кацане (виж стра-
ница 142). Често хората изпитват умора, до-
като се адаптират към новата часова зона (на-
речена jet lag), и отнема няколко дни, за да се 
възстановят енергийните нива и сънят да се 
нормализира.

Перорален рехидратиращ 
разтвор

Пероралният рехидратиращ разтвор 
може да бъде намерен в много аптеки 
в страната и чужбина. Можете също 
така сами да приготвите разтвор за ре-
хидратация. Не забравяйте обаче, че 
водата, която използвате, трябва да 
е чиста! Купете бутилирана вода, ако 
имате някакви съмнения.

1 литър чиста бутилирана вода
1/2 чаена лъжичка сол, 
8 таблетки глюкоза (по 3 г) 
или 2 супени лъжици обикновена 
захар

Какво ще ви е необходимо 
при пътуване,  

ако имате диабет
 Сертификат за диабет, гривна или 
медальон, показващи, че имате 
диабет.

 Резервни спринцовки и/или ре-
зервна писалка. 

 Разделете инсулина и го съхраня-
вайте в отделни чанти от ръчния 
багаж.

 Термометър за проверка на темпе-
ратурата на хладилника (за инсу-
лина).

 Устройство за убождане на пръста 
и ланцети.

 Ленти за кръвна глюкоза и глюко-
мер.

 Ленти за кетони (кръв и / или ури-
на).

 Таблетки и гел глюкоза/ декстроза 
 Медицински термометър.
 Номер на телефона и факс на ва-
шия център за диабет.

 Застрахователни 
документи.
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Режим на многократни инжекции
Използвайте бърз инсулин и яжте на все-

ки 4-5 часа по време на пътуването. Ако 
летите на запад, ще направите допълнител-
ни хранения - 1-2 пъти и ще си инжектирате 
съответните дози инсулин преди храненията.

Ако летите на изток, ще ви трябват 
по-малко инжекции. Въведете обичайната 
си инсулинова доза преди лягане вечер-
та при пристигане на новото място (при 
„новото“ време за лягане). Важно е да се 
проверява кръвната глюкоза преди всяко 
хранене, когато импровизирате така. Ако 
ще спите в продължение на много часове 
в самолета, можете да опитате по-ниска 
доза от нощния инсулин. Ако обаче сънят 
ви трае по-малко от 4-5 часа, ще ви бъде 
по-лесно да се адаптирате към новата 
часова зона, ако за нощта въведете само 
ултрабърз аналог или бърз инсулин (вж. 
също „Ако трябва да сте будни цяла нощ“ 
на страница 104).
Двукратен режим на инжектиране

Ако използвате двукратен режим на ин-
жектиране, ще ви е по-трудно да се пре-
настроите към по-дълъг или по-кратък 
ден. Ще бъде по-лесно да се справите със 
ситуацията, ако временно преминете на 
3-4 инжекции преди хранене на ден за пе-
риода на пътуването. Трябва предварител-
но да проверите този режим, за да знаете 
какви дози инсулин са необходими за раз-
личните видове храна.

Ако използвате двукратен режим на инжек-
тиране и пътувате на запад (денят ви ще бъде 
по-дълъг), добавете допълнителен инсулин 
преди хранене в самолета и сложете обичай-
ната вечерна доза при пристигане, като я прис-
пособите към нощното време на дестинацията. 
Ако пътувате на изток (по-кратък ден), инжек-
тирайте инсулина преди хранене преди късна-
та вечеря в самолета. Ако нощта в самолета е 
по-къса от 4-5 часа, можете да се опитате да не 
слагате нощен инсулин със средно действие. 
Вместо това инжектирайте допълнителни дози 
от ултрабърз аналог на инсулина или бърз ин-
сулин, когато е необходимо. Въведете обичай-
ната доза ултрабърз аналог на инсулина или 
бърз инсулин за закуска, но намалете процента 
на средно действащия инсулин с 20–40%.

Аптечката на пътешественика
 Глюкагон.
 Антипиретици  за понижаване на тем-
пературата. Парацетамол / ибупро-
фен и / или аспирин / салицилова ки-
селина (само за възрастни).

 Капки за нос (полетите при прос-
тудно заболяване могат да бъдат 
болезнени).

 Imodium® (лоперамид) за диария 
(на възраст над 12 години).
Дайте при:повече или 4 пъти теч-
ни изпражнения на ден или пове-
че от 2 пъти течни изпражнения/
ден и температура. 
Доза: 2 таблетки първоначално, 
след това по 1 таблетка  след вся-
ко ходене в тоалетна с течни из-
пражнения. (Максимум 8 таблетки 
на ден в продължение на 3 дни.)
Консултирайте се с вашия лекар, 
ако общото ви здравословно със-
тояние се влоши, симптомите се 
увеличат или ако не се подобрят 
в рамките на 3 дни.

 Перорален рехидратиращ разтвор 
на прах или таблетки (диоралит: 
Dioralyte, рехидрин или подобен).

 Антибиотици за диария при пъту-
ване в Южна Европа, Азия, Афри-
ка или Латинска / Южна Америка: 
Lexinor®, Utinor®, Norfloxacin Не 
е за деца под 12годишна възраст 
или бременни жени.
Доза: 200 mg два пъти дневно 
за профилактика или 400 mg два 
пъти дневно в продължение на 3 
дни, ако имате остра диария.
Котримаксолол, бисептол, коли-
зол (триметоприм + сулфамето-
ксазол) или подобно за деца под 
12годишна възраст.

 Таблетки за прилошаване при пъ-
туване или пластир скополамин.

Винаги носете глюкаго-
на си навсякъде, където 
и да отидете, и винаги 
ще имате на разполо-
жение своя собствена 
спешна помощ.
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Преминаване през часови 
зони

 Режим на многократни ин-
жекции

 Пътуване на запад (подълъг ден):
Допълнително хранене  12 
пъти и съответната доза инсулин 
преди храненията.
Обичайната доза инсулин пре-
ди лягане се адаптира към „нова-
та” нощ.

 Пътуване на изток (пократък ден):
Намален брой хранения.
Обичайната доза инсулин пре-
ди лягане се адаптира към „нова-
та нощ“.

 Двукратен режим на инжек-
тиране

 Пътуване на запад (подълъг ден):
Допълнително хранене  12 
пъти и съответните дози инсулин 
преди храненията.
Обичайната доза инсулин пре-
ди лягане, адаптирана към „нова-
та” нощ.

 Пътуване на изток (пократък ден)
НОЩЕН ПОЛЕТ:
Обичайната доза инсулин за ве-
черя.
Намаляване на среднодейства-
щия инсулин с 35% за всеки час 
от смяната на времето. Ако нощта 
на самолета е покъса от 45 часа, 
можете да опитате да не слагате 
среднодействащ инсулин преди ля-
гане. Вместо това, въведете допъл-
нителна доза бърз инсулин или ул-
трабързаналог, ако е необходимо. 
ДНЕВЕН ПОЛЕТ:
Обичайната доза инсулин пре-
ди закуска. 
Намалете инсулина със средно 
действие преди вечерята на са-
молета с 35% за всеки час смяна 
на времето.

Една камила може да стои много дни в пустинята 
без течност благодарение на своите гърбици. Ди-
абетът ви прави по-чувствителни към дехидрата-
ция. Ако сте в горещи страни, опитайте се да пи-
ете много течности, особено ако имате проблеми 
с диария или повръщане. Ако имате гадене или 
повръщане, трябва да пиете течност често, но 
само по няколко глътки наведнъж (вж. главата за 
болестите на стр. 288).

Правила за безопасност за 
полети в САЩ

 Спринцовките или средствата за 
поставяне на инсулин трябва да 
бъдат комплектовани с инсулин, 
който е в оригиналните опаковки 
от аптеката.

 Сменяемите ланцети трябва да 
бъдат комплектовани с глюкоме-
ра, така че името на производите-
ля да е на глюкомера.

 Целият комплект с глюкагон тряб-
ва да се съхранява в истински ап-
течен контейнер с етикети.

 Не се правят изключения. 
 Не се приемат рецепти и писма за 
медицинско назначение.

 Пътник, който има проблеми, свър-
зани с диабета поради мерките за 
безопасност, може да се свърже 
със служител по жалбите на съот-
ветната аеролиния (CRO)
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Някои заболявания сe срещат по-чес-
то, ако имате диабет. Целиакия и хи-
потиреоидизъм са примери за така на-
речените автоимунни заболявания (вж. 
стр. 358), за чието развитие основна 
роля играе имунната система. Тъй като 
диабетът е частично наследствено забо-
ляване, често срещано явление е както 
и някои от останалите членове на се-
мейството, така и човекът с диабет, да 
имат и други автоимунни заболявания. 
И двете състояния: целиакия и хипоти-
реоидизъм могат да бъдат трудни за 
диагностициране. Ето защо, част от го-
дишното изследване при диабет трябва 
да е редовното провеждане на специал-
ни кръвни тестове.

Целиакия
Целиакия (непоносимост към глутена в 

пшеница, овес, ръж и ечемик) е десет пъти 
по-често срещана при децата и възраст-
ните с диабет. Проучванията показват, че 
3-6% от всички деца с диабет също имат 
това заболяване. Ако не лекувате целиа-
кията, може да увредите чревната си ли-
гавица. На тялото ви ще бъде трудно да 
абсорбира храната и в резултат на това е 
малко вероятно кръвната ви глюкоза да се 
повишава дори и след хранене. При това 
съществува тенденция да намалява необ-
ходимостта от инсулин и съответно хипог-
ликемията е по-често срещана. При това 
заболяване често не се усещат много симп-
томи, а само общи оплаквания от неприят-
ни усещания в корема, запек или диария, 
а понякога се развива и анемия. Провеж-
дането на кръвни тестове за целиакия се 
препоръчва и за децата, и за възрастните 
с диабет тип 1. Най-добрият начин за ле-
чение на целиакия е да се избягват всички 
продукти, съдържащи глутен. Трябва да 
се има предвид, че безглутеновите храни 

увеличават кръвната глюкоза по-бързо от 
подобни на тях храни, съдържащи глутен. 
Във Великобритания безглутенови проду-
кти могат да бъдат получени  по лекарско 
предписание. Такива продукти се предла-
гат във всички страни.

Съпътстващи 
заболявания

В лигавицата на тънкото черво се нами-
рат много жлези, които отделят чревен сок. 
Именно в нея става всмукването на продукти 
от разграждането на белтъците, мазнините 
и въглехидратите. Тя е образувана от малки 
власинки, достигащи на височина до 1 mm, 
и увеличаващи вътрешната повърхност на 
тънкото черво около 6 пъти, което е от голя-
мо значение за всмукването. Във всяка една 
власинка има кръвоносни и лимфни съдове, 
както и гладки мускулни влакна. Власинки-
те могат да се свиват и отпускат, както и да 
извършват движение в страни, като по този 
начин улесняват всмукването на хранителни 
и други вещества.  Освен това тънкото черво 
е силно нагънато. По този начин абсорбира-
щата повърхност на червата достига до поч-
ти 200 квадратни метра. При целиакията, 
малките власинки се унищожават и повърх-
ността, способна да абсорбира хранителни-
те вещества, значително намалява, понякога 
до почти 2 квадратни метра.
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Заболявания  
на щитовидната жлеза

Щитовидната жлеза е разположена на 
врата, точно под Адамовата ябълка. Тя 
може да бъде увредена от автоантитела, 
което води до намаляване на производ-
ството на тиреоидни хормони (хормони на 
щитовидната жлеза) и развитие на хипоти-
реоза. Вашето тяло ще се опита да компен-
сира това чрез увеличаване на размера на 
щитовидната жлеза (т.нар. гуша). Тиреоид-
ните хормони регулират обмяната на веще-
ствата в организма, а дефицитът им води 
до слабост, сънливост, студенина и запек. 
Но често това заболяване няма никакви 
симптоми. Хипогликемията може да бъде 
по-често срещана при деца с диабет и хи-
потиреодизъм.

Хипотиреоидизмът е заболяване на хор-
моналния дефицит (както и диабета), но 
неговото лечение е много по-лесно. То 
включва приемане на 1-2 таблетки дневно, 
съдържащи тироидни хормони. Вашият 
организъм ще използва хормоналните хап-
чета, ако му е необходимо.

Токсичната гуша (хипертиреоидизъм, по-
вишено производство на хормони на щито-
видната жлеза) също е по-често срещана 
при хората с диабет. Чести симптоми са за-
губа на тегло, изпотяване и диария.

Кожни заболявания
При високо ниво на глюкоза в кръвта, 

загубата на повече течност чрез урината 
може да причини сухота и сърбеж на кожа-
та поради дехидратация.

По долните части на краката могат да се 
появят червеникаво-кафяви кожни петна с 
неправилни контури с диаметър 2-10 мм, 
които  се наричат петна на долните край-
ници. Понякога те се появяват и върху 
предмишниците или бедрата. Причината 
за тях е неясна, но те могат да се разви-
ят след инцидентно нараняване, напри-
мер удар с ръба на масата. Този тип кожни 
лезии са много чести, особено при мъжете 
и обикновено се появяват след 30-годишна 
възраст.

Друго състояние на кожата, което се сре-
ща при около 1% от хората с диабет, се 
нарича диабетна липоидна некробиоза. 
На кожата се появяват петна или въз-
ловидни образувания с червено-кафяв, 
жълто-кафяв и дори лилав цвят. Граници-
те им са ярки, формата – неправилна, или 
кръгла, повърхността – гладка, поняко-
га се бели. Елементите на образуванията 
от обривите могат да са леко уплътнени. 
С времето петната увеличават размери-
те си и се сливат едно с друго, образуват 
се плаки с кръгла, овална или неправилна 
форма.Центърът на всяка плака е оцветен 
в жълто-кафяв цвят или слонова кост, има 
гладка повърхност, но са леко вдлъбнати.
Периферната част е  червено-синкава или 
червено-кафява, и макар и незначително, 
все пак се издига над нивото на околните 
тъкани. Такива кожни промени се срещат 
по-често на предната повърхност на пищя-
ла, но могат да бъдат открити и на краката, 
ръцете, дланите, лицето или скалпа. По-
добни  лезии често се срещат при хора на 
възраст 30 или 40 години, но понякога се 
развиват дори при юноши. 

Щитовидната жлеза се намира пред трахеята и 
нормално не се вижда. Когато жлезата не може 
да произвежда достатъчно хормони, тя се увели-
чава по размер и става ясно видима (нарича се 
гуша). Гушата може да се развие и при прекомер-
но производство на хормони - тогава се нарича 
токсична гуша.
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Те растат бавно в продължение на много 
години и не зависят от контрола на кръвна-
та глюкоза. Тяхната причина е неизвестна, 
но някои доказателства предполагат ав-
тоимунна природа. Ефективното лечение 
също е неизвестно, но можете да се опитате 
да приложите компрес с мазило (например 
Duoderm). В по-сложни случаи, успешно е 
използвана трансплантация на кожа.

При възрастни с диабет могат да се поя-
вят мехури по пръстите на ръцете или пръ-
стите на краката. Приличат на изгаряния, 
но кожата под тях не е възпалена. Те обик-
новено изсъхват в рамките на около една 
седмица, но могат да доведат до поява на 
язви, които бавно зарастват. Изборът на ле-
чение е да се пробият със стерилна игла и 
да се направи суха превръзка.

Acanthosis nigricans (акантозис нигри-
канс) е лезия на кожата, която се характе-
ризира с тъмна пигментация - признак на 
инсулинова резистентност и е по-често 
срещано при хора с диабет тип 2 (виж стр. 
28). Доколкото знаем, нито едно от тези 
кожни състояния не зависи от контрола на 
диабета или нивата на HbAlc.

Инфекции
Белите кръвни клетки (левкоцити), които 

помагат на организма да се защитава сре-
щу инфекции, са по-малко ефективни при 
нива на кръвната глюкоза над 14 ммол/л. 
И това допринася за по-лесното развитие 
на инфекции. Това е особено вярно при ин-
фекции на пикочните пътища и кожни ин-
фекции. От това следва, че ако се борите 
с инфекция, трябва да поддържате нивото 
на кръвната си глюкоза колкото се може 
по-близо до нормалното.

При едно проучване са открити бактерии 
в урината без никакви симптоми при 26% 
от жените с диабет тип 1. Според друго из-
следване,  когато нивото на кръвната глю-
коза е под 11 ммол/л, рискът от инфекции 
след хирургични операции е значително 
намален.

Гъбични инфекции
Генитален сърбеж, причинен от гъбични 

инфекции, е по-често срещан при жените 
и момичетата с диабет след пубертета. Гъ-

бичките са по-устойчиви при високи нива 
на глюкоза в кръвта и урината. Сърбежът 
може да бъде много силен и могат да се 
появят белезникави секрети. Гъбичните 
инфекции често са следствие от антибио-
тично лечение, което нарушава нормална-
та бактериална генитална флора. Изборът 
на лечение е да се подобри контрола на 
кръвната глюкоза и да се приложи локал-
но лечение с противогъбични мехлеми, до-
като симптомите изчезнат, което може да 
изисква 6-14 дни лечение. Мъжете могат 
да имат същия вид гъбична инфекция под 
препуциума. Гъбични инфекции при деца-
та могат да се появят като пукнатини в ъг-
лите на устата или в ранички в кутикулата 
или между пръстите.

Заболявания, които намаля-
ват нуждата от инсулин

Дефицит на кортизол:
Ниското ниво на производство на кор-
тизол от надбъбречните жлези нама-
лява нивата на кръвната глюкоза. Това 
състояние може да бъде причинено от 
заболяване на надбъбречната жлеза 
(болест на Адисън или надбъбречна 
недостатъчност) или при нарушена 
функция на хипофизната жлеза.
Дефицит на растежен хормон:
Ниското производство на растежен 
хормон (хипопитуитаризъм) намалява 
нивата на кръвната глюкоза.
Непоносимост към глутен:
Глутеновата непоносимост (целиакия) 
причинява намаляване на абсорбция-
та (всмукването) на храната от черва-
та.
Дефицит на тиреоиден хормон:
Ниското производство на тиреоидни 
хормони (хипотироизъм) води до заба-
вяне на метаболизма на организма.
Бъбречна недостатъчност:
Бъбречната недостатъчност причиня-
ва намаляване на разграждането и ек-
скрецията на инсулин.
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Не е много приятно да се мисли предва-
рително как ще се развиват нещата в бъде-
ще. Много хора имат роднини или прияте-
ли, които имат диабет в продължение на 
много години. Може някой да ви e разказал 
за човек с диабет, който вече има всякак-
ви усложнения. Но е важно да се помни, че 
усложненията на диабета, които виждаме 
днес, са причинени от 30-40 годишен ди-
абет, лекуван по начина, който е бил въз-
можен в миналото. Резултатите могат да 
бъдат разочароващи поради сериозни ус-
ложнения на очите, бъбреците, краката и 
нервите. Хората от тази възрастова група, 
получили диабет преди 30-40 години, мо-
гат да имат по-кратък живот поради увреж-
дане на бъбреците или сърдечно заболява-
не. Днес методите за лечение на диабета са 
много по-добри и ако осъществявате добър 
контрол на диабета си и правите редовни 
прегледи, вие може да избегнете много от 
тези проблеми.

Какво причинява услож-
ненията?

Ние не знаем всички механизми, лежащи в 
основата на страничните ефекти и усложне-
ния, които се появяват след дългогогодишен 
диабет. Ние обаче знаем, че те са причинени 
от високи нива на кръвната глюкоза и че ви-
соките стойности на гликирания хемоглобин 
HbA1c и продължителността на диабета уве-
личават риска. Различните хора са повече или 
по-малко предразположени към развитието на 
усложнения, но все още не знаем точно при-
чините за тези различия. Най-важният мо-
мент е, че колкото по-добри са стойностите 
на кръвната глюкоза и колкото по-нисък 
е вашият гликиран хемоглобин - HbA1c, 
толкова по-малко вероятно е да получите 
усложнения от диабет през следващите го-
дини.

Рискът от слепота и частична загуба на зре-
нието при хора с диабет е три пъти по-висок, 
отколкото сред общото население на Велико-
британия. Близо 2,3% от всички хора с диа-
бет тип 1 в Европа са слепи. Въпреки това е 
много важно да се знае, че перспективата за 
този, който днес е развил диабет, изобщо не е 
същата, каквато е била за човек, който е полу-
чил диабет преди 30-40 години. Инсулиновата 
терапия е станала много по-добра и възмож-
ностите за превенция и лечение на очните ус-
ложнения вече са се подобрили значително в 
много страни.

Трудно е да се прецени доколко децата тряб-
ва да бъдат информирани за усложненията. 
Тийнейджърите разбират повече и искат да 
знаят всичко за своето положение. Ние вяр-
ваме, че е важно, когато „всички карти се раз-
крият“ и се знае какви усложнения могат да 
възникнат с времето и какви рискове същест-
вуват. Важно е да знаете фактите, но за това 
не е необходимо да се говори ежедневно.

Едно 13-годишно момиче вярваше, че само 
бонбоните (а не високата кръвна глюкоза след 
тях) причиняват слепота. Не е изненадващо, 
че тя изпитваше големи душевни терзания, 
когато посягаше към нещо сладко, без да има 
сили да устои на изкушението.

По време на семейни лекции за усложненията 
на диабета винаги се радвам, когато някой млад 
човек дойде да слуша, но никога не го принуж-

Късни усложнения 
на диабета
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давам да го прави, ако не иска. По-малките деца 
трябва да знаят онова, което могат да разберат, 
но, ако е възможно, не с много подробности. 
Затова от време на време задавам въпроси, за 
да видя доколко се интересува детето от това, 
за което говорим. Ако след известно време то 
иска да излезе, за да си поиграе, по-вероятно е 
темата да е престанала да го интересува.

Добра идея е да поканите на гости човек с 
усложнения като „нагледен пример”, за пред-
почитане по много ненатрапчив начин и то 
когато младият (или не съвсем млад) човек с 
диабет е в настроение да обсъжда тази тема. 
Много деца и тийнейджъри крият своите въ-
проси. Понякога не искат да повдигат трудни 
теми пред майка си или баща си, защото ги 
е страх да не ги разстроят. Нашите диабетни 
лагери осигуряват отлични условия за обсъж-
дане на опасностите, свързани с диабета. В 
хода на обсъжданията много деца признават, 
че мислят по тези теми от време на време.

Ако детето ви има диабет, не го плашете с ув-
реждане на бъбреците или слепота, дори и ако 
самите вие сте много загрижени за това. Запла-
хите няма да донесат никаква полза за вашето 
дете. Напротив, такива страхове ще създадат 
чувство на безнадеждност, като „изваждане на 
празен билет в лотарията на живота”. Твърде 
често съм срещал деца, които ми споделят как 
родителите им казват: “Не яжте сладки, защо-
то ще ослепеете заради тях!” Такива изявления 
причиняват само страдания, защото децата не 
разбират свързаните с тези опасности времеви 
рамки. Вместо това се опитайте да обясните 
и мотивирате детето да обмисли внимателно 
какво и колко трябва да яде.

Диабетът е толкова често заболяване, че 
дори и да не казваме на нашите деца за услож-
ненията, когато пораснат и могат да разбират, 
някой друг ще го направи. Рано или късно ня-
кой (с най-добри намерения) ще каже: “Бедно 
дете, диабетът ще те направи слепец някой 
ден.” Важно е младежът да знае истинските 
факти и да отговори: “Така е било преди, сега 
диабетът се лекува много по-добре!”

Смята се, че периодът преди пубертета няма 
значение, когато става дума за риск от услож-
нения. Въпреки това е доказано, че нивото на 
HbA1c в годините преди пубертета значител-
но засяга риска от късни усложнения.

При някои пациенти ранните признаци на 
усложнения могат да бъдат открити при ща-
телни изследвания след 10-20 години диабет, 
в зависимост от това какво ниво на кръвната 
глюкоза е било поддържано през годините. 
Във всеки случай, такива прояви на усложне-
ния няма да доведат до практически пробле-
ми в периода до 20-30 години след заболява-
нето. А някои хора нямат никакви признаци 
на усложнения дори след 60-годишен живот 
с диабет.

Големите  
кръвоносни съдове

Болестите на сърцето и кръвоносните съ-
дове са по-чести при хора с диабет, а вашият 
организъм има повишен риск от развитие на 
атеросклероза в големите кръвоносни съдове 
(втвърдяване, стесняване и, накрая, запушва-
не на кръвоносните съдове). Счита се, че този 
риск от атеросклероза и сърдечни проблеми 
се дължи отчасти на високите нива на кръвна-
та глюкоза. Други предразполагащи фактори 
са: проблеми с холестерола и хиперинсули-
низъм (висок инсулин в кръвта) между хра-
ненията. При големи дози инсулин със средно 
действие през деня (двукратен режим на при-
ложение), ще имате по-високо ниво на инсу-
лин между храненията, отколкото при използ-
ване на бърз инсулин или ултрабърз аналог на 
инсулина за инжектиране преди храна (режим 
на многократно инжектиране).

Ако запазите кръвната си глюкоза под кон-
трол, има голяма вероятност да успеете да за-
бавите времето, когато заболявания като ате-
росклероза ще се превърнат в проблем за вас. 
Има и научни доказателства, показващи, че 
ефективното лечение намалява шансовете ви 
за ранно развитие на сърдечни заболявания.

Усложнения

(1) Големи кръвоносни съдове:
Атеросклероза
Сърдечни заболявания

(2) Малки кръвоносни съдове:
Очи, бъбреци, нерви
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Повишеният риск от сърдечно-съдови забо-
лявания е основната причина, поради която 
препоръчваме на нашите пациенти да спрат 
да пушат и да ограничат мазнините в диета-
та си. Мазнините не влияят пряко на нивото 
на кръвната глюкоза, а само причиняват за-
бавено изпразване на стомаха (вж. стр. 233). 
Увеличаването на количеството консумирани 
плодове и зеленчуци и редовните упражнения 
също са важни за защита срещу сърдечни и 
кръвоносни заболявания.

Малките  
кръвоносни съдове

Постоянно високите нива на кръвната глю-
коза причиняват свързването на глюкозата с 
клетките на стените на кръвоносните съдове, 
което прави тези съдове по-крехки. Именно 
клетките, които не се нуждаят от инсулин за 
усвояването на глюкоза - клетките на очите, 
бъбреците, нервите и кръвоносните съдове са 
засегнати основно от глюкозната токсичност. 

Тъй като глюкозата може да премине свобод-
но вътре в тези клетки, при повишена кръвна 
глюкоза, те винаги са изложени на високата 
концентрация на глюкоза в кръвта.

Защо само някои клетки се 
увреждат от високата кръвна 

глюкоза?

Дори ако кръвната глюкоза е висока, 
в клетката ще влезе само определено 
количество глюкоза от кръвта, тъй като 
този процес зависи от инсулина, който 
„отваря вратата” на клетките. Повече-
то от клетките в тялото ви работят по 
този начин.

Много важни клетки в тялото ви могат 
да абсорбират глюкозата без инсулин. 
В повечето от тези клетки нивото на 
глюкозата е пряко пропорционално на 
нивото й в кръвта. Такива клетки се 
намират в мозъка, нервите, ретината, 
бъбреците, в стените на кръвоносните 
съдове, надбъбречните жлези и черве-
ните кръвни клетки. Може да изглежда 
нелогично, че някои клетки могат да 
абсорбират глюкоза без инсулин, но 
ако в здраво тяло има недостиг на глю-
коза по някаква причина  (например, 
по време на глад), производството на 
инсулин спира. Това води до съхраня-
ване на оставащата глюкоза за найва-
жните органи на тялото ви. Но когато 
човек има диабет, този феномен води 
до факта, че тези клетки абсорбират 
огромно количество глюкоза, когато 
кръвната ви глюкоза е висока. Глюко-
зата се свързва вътреклетъчно и об-
разува така наречените крайни проду-
кти на гликиране КПГ (AGE advanced 
glycation end products), които могат 
потенциално да увредят клетките (виж 
страница 362).
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Ако човек има диабет, глюкозата се свързва 
с белтъка на мембраната на червените кръвни 
клетки. Това намалява еластичността на чер-
вените кръвни клетки. За тези твърди клетки 
става трудно да преминават през най-тънките 
съдове (капиляри), каквото трябва да напра-
вят, за да снабдят с кислород всички тъкани 
на тялото. Ето защо е много важно от гледна 
точка на червените кръвни клетки кръвната 
глюкоза да е под контрол. Нормалното ниво 
на кръвната глюкоза в рамките на 24 часа въз-
становява нормалната структура на кръвната 
клетъчна стена, коригирайки проблема.

Очни усложнения  
(ретинопатия)

Рискове
Рискът от увреждане на очите е значително 

намален при съвременното лечение на диабе-
та и очите. Що се отнася до бъдещето, поло-
вината от хората с 15-20 годишен диабет ще 
имат различни степени на промени в ретина-
та, половината от които ще изискват лазерно 
лечение. 

Заболявания на сърцето  
и големите  

кръвоносни съдове: 

Диагностика
(1) Измерване на кръвното налягане.
(2) Определяне на пулса на краката и 

под коленете, ако е необходимо с 
доплер.

(3) Анализ на холестерола и триглице-
ридите в кръвта.

Лечение
Тези  съвети се дават на всички хора 
с повишен риск от сърдечносъдови 
заболявания, независимо от това 
дали имат диабет или не:
(1) Спрете тютюнопушенето.
(2) Избягвайте наднорменото тегло.
(3) Избягвайте негативния или преко-

мерен стрес (вж. стр. 285).
(4) Не злоупотребявайте с алкохол.
(5) Лекувайте  високото кръвно наля-

гане.
(6) Изберете храни с ниско съдържа-

ние на мазнини и богати на фи-
бри. Увеличете консумацията на 
плодове и зеленчуци.

(7) Увеличете количеството физиче-
ски упражнения.

Много хора вярват, че слепотата е най-лошото 
нещо, което може да им причини диабетът. Това 
може да ви тревожи, например, когато ядете пре-
калено много бонбони. Но може да ви е трудно 
да говорите за това с родителите си (или парт-
ньора), защото мислите, че така те също ще бъ-
дат притеснени.
Ако сте получили диабет днес и запазите вашите 
нива на HbA1с нормални в следващите години, 
съществува много малък риск от загуба на зре-
нието. Това се дължи на факта, че през последни-
те години се появиха много по-добри начини за 
лечението на диабета и увреждането на очите.
Опитайте се да говорите за това у дома, дори и 
да ви е трудно. Важно е да знаете всички факти 
и да осъзнаете как можете да повлияете на хода 
на събитията. Много възрастни са виждали как-
во се е случвало с хората с диабет в миналото, 
особено ако имат по-възрастни приятели или 
роднини, които са имали диабет от дълго време. 
Трудно им е да повярват, че същото не се отнася 
за хората, които имат диабет днес.
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От 1000 пациенти с диабет при един всяка 
година ще се развие тежко зрително увреж-
дане (острота на зрението от 0,1 или по-мал-
ко), но слепота, причинена от диабета е много 
рядка в страни, където има съвременни мето-
ди за лечение.

В крехките капиляри могат да се образу-
ват малки издутини, наречени микроаневри-
зми,  (вижте илюстрацията на стр. 344). Те се 
считат за „фонови, първоначални” проблеми, 
които не засягат зрението. Важно е да се ос-
ъзнае, че този тип ранни проблеми могат да 
регресират (да претърпят обратно развитие), 
ако контролът на кръвната глюкоза се подо-
бри. От друга страна, ако продължавате да 
поддържате висока кръвна глюкоза и висок 
HbA1c, процесът на промени на очните дъна 
ще продължи и увреждането на ретината ще 
се влоши и ще започнат да се създават нови 
съдове. Тези нови съдове са много крехки и 
лесно се разкъсват, което води до кървене и 
увреждане на зрението. Обикновено кръвта 
се абсорбира и се възстановява зрението. Го-
лямо или повтарящо се кървене, което остава 
нелекувано, може да доведе до необратимо 
увреждане на зрението и в най-лошия случай 
до слепота. Нарушаването на цветното или 
нощното виждане е резултат от увреждане на 
нервната система, причинено от диабета. Пу-
шенето също увеличава риска от увреждане 
на очите.

Лечение
Най-важното лечение е добрият контрол 

на кръвната глюкоза. Това може да доведе 
до обратното развитие на началните про-
мени на ретината. Информираме нашите 
деца и юноши с диагностициран диабет, 
че не трябва да се страхуват от риска от 
слепота, тъй като днес имаме най-добрите 
методи за лечение на диабет и предотвратя-
ване на възможни увреждания на очите. Но 
трябва да внимавате за диабета си, тъй като 
високото ниво на HbA1c за период от 10-
20 години все още ви поставя в достатъчно 
висок риск от загуба на зрението.

При бързо значително подобрение на 
метаболитния контрол, може да се развие 
известно влошаване на увреждането на 

очите (както при началото на лечението с 
инсулинова помпа). Но е важно да се знае,  
че тази ситуация е само временна, дори 
ако някои хора се нуждаят от лечение с ла-
зерна фотокоагулация. Ако продължите да 
поддържате добър контрол на кръвната си 
глюкоза, промените в очите ви ще започнат 
обратно развитие. Предлага се на хората с 
установено увреждане на очите да се опит-
ват бавно да подобрят контрола на кръвна-
та си глюкоза, за да се избегне временното 
влошаване на зрението им. Въпреки това, в 
проучването DCCT е установено, че рискът 
все още съществува, дори ако HbA1c се по-
добри постепенно.  В същото проучване 
е забелязано временно влошаване на зре-
нието при жени, които забременяват и това 
може да се дължи на бързото подобряване 
на нивата на кръвната им глюкоза. Но с 
времето, при продължаващ добър контрол 
на кръвната глюкоза, степента на уврежда-
не на очите намалява и отново се връща на 
средното ниво.

Лазерът е ефективна форма на лечение, 
която може да запази зрението и понякога 
дори да го подобри. В голямо проучване на 
хора с висок риск от увреждане на очите, 
прогресията до тежка загуба на зрението 
намалява от 26% при нелекувани очи до 
11% след лазерна фотокоагулация. Някои 
очни поражения могат да бъдат оперирани.

Окото е представено в надлъжен разрез. Увреж-
дането на очите първоначално се забелязва на 
ретината. По време на последващите изследва-
ния ретината се снима (с фундус камера), а спе-
циалистът по очни заболявания внимателно из-
следва изображенията.



344 345

Зрително увреждане  
при нестабилна кръвна 
глюкоза

Размито виждане за няколко часа е често 
срещан симптом на нестабилната кръвна глю-
коза. Изобщо не е опасно за вашето зрение и 
не е свързано с бъдещи зрителни увреждания. 
То е най-често срещано през първата седмица 
на диабета, когато започва инсулиновата те-
рапия и кръвната глюкоза спада значително. 
Нестабилната глюкоза в кръвта може също да 
причини нарушения на цветното зрение (вж. 
също стр. 45).

Понякога зрителното увреждане може да 
продължи няколко седмици. Това е така, за-
щото глюкозата се отлага под формата на 
сорбитол в лещите, нарушавайки разпреде-
лението на течността. Това оказва временно 
въздействие върху работата на лещата, което 
води до късогледство. Въпреки това, ако ни-
вото на кръвната глюкоза е високо за дълъг 
период от време, съществува определен риск 
от необратимо помътняване (катаракта). На-
пример, това може да се случи, ако юношата 
има симптоми на диабет дълго време (няколко 
месеца) преди диагнозата. Ако е необходимо, 
хирургичното лечение на катаракта обикнове-
но е успешно.

След много години с висока кръвна глюкоза, кръ-
воносните съдове на ретината стават крехки и 
в тях могат да се образуват малки „балончета“ 
(наречени микроаневризми). Те не засягат зре-
нието ви, но могат да бъдат видими и при фото-
графиите на ретината.

Данни от  изследванията:  
Ретинопатия

 В едно австралийско проучване 
първоначална степен на ретинопа-
тия е установена  при 28% в  група 
от 178 деца и юноши на възраст 
1014 години с продължителност на 
диабета от 410 години.

 В групата от  193 повъзрастни юно-
ши на възраст 15–22 години ре-
тинопатия е била установена при  
52%.

 В шведско проучване 14,5% от учас-
тниците на възраст 825 години са 
имали ретинопатия.

За да се открият промените в най-ранни-
те етапи, всички хора с диабет трябва да 
бъдат преглеждани от офталмолог всяка 
година след навършване на 2 години от по-
ставяне на диагнозата диабет (5 години за 
тези, които все още не са достигнали пу-
бертета). Освен това, ще трябва да напра-
вите очен преглед, ако кандидатствате за 
шофьорска книжка. Най-чувствителният 
вид изследване е снимка на ретината (или 
фундус снимка на очните дъна). Преди да 
направите снимка, се предписват капки за 
очи  за разширяване на зениците, така че 
по-голямата част от ретината става видима 
на снимката. Ретината може да се изследва 
с помощта на специални инструменти (оф-
талмоскоп), но този метод не е толкова до-
бър за откриване на промени като фундус 
снимката на очните дъна.

Увреждане на очите: 
Диагностика

Очен преглед (за предпочитане, сним-
ка на очните дъна с фундус камера)
(1) В началото на диагнозата диабет.
(2) Веднъж годишно след 2 години с 

диабет (5 години при деца преди 
пубертета) или на възраст 1011 
години

(3) При получаване на шофьорска 
книжка в много страни.

Лечение
(1) Добър контрол на кръвната глюко-

за.
(2) Отказване от  тютюнопушенето.
(3) Лазерно лечение.
(4) Операция.
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Oчила
Kръвната ви глюкоза трябва да бъде стабил-

на, когато поръчвате нови очила. В противен 
случай временните колебания в кръвната глю-
коза ще повлияят на зрението. След началото 
на диабета може да са необходими 2-3 месе-
ца, в които да поддържате нормални нива на 
кръвната глюкоза, преди лещите да се върнат 
към нормалната си форма. Това означава, че 
не е най-добрата идея да поръчвате очила 
през този период.

Контактни лещи

Хората с диабет могат да носят контактни 
лещи. Въпреки това трябва да се избягва не-
прекъснатото носене на лещи, тъй като защит-
ният слой на роговичните клетки при диабет 
е по-крехък.

Бъбречни усложнения 
(нефропатия)

Рискове
Кръвоносните съдове на бъбреците обра-

зуват малки гломерули, където отпадъчните 
продукти от кръвния обмен се филтрират в 
урината. Увреждането на стените на тези кръ-
воносни съдове води до увеличаване на про-
никването на протеини (белтък) в урината. В 
урината може да се открие малко количество 
белтък (известен като микроалбуминурия). 
Ако това изтичане продължава, човекът е 
изложен на риск от развитие на високо кръв-
но налягане и повишаване на отделянето на 
белтък в урината (протеинурия). Това може 
да се случи след 10-30 години диабет и води 
до уремия (отравяне с урея поради факта, че 
тялото не може да се изчисти от ненужните 
метаболитни продукти). Ако това състояние 

не се лекува, ще бъде необходима хемодиали-
за в следващите 7-10 години. Само 30-40% от 
всички хора с диабет развиват микроалбуми-
нурия и свързания с нея риск от необратимо 
увреждане на бъбреците. Добрият контрол на 
диабета намалява риска от увреждане на бъ-
бреците, но все още не знаем защо повече от 
половината от всички пациенти с диабет са 
напълно имунизирани срещу увреждане на 
бъбреците. Ясно е само, че наследствените 
фактори са важни.

Микроалбуминурията се дефинира като 
отделяне на белтък с повече от 20 мкг/мин в 
част от урината за определен период от вре-
ме или повече от 30 мг за денонощие в две от 
три последователни изследвания на урината, 
взети за период от 2-3 месеца. Установява-
нето на микроалбуминурия е указание за 
начална диабетна нефропатия. Персисти-
ращата в продължение на 5-10 години ми-
кроалбуминурия предшества клиничната 
протеинурия – резултат от вече манифест-
на нефропатия. Диабетната нефропатия се 
развива много по-често при пациенти с тип 
1 (30-40% от болните) и по-рядко при тези 
с тип 2 (около 10%). 

Протеинурията е количеството белтък, кое-
то се изхвърля през бъбреците с отделената 
урина. При здрав човек това количество не 
надвишава 150 мг за денонощие. Протеину-
рията (явно бъбречно увреждане) се дефи-
нира като отделяне на белтък повече от 200 
мкг/мин в част от урината за определен пери-
од от време или повече от 300 мг на деноно-
щие (денонощна урина). Нощната микроал-
буминурия може да бъде измерена като тест 
за концентрация в ранната сутрешна урина 
с помощта на специални тест ленти (като 
Mikral-test®, с норма до 30 мг/л). По-нов ме-
тод за измерване на микроалбуминурия в су-
трешната урина е измерването на съотноше-
нието между албумин и креатинин - UACR. 
По този метод микроалбуминурията се дефи-
нира като повече от 2,5 мг/ммол (> 30 мг/г)  
(> 3,5 мг/ммол при жените, поради по-мал-
ка мускулна маса). Физически упражнения в 
рамките на 24 часа, инфекция, висока темпе-
ратура, много висока кръвна глюкоза и кръв 
в урината повишават нивото на микроалбу-
минурия. В сутрешнатата урина това ниво е 
по-ниско, тъй като човекът е лежал цяла нощ. 

Временно замъгленото зрение при високо ниво 
на кръвната глюкоза не води до необратими ув-
реждания на очите.
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Горната граница на микроалбуминурия при 
UACR в случайна проба урина (единична 
урина) е  4,5 мг/ммол за момчета и повече от 
5,2 мг/ммол за момичета. Някои тийнейджъри 
могат да открият, че имат микроалбуминурия, 
дори ако имат диабет от кратко време. Самият 
пубертет може да предизвика това явление, но 
това означава, че тези младежи имат увеличе-
на бъбречна уязвимост в следващите години, 
което ще доведе до по-голям риск от увреж-
дане на бъбреците, ако поддържат постоянно 
високи стойности на HbA1c. Протеинурията 
може да е предизвикана и от  други причини 
освен диабета.

В едно проучване рискът от прогресира-
не на вече диагностицирано поражение на 
бъбреците се е увеличил при тези, които са 
имали диастолично кръвно налягане (долната 
граница) над 80 мм. В друго проучване 53% 
от пушачите, 33% от онези, които са пушили 
някога, и само 11% от тези, които никога не са 
пушили, са имали прогресиране на бъбречни-
те увреждания в рамките на една година.

Лечение
Както при увреждането на очите, най-ва-

жното лечение за нефропатията е строгият 
контрол на кръвната глюкоза. Доказано е, че 
ако се диагностицира микроалбуминурия на 
ранен етап, нейното развитие може да се про-
мени чрез намаляване на нивата на кръвната 
глюкоза и HbA1c. Едновременно с това в ран-
ните етапи на лечение е важно да се лекува 
и повишеното кръвно налягане. Контролът 
на теглото помага да се поддържа кръвното 
налягане в нормалните рамки. Средното на-
маление на кръвното налягане на килограм 
загуба на тегло е 1-2 mm Hg (1 единица = 1 
mm Hg).

Лечението на албуминурия със специалната 
група антихипертензивни лекарства (АСЕ ин-
хибитори) показва добри резултати дори при 
нормално кръвно налягане. Препоръчва се 
като общо лечение при диагностицирането на 
постоянна микроалбуминурия. Въпреки това, 
АСЕ инхибиторите не трябва да се използват 
по време на бременност, тъй като те могат да 
причинят увреждане на плода. 

Увреждане на бъбреците: 
Диагностика

(1) Редовно измерване на кръвното 
налягане.

(2) Контрол на микроалбуминурия (от-
делено количество протеин в ури-
ната) веднъж годишно:
При деца  след 5 години ди-
абет или от 11годишна въз-
раст или от началото на пу-
бертета (което е порано). 
При юноши  след 2 години диабет. 
При възрастни  след 5 години ди-
абет.
Ако се открие микроалбуминурия, 
трябва да се изследва при всяко 
посещение

(3) Определяне на бъбречната функ-
ция, ако е необходимо.

Лечение
(1) Добър контрол на глюкозата 

(HbA1c).
(2) Отказване на тютюнопушенето.
(3) Микроалбуминурията се лекува с 

АСЕ инхибитори.
(4) Лечение на кръвното налягане над 

130/80 или долна граница над 95.
(5) Лечение на инфекции на пикочни-

те пътища.
(6) Намаляване на протеините и солта 

в храната при постоянно отделяне 
на белтък в урината.

(7) Диализа.
(8) Трансплантация.

Контролът на кръвното налягане е много важен за 
предотвратяване и намаляване на увреждането 
на бъбреците. Вашето кръвно налягане трябва да 
се проверява редовно при всяко посещение при 
лекаря.
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Едно проучване показва, че рискът от про-
гресиране от микроалбуминурия до явно ув-
реждане на бъбреците намалява от 21,9 про-
цента на 7,2 процента при лечение с АСЕ 
инхибитори.

Прогресирането на бъбречно заболяване 
може да бъде успешно забавено чрез ограни-
чаване на протеините в храната. Бъбречната 
недостатъчност се лекува чрез диализа или 
бъбречна трансплантация.

Усложнения на нервната 
система (невропатия)

Рискове
Малките нервни влакна в тялото, които са 

много дълги и тънки клетки, могат да бъдат 
засегнати от дългите години живот с диабет. 
Кръвоносните съдове, захранващи нервните 
влакна, се увреждат, което води до намаля-
ване на снабдяването с кислород. Това води 
до нарушаване на изолиращия слой на нер-
вите (миелинова обвивка) и в крайна смет-
ка води до влошаване на нервните импулси. 
Чувствителността е намалена, което може да 
бъде придружено от изтръпване и скованост. 
Най-дългите нерви са най-уязвими, така че 
проблемите първо се появяват в краката, пръ-
стите или пищялите. По-късно може да на-
стъпи обща загуба на усещане, която започ-
ва от върховете на пръстите на краката и се 
разпространява нагоре. Болката, причинена 
от увреждането на нервите, може дори да се 
усети в ръцете и раменете.

Когато кръвообръщението в малките капи-
ляри на кожата се намали, то заради понижа-
ване на чувствителността няма да чувствате 
болка в случай на малки рани и тяхното за-
здравяване ще се забави. Намаленото потоот-
деляне в краката може да доведе до суха кожа 
и да предизвика напукване на кожата. При 
неправилна грижа за краката, състоянието 
на малките рани се влошава. Ако не се леку-
ват, те могат да доведат до язви, гангрена и, в 
най-лошия случай, до ампутация. Ако имате 
намалена чувствителност, трябва да избягвате 
спортовете, при които има риск от наранява-
ния на краката (мазоли, порязвания), напри-
мер бягане или футбол.

Ако се убодете на гвоздей, винаги същест-
вува риск от инфекция на раната. Ако нерви-
те са увредени и чувствителността е нама-
лена, рискът от инфекция се увеличава, тъй 
като може да не усетите раната.  Нарушената 
чувствителност към болка означава, че чове-
кът с диабет ще потърси медицинска помощ 
за раната си по-късно, отколкото други биха 
го направили.

Автономна нервна система
Вследствие на дългогодишен диабет 
различни органи могат да страдат за-
ради увреждането на автономната 
нервна система. Рискът от такива ус-
ложнения се намалява с модерното 
лечение на диабета.
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В едно проучване е установено, че човек с 
диабет посещава лекарски кабинет средно 9 
дни след нараняване, в сравнение с 5 дни за 
човек без диабет. За това време инфекцията 
ще се разпространи и рискът от усложнения, 
т.е. инфекция на тъкани и кости става много 
по-голям. В същото проучване установили, че 
35% от хората с диабет са развивали инфек-
ции след нараняване, в сравнение с 13% от 
хората без диабет. Заслужава да се отбележи 
също, че 42% от хората с диабет са се нара-
нявали, когато са ходили боси, в сравнение с 
19% без диабет.

Частта от нашата нервна система, която се 
саморегулира (не се контролира от силата на 
волята ни) се нарича автономна нервна систе-
ма. Тя също може да бъде засегната от диабе-
та, но симптомите са различни. Такива симп-
томи са нарушения в потоотделянето, диария, 
запек, импотентност (виж страница 310) или 
забавено изпразване на стомаха.

Диабетът може да причини трудности при 
изпразване на пикочния мехур - непълно из-
празване. Ето защо, хората, които имат диабет 
в продължение на много години трябва напъл-
но и често да изпразват пикочния си мехур.

Забавянето на освобождаването на стомаха 
може да доведе до хипогликемия един или два 
часа след хранене. По това време инсулинът, 
поставен преди храненето има своето най-ви-
соко ниво в кръвта. Когато, обаче, пиковете на 
глюкозата от храната изостават във времето, 
те не съвпадат с инсулина, поставен  преди 
храненето, особено когато се използва ул-
трабързодействащ аналог на инсулина (Но-
воРапид, Хумалог). Един от начините да се 
справите с проблема е да се опитате да инжек-
тирате инсулина след храненето, а не преди 
това. Други симптоми на забавеното изпраз-
ване на стомаха са ранно усещане за ситост и 
усещане за разтягане на стомаха. 

Увреждане на нервите: 
Диагностика

(1) Определяне на вибрационната 
чувствителност (камертон).

(2) Определяне на тактилна чувстви-
телност при използване на тънки 
пластмасови влакна (монофила-
менти).

(3) Изследвания с използване на спе-
циални инструменти.

 Лечение

(1) Подобрен контрол на глюкозата.
(2) Грижа за краката, удобни обувки, 

които не са стегнати.
(3) Лечение на язви на краката и хо-

дилата.
(4) Ако язвата не заздравява добре, 

се прилага лечение в барокамера.
(5) Медикаментозно лечение и про-

дължаващи редовни изследва-
ния.

Забавено изпразване  
на стомаха: 
Диагностика

(1) Типични симптоми:
Хипогликемия 1 час след хранене.
Ранно засищане (липса на чувство 
за глад).
Усещане за ситост.
Разтягане на стомаха.

(2) Специална рентгенова сцинтигра-
фия.

Лечение

(1) Подобрен контрол на кръвната глю-
коза.

(2) Промени в диетата:
Помалко фибри
Помалко мазнини
Малки, но чести хранения
Температурата на храната не 
трябва да е пониска от 4 ° С или 
повисока от 40 ° С

(3) Инжектирайте инсулина след хра-
нене.

(4) Медикаментозно лечение



349

Скоростта на освобождаване на стомаха 
може да се определи с помощта на специал-
но рентгеново изследване или сцинтиграфия. 
Намаляването на HbA1c може да доведе до 
облекчаване на тези симптоми. Ако пробле-
мът е ясен, трябва да избягвате храни, които 
намаляват скоростта на освобождаване на 
стомаха (мазнини, диетични фибри, много 
студени и много топли храни, виж стр. 230). 
Могат да помогнат и специални таблетки.

Мозъчните клетки могат да прихващат глю-
козата директно от кръвообръщението, без да 
имат нужда от инсулин, но въпреки това, те, 
изглежда, остават относително защитени от 
дългосрочния токсичен ефект на глюкозата. 
Това може да се дължи на съществуването на 
така наречената хемато-енцефална бариера, 
която предотвратява свободния поток на ве-
щества от кръвта в мозъка. Мозъчните клет-
ки обикновено имат нива на глюкоза много 
по-ниски, отколкото са в кръвта.

Лечение
Както и при другите усложнения на диабе-

та, най-важното лечение при поражения на 
нервната система е подобряване на контрола 
на диабета. Добрата грижа за краката също е 
важна. Ако кожните увреждания не се лекуват 
добре и навреме, тогава може да бъде ефек-
тивно лечението с кислород в барокамера.

Децата с диабет имат здрави крака и 
не се нуждаят от специална грижа за 
краката. Достатъчна е нормална хиги-
ена. Ваните за крака облекчават умо-
рените здрави крака. За деца и юноши 
с диабет няма ограничения за това. 
Само при съществуващо увреждане 
на нервите трябва да избягвате ма-
сажиращите вани за крака. Ако имате 
някакви съмнения, консултирайте се с 
вашия лекар.

Грижа за ходилата  
при увреждане  

на нервните окончания

(1) Не ходете бос.

(2) Винаги носете чисти и сухи чо-
рапи. Носете ги наопаки (пома-
лък риск от нараняване от ше-
вовете).

(3) Оглеждайте краката си веднъж 
или два пъти на ден, за да про-
верите за зачервявания или 
мазоли. Използвайте огледало, 
за да видите добре ходилата 
си.

(4) Носете обувки, които са ви 
точно по мярка  да не ви 
стискат никъде и да не са 
хлабави. Почиствайте ги чес-
то от камъчета и пясък.

(5) Старателно измивайте краката 
си и ги мажете с овлажняващ 
крем  за да предотвратите по-
явата на напуквания по кожа-
та.

(6) Незабавно се обадете на вашия 
лекар, ако видите зачервяване, 
увеличаване на мазол, пришки, 
врастнали нокти или признаци 
на инфекция.

(7) Необходимо е редовно пре-
глеждане на стъпалата при 
посещенията ви в центъра за 
диабет. Научете се как пра-
вилно да изрязвате ноктите на 
краката си, без да увреждате 
кожата.

(8) Ако пушите, откажете се!
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Постоянните усилия за постигане на 
добри нива на кръвната глюкоза могат да 
бъдат много досадни. Доста хора, вклю-
чително тийнейджърите, са песимисти, 
говорейки за ползите от поддържането на 
ниска кръвна глюкоза: „Каквото и да пра-
вим, всичко е напразно, така че защо да го 
правим?“

Въпреки това, има сериозни научни дока-
зателства, че добрият контрол на глюкозата 
се изплаща чрез забавяне и предотвратява-
не на усложненията. Въпреки че все още не 
е възможно напълно да се избегнат всички 
видове късни усложнения на диабета (въ-
преки подобрените методи на лечение), 
очевидно е, че човек с по-висок HbA1c е в 
риск от по-ранни и по-тежки усложнения. 
Разбира се, винаги има изключения. Някои 
хора получават усложнения въпреки своя 
стриктен контрол, докато други, които ни-
кога не се „грижат за себе си“, ги избягват. 

Това изглежда несправедливо, но може да 
служи и като утеха за онези хора, които 
вече имат усложнения, тъй като няма га-
ранция, че ако са постигали по-добро ниво 
на кръвната си глюкоза, проблемите е мо-
жело да бъдат напълно избегнати.

Ето един необичаен пример от Кувейт, 
където човек с бъбречно заболяване (без 
диабет) получава бъбрек от донор с диабет, 
който загива при автомобилна катастрофа. 
Бъбрекът е силно увреден от диабета, но в 
този момент няма друг подходящ бъбрек, 
а ситуацията е спешна. След трансплан-
тацията бъбрекът е в условия на отличен 
контрол на глюкозата, тъй като този човек 
няма диабет. Две години по-късно транс-
плантираният бъбрек е прегледан отново и 
е установено, че диабетните усложнения са 
изчезнали!

Проучване от Осло
Нут Дал Йоргенсен и неговите сътруд-

ници в Осло, Норвегия, провеждат дълго-
срочно проучване, сравняващо двукратния 
режим на инжектиране, режима на много-
кратно инжектиране и лечението с помпа. 
Това проучване ясно показва, че рискът от 
усложнения намалява значително с нама-
ляване на HbA1c.

Стокхолмско проучване
Шведско проучване, проведено от Пер 

Рейхард показва, че добрият контрол на 
глюкозата се изплаща напълно. Две групи 
пациенти са наблюдавани в продължение 
на 8 години: едната група поддържа ниво 
на HbA1c 8,4%, а другата - ниво от 9.8% 
(стойности по DCCT). Рискът от увреж-

Намаляване на риска 
от усложнения

Тази графика от норвежко проучване показва, че 
броят на микроаневризмите значително нараства 
с увеличаване на средния HbA1c в продължение 
на много години. С по-ниски стойности на HbA1с, 
промените вероятно не са достатъчно тежки, за 
да повлияят на зрението ви. Нивата на HbA1c в 
това проучване са приблизително същите, както 
в проучването DCCT (вж. стр. 126).
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дане на бъбреците, нервната система и 
прогресирането на увреждането на очите 
намалява при по-ниското ниво на кръвна-
та глюкоза. В групата с повишени нива на 
HbA1c, 27 участници са развили уврежда-
не на очите, а 9 участници са имали увреж-
дане на бъбреците. А в групата с по-ниско 
ниво на HbA1c само 12 участници са раз-
вили увреждане на очите и само един е 
имал увреждане на бъбреците.

Изглежда, че наследствеността играе 
роля в ситуация, при която някои хора раз-
виват усложнения със стойности на HbA1c 
от 10-11%, докато други не са засегнати, 
докато HbA1c не достигне 13-14%. 

Това е много несправедливо, но за съжале-
ние не знаем защо това се случва. Ако вашият 
HbA1c е по-малко от 10,2%, тогава може да се 
избегне сериозно увреждане на бъбреците, но 
HbA1c трябва да бъде още по-нисък, за да се из-
бегне увреждане на очите. Според Пер Рейхард, 
при ниво под 8,1%, рискът от сериозни услож-
нения е минимизиран.

Проучване на DCCT
Голямо проучване в САЩ ясно показва, 

че по-ниската стойност на HbA1c нама-
лява риска от развитие на усложнения. За 
деветгодишен период са сравнени 1441 
пациенти с диабет (на възраст между 13-
39 години). Те са разделени в две групи: 
едната -  със среден HbA1c 7% (интензив-
на инсулинова терапия с инсулинови пом-
пи - 42% в края на проучването или режим 
на многократно инжектиране), а другата, с 
ниво от 9% (традиционно лечение с 1 или 2 
инжекции на ден).

Не само инсулиновата терапия е различна 
между двете групи. В групата с интензивно 
лечение глюкозата в кръвта се измерва чети-
ри пъти на ден и, ако е необходимо, дозите 
на инсулина се коригират. Посещенията при 
лекар са насрочени веднъж месечно с теле-
фонни контакти между тях поне веднъж сед-
мично и често ежедневно. HbA1c се измерва 
всеки месец. Конкретната цел е да се постиг-
не ниска кръвна глюкоза (3,9-6,7 ммол/л) и 
HbA1c най-много до 6%. В групата, използ-

В това норвежко проучване е показано, че ув-
реждането на бъбреците се развива само при 
хора с висок HbA1c. Но не всички хора с диа-
бет са податливи на увреждане на бъбреците, 
тъй като изглежда, че съществува наследствена 
„чувствителност“. При средно ниво на HbA1c под 
7,5-8%, вероятно няма да се развие увреждане 
на бъбреците, дори ако имате такава наследстве-
на „чувствителност“.

Много хора смятат, че усложненията атакуват 
случайно при хората с диабет. Други смятат, че 
няма значение дали се справят добре или не, все 
пак възникват усложнения. Всъщност, съвремен-
ните изследвания ясно показват, че степента на 
късните усложнения пряко зависи от нивото на 
кръвната глюкоза през годините, в които човек 
живее с диабет.
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ваща 1-2 инжекции на ден, целта е хората да 
се чувстват добре, без симптоми за висока 
или ниска кръвна глюкоза. Тази група посе-
щава лекар на всеки три месеца, като тогава 
се правят кръвни тестове и редовно обуче-
ние на пациентите по време на посещенията. 
Стойностите на HbA1c са измервани, но не са 
обсъждани в тази група.

В групата с нисък HbA1c рискът от раз-
витие на увреждане на очите е намален с 
76%, първоначално увреждане на бъбре-
ците (микроалбуминурия) с 39%, тежко 
бъбречно увреждане (албуминурия) с 54% 
и увреждане на нервната система с 60%. 
Рискът от тежка хипогликемия (нужда от 
помощ от други лица) се увеличава 2-3 
пъти в групата с интензивна инсулинова 
терапия. Невропсихологичните тестове не 
показват необратими промени след такива 
хипогликемични атаки. Хората в групата с 
интензивно инсулиново лечение са натру-
пали повече килограми (средно 4,6 кг). В 
групата с интензивна инсулинова терапия 
е наблюдавано 46% намаление на вагинал-
ните инфекции, но няма разлика в честота-
та на други инфекции.

Друг начин за интерпретиране на тези 
данни показва, че дори само преминаването 
на интензивна инсулинова терапия ще даде 
на човек с диабет 7,7 допълнителни годи-
ни добро зрение, 5,8 допълнителни години 
нормална бъбречна функция, 6 допълни-
телни  години запазени крайници и 5,3 до-
пълнителни години живот. Като цяло, всеки 
10% понижение на HbA1c (например, от 9,0 
до 8,1%) намалява усложненията с почти 
50%. Нито една от двете групи не е пока-
зала влошаване на качеството на личния си 
живот, въпреки повишените изисквания при 
лечението на диабета и честотата на хипог-
ликемиите в първата група. При анализира-
нето на проблемите с качеството на живот 
и психиатричните симптоми данните не по-
казват разлика между интензивните и тра-
диционните групи, въпреки че интензивна-
та група отделя значително повече време за 
инжекции, наблюдение на кръвната глюкоза 
и посещение на лекар. Само тези, които са 
претърпели повтарящи се (три или повече) 
епизода на тежка хипогликемия, водещи до 
загуба на съзнание или конвулсии, показват 
по-ниско качество на живот. Общото заклю-
чение е, че намаляването на риска от късни 
усложнения значително компенсира пови-

Проучването DCCT сравнява пациенти с едно и 
също средно ниво на HbA1c в 9-годишно про-
учване, но с различни инсулинови режими на 
терапия. Изненадващо, се установява ясна раз-
лика, т.е., значително повишен риск от нарушено 
зрение при традиционната терапия (1-2 инжек-
ции на ден) в сравнение с интензивното инсули-
ново лечение. С 1-2 инжекции на ден, средната 
HbA1c трябва да се намали до 7%, за да се из-
бегне загуба на зрение, а в групата с интензивна 
инсулинова терапия (помпа или многократно ин-
жектиране), HbA1c е по-висока от 8%, когато се 
наблюдава влошаване на зрението. 
Много пациенти питат какво е влиянието на ско-
ковете на кръвната глюкоза нагоре-надолу през 
деня, което често се случва, когато се използват 
многократни инжекции или лечение с инсулино-
ва помпа. Горните графики показват, че освен 
HbA1c има и друг фактор, който влияе върху 
развитието на усложненията. Едно възможно 
обяснение е, че в някои случаи, заедно с коле-
банията в кръвната глюкоза, периодите на нор-
мални нива на глюкоза са по-дълги в сравнение с 
тези, когато нивото на глюкозата е малко по-ви-
соко от 10 ммол/л през по-голямата част от деня, 
въпреки че HbA1 c остава същото, например 8%.
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шения риск от тежка хипогликемия.
Собственото производство на инсулин е 

по-добре запазено в групата с интензивно 
инсулиново лечение (измерено чрез ниво-
то на остатъчния С-пептид, виж стр. 356), 
което от своя страна допринася за по-добър 
контрол на диабета, по-ниска честота на 
хипогликемиите и намаляване на късните 
усложнения. Тези данни подчертават значе-
нието на интензивната инсулинова терапия 
дори в първите години от живота с диабет.

В групата на подрастващите на възраст 13-
17 години в проучването DCCT, тези, кои-
то инжектират инсулин 1-2 пъти на ден, са 
имали среден HbA1c от 9,8%, а тези, които 
са били на интензивна инсулинова терапия 
- 8,1%. След период от 4 до 7 години в гру-
пата на интензивно инсулиново лечение, има 
по-малко очни усложнения - с 53-70% и по-
ражение на бъбреците - с 55% по-малко, от-
колкото в групата при 1-2 дози инсулин днев-
но. Тийнейджърите на интензивно лечение 
са имали риск от тежка хипогликемия със за-
губа на съзнание и гърчове от 27% годишно. 
Съответната цифра при възрастните е 16%.

Австралийско проучване установява, че 
рискът от тежка хипогликемия се увели-
чава, когато средният HbA1c  намалява от 
10% на 8%. Въпреки това, европейските 
проучвания не показват същия повишен 
риск от тежка хипогликемия при използва-
нето на интензивна инсулинова терапия. 

В шведско проучване на пациенти с диа-
бет на възраст от 1 до 18 години при интен-
зивна терапия, рискът от тежка хипогли-
кемия е бил 15%, въпреки средния HbA1c 
от 7,9% (стойности по DCCT). Виж също 

стр. 61. Причината за това може да се обяс-
ни с факта, че в Европа традицията за ин-
тензивно инсулиново лечение съществува 
от по-дълго време и че повечето пациенти 
са научили как да избегнат опасно ниските 
стойности на кръвната глюкоза. Честотата 
на хипогликемиите в проучването DCCT 
леко намалява към края на изследването - 
наблюдение, което подкрепя тази хипотеза. 
По-късните проучвания в САЩ показват 
по-малък брой тежки хипогликемия.

В друго американско проучване средни-
ят брой години преди развитието на услож-
нения при различните органи се изчислява, 
като се вземат предвид различните нива на 
HbA1с. За развитието на повечето микросъ-
дови усложнения ще са необходими средно 
83 години със средно увеличение на HbA1c 
до 1% над нормалното (7%), 42 години при 
8%, 28 години при 9%, 21 години при 10% и 
18 години при 11%. От това следва, че всеки 
процент на редукция на HbA1c е важен, дори 
ако стойностите ви в момента са високи.

Проучване от Швеция показа, че рискът от 
развитие на бъбречно увреждане (албуми-
нурия) е намалял значително през послед-
ните години. Сред тези, които са развили 
диабет преди 15-годишна възраст (между 
годините 1961 - 1965), 30% са имали ув-
реждане на бъбреците след 25 години ди-
абет. По-малко от 10% от тези, които са 
развили диабет след 1966 г.  са имали ув-
реждане на бъбреците.

Нивата на HbA1c са показани в стой-
ности по DCCT (приблизително 1% 
пониски, отколкото в проучването от 
Берлин).
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Берлинско проучване на 
усложнения на очите

В Берлин 346 души с диабет на възраст 
между 8 и 35 години са били изследвани 
по специален метод, който показва кръвна-
та циркулация на ретината (флуоресцентна 
ангиография). Заключението е, че ако сред-
ната HbA1c е била по-ниска в предишни 
години, тогава промените в съдовете на ре-
тината се развиват по-късно.

Всяко процентно намаление на HbA1c 
означава намаляване на риска от уврежда-
не на очите. При HbA1c над 9%, рискът от 
очни усложнения се увеличава значително.

Изследванe от Линкопинг
Рискът от развитие на късни усложнения 

е проучен в серия от изследвания, прове-
дени в Линкопинг, Швеция. Проучени са 
деца и юноши, които са развивали диабет 
в продължение на 20 години (1961-1980) 
и е било установено намаляване на риска 
от усложнения  в по-късните години при 
по-нисък HbA1с.

Какви нива на HbA1с мо-
гат да бъдат постигнати в 
диабетния център?

Групата за изследвания на детски диабет 
(Hvidore Group) събра данни за 2873 деца 
и юноши от 18 страни в Европа, Япония и 
Северна Америка. Пациентите са наблю-
давани по стандартна програма, като във 
всички диабетни центрове има мултидис-
циплинарен подход, включително педиа-
тър диабетолог. Всички тестове за HbA1c 
са анализирани в централна лаборатория.

Средният HbAlc е 8,3% (DCCT стойност). 
Въпреки това средният HbA1c варира зна-
чително както между диабетните центрове  
в различните страни, така и в отделните 
центрове в рамките на една страна от 7,3% 
до 9,9%. Сред децата с диабет от две или 
повече години 34% са имали HbA1c под 
7,7% (стойност по DCCT). HbA1c се уве-
личава с възрастта, достигайки максимум 
на 16-17 години.

В проучване на 213 души, които са развили ди-
абет преди 15-годишна възраст (и които са били 
диабетици в продължение на 11-30 години), 
само един човек със средна HbA1c <8,4% (DCCT 
стойност) се нуждае от лазерно лечение на очи-
те. Само двама души със средна HbA1c <9,6% 
са имали необратимо увреждане на бъбреците 
(т.нар. макроалбуминурия). Заключението е, че 
е необходима по-ниска средна кръвна глюкоза, 
за да се предотврати увреждане на очите и ув-
реждане на бъбреците. Въпреки това, при HbA1c 
от 8,2% или по-малко, рискът от сериозни късни 
усложнения е много нисък.
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Всяка година в световен мащаб се пола-
гат колосални усилия за провеждането на 
диабетни изследвания и се публикуват над 
10 000 научни статии. Повечето от тях са 
фундаментални изследвания, които се оп-
итват да хвърлят светлина върху причините 
за диабета и да разберат защо, когато човек 
развие диабет, някои процеси се случват в 
тялото му. 

Дори ако чуете за нов метод за лечение на 
диабет от вестниците или по телевизията, 
трябва да знаете, че обикновено отнема ня-
колко години, преди да бъде разрешено на 
изследователските клиники да го прилагат 
на практика и, за съжаление, много нови 
„чудодейни лекарства“ никога не стават 
част от общоприето лечение.

Нови начини за 
лечение на диабет
Имплантируеми инсули-
нови помпи

Инсулиновите помпи, които могат да бъ-
дат имплантирани в корема (коремната ку-
хина), се използват в някои центрове като 
част от изследователската им програма. 
Такива помпи се пълнят с инсулин чрез 
инжектиране със спринцовка през кожата 
в мембраната на помпата. Болусната доза 
за хранене се подава с помощта на малък 
трансмитер (предавател). Инсулинът от 
помпата се инжектира в коремната кухина 
(т.нар. интраперитонеално подаване) и бър-
зо се абсорбира в кръвообръщението. Но 
въпреки това, с такава инсулинова терапия, 
рискът от хипогликемия се намалява. Това 
се дължи на факта, че инсулинът, приложен 
по този начин, преминава първо през чер-
ния дроб и едва след това достига до други 
части на тялото, точно както инсулина, от-
делян от панкреаса при хора без диабет.

Друг изследователски проект се занима-
ва със създаването на изкуствен панкреас, 
който може да бъде свързан с кръвоносен 
съд. Това устройство измерва кръвната 
глюкоза и инжектира инсулина директно в 
кръвта. Този подход е много сложен и все 
още е на ниво изследователски лаборато-
рии.

Изследвания и  
нови разработки

Текущи изследователски 
проекти

 Изкуствен панкреас.
 Глюкомери, които могат да измер-
ват без кръвни проби.

 Имплантируема или подкожна ин-
сулинова помпа, която може да 
следи кръвната глюкоза за дълъг 
период от време (сензор) и която 
автоматично коригира дозите на 
инсулин (“затворен цикъл”).

 Трансплантация на панкреас или 
островчета на Лангрханс.

 Алтернативни (неинвазивни) ме-
тоди за доставяне на инсулин.

 Имуномодулация в началото на 
диабета.

 Добавяне на Спептид към инсу-
лина.
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Глюкомери
Възможността всеки човек с диабет да 

може да измерва кръвната си глюкоза у 
дома е довела до революция в лечението на 
диабета. Сега очакваме с нетърпение след-
ващото поколение глюкомери, които могат 
да измерват без кръвна проба. Окуражава-
щи резултати вече са демонстрирани при 
използване на инфрачервени лъчи, дори по 
време на хипогликемични епизоди. Също 
така може да се измерва съдържанието на 
глюкоза в интрадермалната течност, като 
се използва игла, която пронизва кожата 
по-малко от 1,5 мм.

Сензор за измерване на 
кръвна глюкоза

Устройство, което може да измерва 
кръвната глюкоза продължително, за 
определен период от време, се нарича 
сензор за измерване на кръвна глюкоза. 
Доказано е, че досега такива устройства 
дават надеждни резултати само за ня-
колко дни или няколко седмици. Един 
тип сензор се имплантира (инжектира) в 
подкожната мастна тъкан. Глюкозата се 
измерва или чрез ензимен метод, който 
генерира електрически поток (MiniMed 
CGMS, виж стр. 116), или по специален 
метод, наречен микродиализа, който из-
мерва състава на глюкозата в солен раз-
твор, който бавно циркулира през поста-
вения катетър. Друг метод (GlucoWatch) 
измерва съдържанието на глюкоза в теч-
ност, извлечена от кожата с помощта на 
електроосмотичен метод (нарича се об-
ратна йонофореза). След 2-часов период 
на загряване и калибриране с измервания 
на кръвната глюкоза, инструментът оси-
гурява до три стойности на час за период 
до 24 часа и има аларми за високи, ниски 
и бързо спадащи нива на кръвната глю-
коза. 

Новоразработена технология използва 
колебания на електромагнитните вълни, за 
да следи промените в съпротивлението в 
китката, което отразява нивото на кръвната 
глюкоза (Пендра: Pendra).

С тези видове измерватели можем да из-
мерим сравнително лесно денонощното 
ниво на кръвната глюкоза, което помага да 
разберем по-добре как да регулираме ба-
залната дозата инсулин. Много родители 
на малки деца (и други роднини) ще спят 
много по-добре, ако имат аларма за хи-
погликемия. Имплантируем сензор с про-
дължителност до няколко месеца наскоро 
беше успешно използван в проучвания 
върху животни. Стойностите могат да се 
предават на приемник, който да е например 
под формата на часовник.

С-пептид

В панкреаса на човек без диабет, ин-
сулинът се произвежда под формата на 
проинсулин. Преди инсулина да се секре-
тира в кръвообръщението, се отделя част, 
наречена С-пептид (свързващ пептид). 
Чрез измерване на С-пептида може да се 
прецени доколко човек с диабет все още 
има собствено производство на инсулин. 
Предишни проучвания предполагаха, че 
С-пептидът не е необходим в организма, 
но напоследък е доказано, че той има по-
ложителен ефект върху метаболизма, тъй 
като снижава HbA1c. В едно изследване 
след един месец лечение с С-пептид, съ-
държанието на белтък в урината намаляло 
и се подобрила функцията на капилярите в 
ретината. С-пептидът стимулира усвоява-
нето на глюкоза от мускулните клетки и по 
този начин подобрява ефекта на инсулина 
(намалява инсулиновата резистентност). В 
допълнение, функцията на нервните влак-
на при пациенти с диабетно увреждане на 
нервите се подобрила. Вече са започнали 
дългосрочни проучвания и може би в бъ-
деще С-пептидът ще се прилага заедно с 
инсулина, но са необходими допълнителни 
изследвания.
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Ваксини
Някога се предполагаше, че ваксините са 

една от причините за диабет. Някои деца 
развивали диабет за кратко време след вак-
синация с МПР (Trimovax: срещу морбили, 
паротит и рубеола) на възраст от 18 месе-
ца. Въпреки това, изследванията не доказ-
ват връзката между ваксините и началото 
на диабета. В действителност се оказва, че 
ваксината срещу морбили води до леко на-
маляване на риска от развитие на диабет. 
Смята се, че ваксината БЦЖ (срещу ту-
беркулоза) има защитен ефект, но това не 
е потвърдено от изследванията. Рискът от 
диабет не зависи от ваксинацията срещу 
магарешка кашлица (коклюш), варицела  
и други ранни детски имунизации. Не е 
доказано, че ваксините за хепатит B и хе-
мофилизираните ваксини увеличават риска 
от диабет.

Ваксина за диабет със сигурност би била 
идеалното решение. Ако е възможно да се 
идентифицира вирус, който предизвиква 
диабета, тогава ваксинацията срещу него 
би била възможна. Ако кравешкият млечен 
протеин играе някаква роля за началото на 
диабета, ваксина би могла да предотврати 
появата на диабет.

С помощта на ваксина би било възможно 
да се преориентира автоимунната реакция 
в друга посока, така че инсулин-произвеж-
дащите бета-клетки на панкреаса да не бъ-
дат унищожени. Изследвания върху живот-
ни, ваксинирани с GAD протеин (вж. стр. 
363), който е открит в бета-клетките, са 
много окуражаващи и успешни в предиз-
викването на толерантност към GAD анти-

телата. Скоро започнаха проучвания и при 
хора. Има и тестове, при които инсулин е 
бил даван на хора с много висок риск от 
развитие на диабет, за да повлияе на имун-
ната им система преди бета клетките да бъ-
дат унищожени. В Американското проуч-
ване за профилактика на диабета (DPT-1), 
инсулин се прилагал два пъти дневно като 
подкожна инжекция на близки роднини на 
човек с диабет (деца и възрастни) с висок 
риск от развитие на диабет. За съжаление, 
този тип инсулинова терапия в продълже-
ние на 2-4 години не довела до превенция 
на диабета. В друга част от изследването 
на DPT-1, инсулинът се давал във вид на 
хапчета, но това също не предотвратило 
развитието на диабет. При продължаващо 
проучване във Финландия, инсулинът се 
прилага като спрей за нос.

Салицилова киселина
Салициловата киселина (аспирин, ком-

понент на много други болкоуспокояващи) 
е използвана в експерименти за намалява-
не на риска от сърдечно заболяване като 
усложнение от продължителния диабет. 
Съвременната практика препоръчва из-
ползването й при хора с диабет тип 1 и ус-
тановено сърдечно заболяване, но не и като 
превантивна мярка при хора с диабет над 
30-годишна възраст, освен ако няма разум-
на медицинска причина за предписването 
му.

Какво причинява 
диабет?

До днес не знаем какво причинява диабет 
тип 1. Но знаем със сигурност, че той не 
е причинен от яденето на прекалено мно-
го бонбони. Общоприето е, че около 60-
70% от диабет тип 1 се причинява от нена-
следствени фактори, т.е. рискови фактори, 
свързани с начина на живот, инфекциите 
или въздействието на околната среда. Но 
все още не е ясно какви са тези фактори, 
инфекции и ефекти. Рискът от развитие 
на диабет е много различен в различните 
страни (вж. „Колко често се среща диабе-

Няма научни доказателства, че ваксинирането на 
деца причинява диабет.
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та?” на страница 29). Причината за това не 
е ясна, но има много предположения.

Много родители мислят така: „Ако бяхме 
направили това по друг начин, то детето 
ни можеше да не се разболее”. Но е важно 
да се разбере, че диабетът не е резултат на 
нещо, което вие сте или не сте направили.

Автоимунно заболяване
Частично обяснение за анормалната ре-

акция на имунната защита на организма 
е наследствеността. Някои признаци или 
“маркери”, които могат да бъдат измере-
ни в кръвта, присъстват при почти всички 
деца и юноши с диабет (като HLA-анти-
гените на 6-та хромозома). Тези маркери 
обаче присъстват и при 20-60% от хората, 
които нямат диабет. Някои компоненти на 
гените имат защитен ефект, който се про-
явява във факта, че те по някакъв начин 
защитават човек от развитието на диабе-
та.

Смята се, че вирусните инфекции предиз-
викват производството на антитела, които, 
заедно с унищожаването на вирусите, реа-
гират кръстосано и увреждат инсулин-про-
дуциращите бета-клетки на панкреаса. Тъй 

като този ефект се причинява от дефект в 
собствената имунна система, диабетът се 
счита за автоимунно заболяване. 

Една теория предполага, че други аген-
ти с подобна структура на GAD протеина 
(вж. стр. 363) в бета-клетките реагират 
едновременно с имунната система, при-
чинявайки производството на антитела, 
които също могат да взаимодействат с 
GAD. Много по-късно, може би много 
години по-късно, когато имунната систе-
ма отново е изложена на агенти, подобни 
на GAD, се активира автоимунната „па-
мет”, атакуваща бета клетките. Примери 
за такива агенти, които имат протеинова 
структура, която е частично подобна на 
GAD, са кравето мляко и вирусите (енте-
ровируси, ротавируси). И двата вируса са 
често срещани при децата и причиняват 
симптоми на вирусна инфекция и гастро-
ентерит.

Бета клетките обикновено се възстановя-
ват частично след известно време, но ако 
атаките се повтарят няколко пъти, произ-
водството на инсулин намалява, което води 
до повишаване на нивата на кръвната глю-
коза. Антитела, насочени срещу произвеж-
дащите инсулин панкреатични островчета 
на Лангерханс (ICA, антитела към остров-
ните клетки и GAD антитела) могат да бъ-
дат идентифицирани няколко години преди 
началото на диабета и те са ранни призна-
ци на клетъчно увреждане. Въпреки това, 
ние не проверяваме за тези антитела, защо-
то при хора, които все още нямат диабет, 
понастоящем няма начин да се предотвра-
ти появата на заболяването, дори ако вече 
знаем за риска. Антителата могат също да 
изчезнат спонтанно, без да се развие диа-
бет при дете. Повечето деца и юноши, кои-
то развиват диабет, имат високи нива на ан-
титела. При възрастните, често се измерват 
ICA и GAD антителата, за да се определи 
вида на диабета: автоимунен диабет тип 1 
или диабет тип 2.

Смята се, че първата атака върху бета-клетките 
на панкреаса (клетки, които произвеждат инсу-
лин) се случва много години преди човек да про-
яви първите симптоми на диабет. Докато се ди-
агностицира диабета, 80-90% от бета-клетките 
вече са унищожени. 
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Наследственост
По принцип, само 13% от децата и юно-

шите с развит диабет имат родител или 
братя и сестри с диабет. Рискът от разви-
тие на диабет преди 30-годишна възраст за 
роднини от първа степен  (брат/сестра или 
родител/дете) варира от 3% до 10%. Едно 
изследване показва, чe при деца с диагно-
стициран диабет, 2-3% имат майка с диа-
бет тип 1, 5-6% имат баща с диабет тип 1 и 
4-5% имат брат или сестра с диабет тип 1. 
Същото изследване показва, че само 1,5% 
са имали роднина от първа степен  с диа-
бет тип 2. (Вж. също “Ще има ли детето 
диабет?” на стр. 309.) При изследване на 
близнаци се установило, че рискът вторият 
близнак да получи диабет може да достиг-
не 50-70%.

Фактори на  
околната среда

Фактори на околната среда, които предиз-
викват болестния процес (тригери), може 
да са повлияли в ранна възраст, много го-
дини преди началото на диабета. 

 

Ако един от близнаците има диабет тип 1, то спо-
ред датското проучване рискът от развитие на ди-
абет при втория близнак до 35-годишна възраст е 
70%. Рискът от развитие на диабет при двуяйчни 
близнаци в едно изследване е 13%. Това означа-
ва, че повече от половината от причините за ди-
абета са наследствени, а останалите зависят от 
фактори на околната среда.

Възможни причини  
за диабета

 Някои хора имат наследствена 
предразположеност към развитие-
то на диабет.

 Вирусно заболяване може да 
предизвика появата на диабет.

 Ако майката е била инфектирана с 
определени вирусни инфекции по 
време на бременността, детето й 
може да има повишен риск от раз-
витие на диабет.

 Нарушеното произвеждане на ин-
сулин от бетаклетките на панкре-
аса може да бъде открито няколко 
години преди началото на диабета.

 Фактор може да бъде приемът на 
краве мляко по време на бремен-
ността или през първата година от 
живота.

 Ако бащата е ял определени храни, 
съдържащи нитрозамини по време 
на зачеването, както е показало 
едно изследване в Исландия, това 
може да е рисков фактор . Доказа-
но е, че високите нива на нитри-
ти/нитрати и нитрати в питейната 
вода също са рискови фактори.

 Излишното тегло е важен фактор, 
но само за развитието на диабет 
тип 2.

 Установено е, че психологически 
стрес или тежки събития в живо-
та са се срещали при диабетици 
почесто както през първите две 
години от живота им, така и една 
година преди началото на диабе-
та. Те не се считат за причини за 
заболяването, но могат да увели-
чат риска от започване на авто-
имунен процес.

 Много високи стандарти на хигиена 
и малък брой инфекции в периода 
на детството могат да доведат до 
факта, че имунната система не е 
достатъчно „обучена”.
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Смята се, че увеличаването на броя на 
новите случаи на диабет се причинява от 
фактори на околната среда, тъй като гене-
тичните маркери не са се променили за из-
миналото време.

В едно проучване се казва, че ниското 
съдържание на цинк във водата, при про-
дължителна употреба на такава вода, е 
свързано с развитието на диабет. Повише-
ният риск от развитие на диабет е свързан с 
времето и мястото на раждане. Обяснение 
защо диабетът се появява в различни въз-
расти може да е фактът, че намаляването на 
производството на инсулин след започване 
на болестния процес е с доста различна 
скорост при различните хора.

Понякога деца, живеещи близо едно до 
друго, развиват диабет по едно и също 
време, което може да означава, че вирусна 
инфекция е предизвиквала появата на ди-
абета. 

Според една теория, диабетът и други 
автоимунни заболявания са причинени от 
така наречените бавни вируси, т.е. виру-
си, които са били в тялото в продължение 
на много години, оцелели поради това, че 
имунната система не е могла да ги открие 
и унищожи.

В страни с ниски хигиенни стандарти, 
където има много инфекции, имунната 
система се активира в по-голяма степен 
в ранна възраст. Това беше показано при 
опити с животни, където рискът от диабет 
беше намален. В Северна Ирландия рискът 
от диабет намалява в райони с по-висока 
гъстота на населението, което може да се 
обясни с по-чести инфекции в ранна въз-
раст. В британското проучване се казва, 
че рискът от развитие на диабет намалява 
с 20%, ако детето е имало инфекция през 
първата година от живота. Посещението 
в предучилищни институции (маркер за 
увеличен брой инфекции) намалява риска 
от развитие на диабет според едно евро-
пейско проучване. Инфекциите в неона-
талния период увеличават риска от диабет, 
вероятно поради незряла имунна система. 
Инфекция, предизвикана от острици (дет-
ски глисти, Enterobius vermicularis)  е често 

срещана, но тъй като стандартите за хигие-
на се увеличават, броят на заразените деца 
намалява. Остриците могат да предпазят 
мишките от развитие на диабет, така че се 
предполага, че намаляването на броя на за-
разените от глисти деца може да допринесе 
за повишаване на честотата на диабета.

Ако майката се зарази от рубеола по вре-
ме на бременността, рискът от развитие на 
диабет при детето е около 20%. Ако май-
ката има специален вид вирусна инфекция 
(ентеровирус) по време на бременността, 
детето ще има повишен риск от развитие 
на диабет по-късно в живота.

Може да има връзка между пиенето 
на кафе по време на бременност и риска 
от развитие на диабет. Финландия има 
най-висока честота на диабет тип 1 в све-
та, както и най-висока консумация на кафе. 
Друг рисков фактор е повишаване на те-
глото, наблюдавано главно при момчетата, 
няколко години преди началото на диабета. 
От друга страна, увеличаването на тегло-
то и затлъстяването не са рискови факто-
ри за развитие на диабет тип 1. Въпреки 
това, според едно проучване, децата, които 
по-късно развили диабет, са имали по-бър-
зо нарастване на теглото през първите го-
дини от живота (под 2 - 2,5 години). Няма 
разлика във височината и теглото при раж-
дане при деца, които по-късно са развили 
диабет.

Донесете изрезки от вестници в центъра, ако сте 
прочели нещо интересно, например за изследва-
не на диабета, и ние ще го обсъдим заедно. Мо-
жем заедно да научим нещо ново!
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Факторите на околната среда влияят на 
индивида, причинявайки промяна в риска 
от развитие на диабет в семействата, които 
са емигрирали. Децата от Азия, живеещи в 
Обединеното кралство, и децата от Самоа, 
живеещи в Нова Зеландия, имат по-висок 
риск от диабет, отколкото децата в техни-
те страни. По-голямата част от населението 
на Исландия е от Норвегия и имат същия 
тип наследствена предразположеност. Въ-
преки това, рискът от развитие на диабет в 
Исландия е само от една трета до полови-
ната от тази цифра в Норвегия. Може да се 
мисли, че тази променливост е причинена 
от различията в околната среда и климата. 
Въпреки това, Исландия и Норвегия се на-
мират на една и съща географска ширина и 
имат еднаква средна температура. Диабетът 
често се развива през зимните месеци и по 
време на пубертета. Въпреки че климатът 
и пубертетът не могат да бъдат определено 
свързани с причините за диабета, те могат 
да бъдат фактори, които го отключват, тъй 
като растежът и студеното време увелича-
ват нуждата на организма от инсулин.

Краве мляко
Броят на новите случаи на диабет годиш-

но (честота на заболяване) в различните 
страни съвпада с по-голямата консумация 
на краве мляко. При деца, диагностицира-
ни с диабет, е установено повишено ниво 
на антитела срещу кравето мляко. В Само-
анските острови, където децата изобщо не 
пият мляко, някога изобщо нямаше детски 
диабет. В Сардиния рискът от диабет е поч-
ти същият както в скандинавските страни. 
Потреблението на мляко не е толкова ви-
соко, колкото във Финландия, но, от друга 
страна, много по-високо, отколкото в други 
части на Италия.

Проучвания при мишки показват, че су-
роватъчният протеин на кравето мляко 
увеличава риска от развитие на диабет. Ако 
мишките се хранят със соева смес вместо 
с мляко, те не развиват диабет. Изглежда, 
че само някои породи крави (нашите обик-
новени млечни крави) имат мляко с проте-
инови компоненти, които влияят на риска 
от развитие на диабет. Кърменето само по 
себе си не влияе на риска от диабет, но вре-

мето, когато бебето започва за първи път да 
се захранва с краве мляко, е важно. Въпреки 
това, в кърмата се откриват следи от краве 
мляко и дори бебета, които са само кърме-
ни, могат да имат антитела срещу кравето 
мляко. Това може да обясни факта, че бебе-
та, които са били кърмени дълго време, все 
още могат да развият диабет. В австралий-
ско проучване децата, развили диабет след 
9-годишна възраст, са консумирали повече 
краве мляко в годината точно преди нача-
лото на диабета в сравнение с другите деца 
на същата възраст.

Тъй като все още не е доказано, че кравето 
мляко причинява диабет, повечето власти в 
момента не препоръчват никакви промени 
в хранителния режим на кърмачетата. Въ-
преки това, Американската академия по 
педиатрия препоръчва избягването на кра-
вето мляко през първите години от живота 
на детето в семейства със сериозна история 
на диабет тип 1, особено ако братята и сес-
трите имат диабет. Финландско проучване 
показа петкратно повишен риск от диабет 
при братя и сестри на деца с диабет тип 1 с 
високо потребление (три или повече чаши 
на ден) на краве мляко в детска възраст.

Някои изследвания показват повишен риск от ди-
абет, ако бебето изобщо не се кърми или се кърми 
само 3 месеца или по-кратко. Други проучвания 
показват, че независимо от продължителността 
на периода за кърмене, ранното захранване на 
бебето с краве мляко увеличава риска от диабет. 
Въпреки това, понастоящем няма достатъчно дан-
ни, които да доведат до съвети против пиене на 
краве мляко по време на бременността и в ранна 
детска възраст.
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Климат
В скандинавските страни съществува 

по-голям риск от диабет и началото му е 
по-често през зимата. Студеният климат 
увеличава нуждата от инсулин, което от 
своя страна увеличава риска от започване 
на диабет. Физиологичната роля на вита-
мин D е да доставя на организма калций, 
както и да поддържа  калциевия баланс. 
По-малкото слънчеви часове могат да до-
ведат до повишен риск от диабет поради 
висок оборот на калций и намаляване на 
производството на витамин D в организма.

КПГ (AGE)
КПГ (AGE) - крайните продукти на гли-

киране, представляват необратими връзки 
между глюкозата и различни вещества като 
протеини, мазнини и нуклеинови киселини 
(виж илюстрацията на страница 341). Хи-
миците отдавна знаят, че високата концен-
трация на глюкоза причинява обезцветява-
не на протеин-съдържащите  компоненти 
и ги прави вискозни. Протеините (белтъ-
чините) стават „лепкави“ и имат повише-
на склонност към кръстосано свързване. 
Обикновеният карамел е пример за такава 
реакция между глюкоза и млечен протеин 
или мазнина. Химичната структура на ве-
ществото се модифицира. Ако това се слу-
чи вътре в клетката, нейната функция може 
да се промени, допринасяйки за развитие-
то на диабетни усложнения, например при 
очите. Не е доказано, че КПГ продуктите в 
храната оказват влияние върху диабетните 
усложнения.

В Италия и Норвегия е установено по-
вишено ниво на КПГ при деца и юноши 
преди появата на клинични признаци на 
усложнения от диабет. В италианско про-
учване нивото им намалява след две годи-
ни интензивна инсулинова терапия и нама-
ляване на HbA1c. Повишени нива на КПГ 
са открити в ретината и в кръвоносните 
съдове на очите, при появили се признаци 
на ретинопатия. Повишеното отлагане на 
КПГ в кожата, сухожилията, съединителна-

та тъкан и ставите може да ограничи тяхна-
та еластичност. Това влошава симптомите 
в ръцете, краката и ходилата, което прави 
по-вероятно появата на проблеми като язви 
на краката.

Отрицателните ефекти на КПГ могат 
да бъдат неутрализирани на няколко нива 
чрез:
(1) Блокиране на продукцията на КПГ.
(2) Отстраняване на КПГ от кръвта.
(3) Унищожаване на КПГ, т.е. разкъсване 

на връзките с глюкоза.
(4) Чрез блокиране на КПГ рецепторите 

върху клетъчната повърхност.
Сега се провеждат проучвания за получа-

ване на лекарства с такива действия. Про-
ведени са окуражаващи експерименти при 
хора с увреждане на бъбреците. Кръвта им 
преминава през различни диализни апара-
ти, съдържащи протеин, който е свързан с 
КПГ. Едно изследване с прилагане на пи-
магедин, препарат от групата на амино-гу-
анидите, който разкъсва връзките на КПГ, 
показва по-бавна прогресия на увреждане-
то на очите и бъбреците. Глюкозата може 
да се свърже с различни протеини в кръвта, 
образувайки КПГ, което от своя страна се 
свързва с рецепторите на клетъчните мем-
брани. Това може да доведе до нарушаване 
на функциите на клетките, например, при 
клетките в стените на кръвоносните съдо-
ве, ретината и гладкомускулните клетки на 
вътрешните органи. Пушачите имат по-ви-
соко ниво на КПГ в кръвта. Понастоящем 
е трудно да се измери КПГ и все още не е 
установен метод за рутинното му опреде-
ляне.

Имунно блокиране
В началото на диабета все още функцио-

нират 10-20% от бета-клетките на панкре-
аса, произвеждащи инсулин (вж. илюс-
трацията на страница 358). Ако има начин 
да се спре автоимунната атака върху тези 
клетки, тогава производството на инсулин 
може да се поддържа за известно време, 
като по този начин се удължава фазата на 
начална ремисия (виж стр. 219).
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Имунотерапия
Правят се опити да се използва имуно-

модулация, с помощта на цитостатични 
лекарства в самото начало на диабета. Ци-
клоспорин А е вещество, което се използва 
успешно и дори дава възможност да се спре 
инсулиновата терапия за известно време.

В проучване, в което участвали 188 души 
с диагностициран диабет, на 25% не бил 
нужен инсулин след една година лечение 
с циклоспорин, в сравнение с 10% от тези, 
които не са получавали циклоспорин. Въ-
преки това, когато лечението с циклоспо-
рин спряло, производството на инсулин 
намаляло отново. Циклоспоринът може да 
има сериозни странични ефекти, включи-
телно увреждане на бъбреците, и поради 
това понастоящем не е рутинно лечение. 
Международната асоциация за диабет при 
деца и юноши (ISPAD) заяви, че циклос-
поринът не може да се използва за лече-
ние на деца, с изключение на клинични 
проучвания, които отговарят на въпроси, 
които няма как да бъдат изяснени при въз-
растните.

Светлинна терапия
В едно шведско изследване белите кръв-

ни клетки (левкоцити) били лекувани с 
ултравиолетови лъчи (фотофореза) при на-
чалото на диабета, като децата и юношите 

приемали специално лекарство (псорален). 
Целта била да се улесни разпознаването от 
имунната система на клетките, които при-
чиняват увреждане на бета клетките. Паци-
ентите се нуждаели от по-малко инсулин, 
но нямало разлика в стойностите на HbA1c 
след три години.

Диазоксид
В началото на диабета, имунната защита 

атакува тялото с антитела, насочени срещу 
специфични протеин-белтъци (наречени 
GAD) в бета-клетките. Когато започва ин-
сулиновата терапия, бета-клетките вече не 
трябва да работят с такова напрежение и 
следователно намалява производството на 
протеин, който активира антителата, което 
води до отслабване на интензивността на 
имунната атака. Смята се, че това е част от 
механизма на фазата на ремисия или „ме-
дения месец“.

Диазоксидът е вещество, което нала-
га мощен блок върху активността на бета 
клетките и по този начин намалява произ-
водството на инсулин. Производството на 
GAD протеин, който се атакува от анти-
тела, също се намалява и в резултат на това 
се намалява увреждането на бета клетките. 
Когато диазоксидното лечение се прекра-
ти след няколко месеца, се предполага, че 
имунната система няма да реагира толкова 
силно. Шведско проучване при възрастни 
показва по-висока остатъчна инсулинова 
продукция в периода до 1,5 години след 
началото на диабета в група хора с диаг-
ностициран диабет, които са лекувани с 
диазоксид в продължение на 3 месеца. Ко-
гато това проучване се повтаря при деца, 
същият ефект се наблюдава след 1 година, 
но след 2 години той не е толкова изразен. 
Въпреки това, диазоксидът не е подходящ 
за лечение на деца с ново диагностициран 
диабет, тъй като е свързан с висока честота 
на странични ефекти.

Никотинамид
Никотинамид (наричан още витамин РР) 

е вид витамин В (ниацин), за който се смя-
та, че намалява риска от развитие на диабет 

Имунотерапия
 Във Франция и Канада за експери-
ментално лечение в началото на 
диабета се използват цитотоксини 
(циклоспорин А). При тази терапия 
някои хора могат да се справят без 
инсулин. 

 Но  необходимостта от инсулин 
винаги се връща след прекратява-
не на лечението.

 Тези лекарства имат риск от сери-
озни странични ефекти (като ув-
реждане на бъбреците).
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чрез защита на бета клетките от атака на 
имунната система. В Нова Зеландия, този 
препарат е бил даван на братя и сестри на 
деца, на които наскоро е диагностициран 
диабет за около две години, за да се пре-
дотврати развитието на диабет. Той също е 
назначаван на цели класове ученици, кое-
то води до 60-70% намаляване на риска от 
развитие на диабет.

В широкомащабно проучване, изслед-
ващо родителите и братята и сестрите на 
деца с диабет, никотинамид е бил даван на 
тези, които са имали висок риск от разви-
тие на диабет, което е било определено от 
кръвни изследвания (END1T проучване). 
За съжаление, това проучване не успява 
да покаже полза от лечението с никотина-
мид. Изследването се провеждало по т.нар. 
двойно-сляп метод, т.е. половината от учас-
тниците са лекувани с никотинамид, а по-
ловината са приемали плацебо (неактивни 
таблетки). Нито пациентите, нито лекарите 
са знаели на кого е бил даден никотинамид 
и на кого - плацебо. Същият брой хора и в 
двете групи развили диабет.

Може да ви се стори странно, че поло-
вината от изследваните хора са получава-
ли хапчета, които не работят, но само този 
научен подход към изследванията ни поз-
волява да видим дали никотинамидът има 
защитен ефект. Общоприето е да се прави 
двойно-сляпо проучване, когато се изслед-
ват ефектите на всяко ново лекарство.

Никотинамид се предписва в началото 
на диабета, за да се запази функцията на 
бета клетките. Само при пациенти на въз-
раст над 15 години, изглежда, има опреде-
лен ефект, тъй като нивото на С-пептида 
не намалява значително 12 месеца, след 
като те са спрели да получават никотина-
мид. Това показва, че остатъчната инсу-
линова секреция е продължила по-дълго 
време. В продължение на 1-5 години нико-
тинамид бил предписан на група от хора 
с известна анамнеза за диабет и които все 
още имали способността да произвеждат 
определено количество от собствения си 
инсулин. Групата, получавала никотина-
мид имала най-добрите нива на HbA1c и 

по-високи нива на С-пептиди, което по-
казва подобрено производство на инсулин 
от бета-клетките.

Трансплантация

Панкреас
Трансплантация на панкреас е извършва-

на в продължение на много години. Днес е 
възможно да направите трансплантация на 
панкреаса, ако имате нужда от нов бъбрек. 
Бъбречната трансплантация се извършва 
доста често, превръщайки се в рутинен ме-
тод. Ако трансплантацията на панкреаса 
работи добре, тогава човек не се нуждае от 
повече инжекции с инсулин. Пациентите 
могат да следват нормална диета и техният 
HbA1c се нормализира.

След трансплантацията възникват про-
блеми поради отхвърляне на трансплан-
танта (имунната система не харесва „чуж-
дите” органи и се опитва да ги отхвърли). 
След една година около 80% от трансплан-
татите на панкреаса функционират добре, 
ако се трансплантират едновременно с бъ-
бреците. Въпреки това, резултатите след 
трансплантация на панкреас не са много 
задоволителни. Причината е, че отхвърля-
нето на панкреаса е по-трудно за откриване 

Белите кръвни клетки са “войниците” в армията 
на защитниците на тялото ви срещу бактериални 
и вирусни инфекции. При диабет, тялото „е реши-
ло”, че е подложено на атака, така че имунната 
защита „контраатакува” бета-клетките, произ-
веждащи инсулин.
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от отхвърлянето на бъбреците, където тес-
товете за урина са много информативни. 
Когато бъбречната трансплантация е под 
заплаха от отхвърляне, лечението може да 
започне по-рано, като се защитава и транс-
плантация на панкреаса. Друг проблем е 
възможното увреждане на тъканите на хра-
носмилателни ензими на трансплантира-
ния панкреас.

След трансплантацията трябва да се взе-
мат няколко лекарства, включително корти-
зон, които противодействат на отхвърляне-
то. В същото време кортизонът повишава 
нивата на кръвната глюкоза, което услож-
нява ситуацията. Лекарствата, използвани 
за предотвратяване на отхвърлянето (нари-
чани цитостатици или имуномодулиращи 
лекарства), също могат да доведат до мно-
жество странични ефекти, някои от които 
са сериозни.

Бета клетките на новия панкреас са 
чувствителни към атаки на имунната сис-
тема, водещи до връщане на диабета, осо-
бено ако трансплантацията е от идентичен 
близнак. Но това може да бъде ефективно 
предотвратено чрез имуномодулиращи 
лекарства, които са предписвани за предо-
твратяване на реакцията на отхвърляне.

Дори ако всички проблеми с отхвърляне-
то се разрешат, трансплантацията на пан-
креаса никога не може да бъде метод за 
избор при рутинното лечение на диабета, 
тъй като просто няма да има достатъчно 
човешки трансплантанти на панкреаса.

Трансплантация на 
островчета

Островчетата на Лангерханс (виж илюс-
трацията на страница 38), съдържащи бе-
та-клетките, произвеждащи инсулин, могат 
да бъдат получени от донор. Тези остров-
чета могат да се инжектират в черния дроб 
на човек с диабет и след това могат да про-
изведат определено количество инсулин. 
Този метод все още е на етап проучване 
и само няколко стотин хора по света са го 
тествали.

Доскоро само 12% от пациентите, полу-
чили нови островчета, можеха да живеят 

без инсулин повече от една седмица след 
трансплантацията. През 2000 г. в Едмънтън 
(Канада) е направен голям пробив, като се 
приложила имуносупресивна програма без 
кортизон (въпреки че кортизонът повишава 
кръвната глюкоза, той винаги е бил нераз-
делна част от имуносупресивната програ-
ма). Седем души са получили островчета 
от два или три донора, които са били ин-
жектирани във порталната вена на черния 
дроб. Те са живяли без инсулин средно 9 
месеца, като средният им HbA1c намалял 
от 8,4% на 5,7%. Този „Протокол от Едмън-
тън“ беше повторен в Канада, САЩ и Евро-
па, а около 200 души вече са получили това 
лечение по целия свят. Делът на успешни-
те резултати при 46 пациенти от Едмънтън 
през 2003 г. е 80% без инсулин.

Основният проблем с трансплантацията 
на островите е, че антителата и реакциите 
на отхвърляне могат да атакуват тези клет-
ки, както и целите трансплантирани орга-
ни. Опитват се да се използват методи, при 
които островчетата са поставяни в малки 
епруветки или запечатвани в пластмаса, за 
да се предотвратят атаките на антителата 
срещу островчетата.

Всяка година се публикуват над 10 000 статии за 
различни диабетни изследвания. Много от тях во-
дят до някакъв напредък, но досега все още никой 
не може да даде отговор на въпроса защо човек 
развива диабет и как да го излекува. Въпреки 
това има много причини да бъдем оптимисти за 
бъдещето. Има дискусии за това как да се из-
ползват собствените стволови клетки (способни 
да се развиват в бета-клетки), така че с помощта 
на генното инженерство те да започнат да произ-
веждат инсулин. 
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Клетки, продукт на на 
генното инженерство

Провеждат се и експерименти с така на-
речените стволови клетки, които са гене-
тично модифицирани, за да произвеждат 
инсулин. Тази идея е много привлекател-
на, защото ако някои от нашите собстве-
ни клетки могат да произвеждат инсулин, 
няма да има проблеми с отхвърлянето.

Генетично променените мускулни клетки 
на мишки са в състояние да произвеждат 
инсулин с постоянно ниво, независимо от 
кръвната глюкоза. Това би било ефективна 
заместителна терапия за нощта и вместо 
базалния инсулин, използван сега, такива 
клетки биха могли да произвеждат много 
стабилно ниво на инсулин в кръвообръ-
щението. Генетично променени клетки на 
хипофизата успели да разпознаят различни 
нива на глюкоза в кръвта и да произведат 
достатъчно инсулин, за да излекуват диа-
бет при мишки. За разлика от транспланти-
раните клетки на островчетата, клетките на 
хипофизата са резистентни към автоимун-
ни атаки.

Други начини 
за прилагане на 
инсулин

Назален спрей
Инсулинът, прилаган като назален сп-

рей, се абсорбира по-бързо през носната 
лигавица, отколкото при подкожно прило-
жение. Много хора са изследвани, но все 
още не е сигурно дали това може да стане 
клинична реалност. Може да има проблеми 
с абсорбцията на инсулин при хора, които 
имат висока температура или са алергич-
ни, или страдат от настинка. Също така, 
ние все още не знаем как инсулинът може 
да повлияе на носната лигавица след дълго 
време. Според едно проучване, е необхо-
дим двадесет пъти повече инсулин, когато 

се прилага в носа, отколкото с инжекции. 
Въпреки това, 7 от 31-те участници преж-
девременно са прекъснали проучването 
поради проблеми с висока или ниска кръв-
на глюкоза. В това изследване HbA1c леко 
се е увеличил  от 7,1 на 8,1%.

Таблетки
Проблемът при създаването на инсулин 

в таблетна форма е, че той се разгражда 
(разрушава се от киселината в стомаха). 
Това може да бъде разрешено чрез поста-
вянето на инсулиновата таблетка в капсу-
ла, така че инсулинът да се освобождава 
само след като таблетката достигне до 
червата. След това инсулинът може да се 
абсорбира в кръвта, но това е много бавен 
процес с риск от нередовно инсулино-
во действие. Едно от предимствата е, че 
инсулинът, който се абсорбира в кръвта 
от червата, преминава през черния дроб 
преди да влезе в общото кръвообращение, 
по същия начин, както инсулина, който се 
произвежда от здрав панкреас. Инсули-
новите таблетки имат изключително дъл-
готраен ефект и еднократната доза може 
да бъде ефективна до една седмица. Това 
може да предизвика затруднения при из-
бора на подходящи дози.

Инсулин в супозитории
Инсулинът може да се абсорбира от рек-

тума при прилагане под формата на супо-
зитории (свещички). Поради слабата аб-
сорбция, е необходима инсулинова доза 
10 пъти повече от обикновено, за да се по-
стигне приемлив ефект на намаляване на 
кръвната глюкоза.

Инхалиран инсулин
Експерименти с въвеждането на ин-

сулин под формата на аерозолен спрей 
(така както и хората с астма вземат свои-
те лекарства) бяха успешно проведени 
при възрастни. Клиничните проучвания 
при юноши и деца с инхалиран инсулин 
са също толкова окуражаващи, колкото 
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и тези при възрастните. Инсулинът се 
абсорбира по-бързо през лигавицата на 
белите дробове. Може да има някои прак-
тически ограничения на този метод: при 
хора с астма, абсорбцията на инхалира-
ния инсулин се намалява, а при пушачите 
се увеличава. Дългосрочните ефекти вър-
ху белите дробове при инхалирането на 
инсулин обаче няма да са известни още 
много години.

Химична промяна  
на молекулата  
на инсулина

Промените в структурата на молекулата 
на инсулина могат да доведат до по-кратък 
или по-дългъг ефект на инсулина. Примери 
за това са новите ултрабързи инсулинови 
аналози (НовоРапид, Хумалог и Апидра), 
които действат много по-бързо от регуляр-
ния бърз инсулин (виж стр. 87). Има го-
ляма нужда от по-добър нощен и базален 
инсулин с по-равномерно действие. Това е 
постигнато чрез заместване на някои ами-
нокиселини в молекулата на инсулина, как-
то при инсулина Гларгин (Лантус), който 
сега е регистриран в много страни (вж. стр. 
88). Друг инсулин с удължено действие 
се създава с помощта на свързването му с 
протеин в кръвообтъщението (албумин). 
Инсулинът се освобождава бавно, за да се 
поддържа стабилно ниво през деня между 
храненията и през нощта. Този инсулинов 
аналог се нарича Детемир (Левемир, виж 
стр. 88).

Алтернативни начини за по-
ставяне на инсулин

 Назален спрей Бързо действие,  
 добър метод   
 за поставяне на 
 инсулин преди  
 хранене. Но е  
 малко вероятно  
 това да стане  
 клинична реал 
 ност.

 Перорален Бавно действие,   
инсулин добро за  
(таблетки) базален инсулин.

 Свещички Бързо действие,  
 но са необходими  
 големи дози.

 Аерозол  Бързо действие,  
за инхалация но трудно се 
 определят  
 дозите.

 Химически  Освобождава се 
свързан  само при висока 
инсулин кръвна глюкоза. 
 Технически  
 трудно.

 Промяната  Побързо или 
в структурата позабавeно  
на инсулина действие.

 Спептид  Той се произвежда 
(виж стр. 356) от човешкия  
 панкреас, но  
 не е включен  
 в съвременния  
 инсулин.
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Начало на диабета
Когато всяко дете, юноша или възрастен 

развие дългосрочно хронично заболяване, 
ситуацията се усложнява за цялото семей-
ство. Необходимостта от адаптиране към 
нов живот създава предизвикателства и от-
нема известно време. Когато са изправени 
пред криза, повечето хора преминават през 
едни и същи етапи на реакция към нея. 
Професор Джони Лудвигсон описва раз-
личните фази на кризата:

Шокова фаза
По време на шоковата фаза е трудно да 

се мисли ясно и рационално. Мислите 
препускат хаотично в главата ви. Всичко 
ви изглежда нереално. Това не може да се 
случва, не може да бъде истина. Може би 
всичко това е някакъв кошмарен сън? Чес-
то имате чувството, че се въртите в кръг, 
дезориентирани сте, като в мъгла. Не мо-
жете да възприемате информацията, която 
получавате. Гледате лекаря, наблюдавате 
реакцията му, езика на тялото му и разби-
рате колко сериозна е ситуацията. Слушате 
окуражаващи думи, утешения, вярвате и се 
надявате, но не сте готови да мислите под-
робно за болестта, за нейното възможно 
прогресиране и лечение, за всички прак-
тически неща, които я съпътстват. Иска-
те да задавате въпроси, но ви е трудно да 
фокусирате мислите си или да видите пътя 

напред. Мислите си, че лекарят трябва да 
усеща, сестрата трябва да усеща, всеки 
трябва да усеща вашите вътрешни мисли 
за това, което е важно за вас в момента.

Фаза на реакция
Реакцията ви на кризата е тъга, сълзи, 

безсъние, агресивност и усещане за горчи-
вина. Тази фаза също отнема време. Уте-
хата е важна, но тя трябва да е честна, а не 
бурна и нереалистична. „Не трябва да се 
тъгува“ - изглежда фалшиво. „Не трябва 
да тъгувате“ - се усеща като удар в лицето. 
Защо да не бъдете тъжни? Всеки в такава 
ситуация има право да бъде тъжен. Много 
е естествено да почувствате скръб, огорче-

Психология

„Не можеш да спреш птиците на тъгата да летят 
над главата ти, но можеш да им попречиш да сви-
ят гнездо там.“

Китайска поговорка

Различни фази на кризата

1 Шокова фаза
2 Фаза на реакция
3 Фаза на възстановяване
4 Фаза на преориентация
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ние и разочарование.Тъгувате за здравия 
човек, който някога сте били. Животът ви 
изглежда несправедлив. Винаги е неспра-
ведливо, когато някой е поразен от сериоз-
но заболяване, но тъгата в крайна сметка 
ще изчезне. Ще се почувствате по-добре. 
Не е ваша вината за появата на болестта, 
това не е ваша грешка. Трябва време, за да 
намерите сили да изслушвате казаното, да 
приемете реалността въпреки горчивината 
и страха.
Фаза на възстановяване

След известно време ще влезете във 
фазата на възстановяване. Някой трябва 
да се справи с болестта. Сега имате нуж-
да от знания. Какво трябва да направите, 
ако кръвната ви глюкоза спадне твър-
де ниско? Как сами да си правите тези 
ужасни инжекции? Не можете да се от-
пуснете или да дишате свободно отново, 
докато не овладеете всичко. Най-лошият 
период приключи. Можете да научите 
повече за инсулина, контрола на диабе-
та, диетата и хипогликемията. Систе-
матично, малко по малко, започвате да 
учите необходимото и да възстановявате 
живота си.

Фаза на преориентация
Ще отнеме много време, преди кризата 

ви да премине във фаза на преориентация 
и да установите различен, но приемлив на-
чин на живот - такъв, при който диабетът е 
важна част, но в никакъв случай не е всич-
ко. 

На моменти ще бъде трудно хората около 
вас да ви разбират. Трябва  време, за да пре-
минете през всички тези фази на кризата 
и това е неизбежна ситуация, когато някой 
от семейството развие диабет. Разбира се, 
че това е несправедливо - лечението може 
да бъде трудно, животът ви рязко се е про-
менил, може да изпитвате страх от смъртта 
или от това, че сега сте различен от дру-
гите. Но все пак ще дойде събота вечер  с 
песни, смях, танци, добра храна, ще има 
училище или работа, пикници, ваканции и 

приятели. Животът ви никога няма да бъде 
като преди, но пак може да бъде вълнуващ 
и радостен, дори ако някои правила са се 
променили.

Някои хора замръзват на място в скръб-
та си и не могат да се придвижат напред. 
Такива хора се нуждаят от професионална 
помощ. Продължителното отричане пречи 
на хората да усвояват знанията, които са им 
необходими, за да адаптират живота си към 
диабета.

Независимо каква е причината за житей-
ска криза: смъртта на някой близък и скъп 
човек, развод, развитието на диабет или 
нещо друго, винаги остава спомен за слу-
чилото се, като белег по кожата. 

Когато в семейството се роди първото дете, някои 
родители се чувстват така, сякаш се е появила цъ-
каща бомба в дома им. Когато бебето започне да 
плаче, те никога не знаят дали има нужда да сме-
нят памперса, гладно ли е детето или жадно, боли 
ли го нещо. Но с течение на времето родителите 
се отпускат, научават се какво да правят и стават 
по-уверени в новата си роля. Подобна ситуация 
възниква, когато родителите за първи път разбе-
рат, че детето им има диабет. До този момент те 
са вярвали, че вече са се научили как да се гри-
жат за детето си, а сега се оказва, че изобщо не 
знаят нищо. Какво се случва, ако детето развие 
хипогликемия? Как да адаптират инсулиновите 
дози към храната? Какво могат да направят като 
семейство? И още стотици и стотици въпроси ча-
кат отговор. Но точно както са се адаптирали към 
първото си дете, те скоро ще се научат как да се 
адаптират и към тази нова ситуация.
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Ако обаче преминете през кризата и при-
емете случилото се, ситуацията ще бъде 
подобна на тази, в която сте получили рана, 
която вече е зараснала: можете да видите 
белега, но през повечето време не мислите 
за съществуването му.

„Не можете да научите човек на нищо - 
просто му помогнете да го намери в себе 
си.“ 

Галилео Галилей 1564-1642

Диабетни или семейни 
правила?

Ако вие като родител обсъждате какви 
„правила“ да установите вкъщи, важно е 
да вземете предвид кои изисквания наис-
тина са свързани с диабета на вашия син 
или дъщеря и кои са част от нормалното 
възпитание. Ако винаги се позовавате на 
диабета, когато става въпрос за правила 
или забрани, тогава младият човек ще за-
почне да мрази всяка мисъл за диабета си, 
който не му позволява толкова много пре-
красни неща. Ако обаче помислите внима-
телно, ще установите, че повечето подходи 
и методи на възпитание зависят от напълно 
различни фактори и са еднакво верни както 

за детето с диабет, така и за неговите братя, 
сестри или приятели без диабет.

На много деца е позволено да ядат слад-
ки само при специални поводи или през 
почивните дни. В същото време, повечето 
деца биха предпочели да ядат сладки всеки 
ден, ако това им беше позволено. Подобни 
дискусии за яденето на вредни храни са 
характерни за всяко семейство. Ако оба-
че детето има диабет, е много по-лесно и 
удобно да се обърне внимание на ефекта на 
храната върху кръвната му глюкоза, когато 
казвате „не“ на сладкишите. Често споря с 
родителите, като ги убеждавам, че е много 
важно да се върнем към нормалните отно-
шения между деца и родители възможно 
най-бързо и да наблягаме на диабета въз-
можно най-малко, когато става въпрос за 
отглеждането на детето и спазването на 
определени правила, свързани с възпита-
нието. С оглед на бъдещето е важно, ако 
е възможно, да сте приятелски настроени 
към диабета. Ако много правила и забрани 
се приписват на диабета, това ще има обра-
тен ефект, принуждавайки младия човек да 
мрази болестта си. 

Когато посещавате център за диабет, трябва да 
работим заедно при равни условия. Ако посеще-
нието при лекаря се възприема като „викат ме в 
кабинета на директора“, тогава нещо се е обър-
кало напълно.

„Учим се от собствените си грешки“, казва пого-
ворката. Но винаги ли е необходимо да се изо-
бретява колелото наново? Можете да научите 
много, като говорите с други родители или при-
ятели, които имат диабет. Те могат да ви кажат 
практически малки неща от ежедневието с диа-
бет, за които дори и ние в диабетния център зна-
ем по-малко, тъй като повечето от нас не живеят 
с диабет у дома.
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Ето защо е важно да се обясни на млади-
те хора, че повечето правила и ограниче-
ния относно храната или сладкишите не са 
следствие от това, че имат диабет, а са об-
щовалидни и биха се прилагали във всеки 
случай. В противен случай детето ще свър-
же всички забрани с диабета.

Не забравяйте, че правила и ограничения 
са съществували в живота на детето и пре-
ди диабетът да излезе на сцената. Диабетът 
носи със себе си много нови правила, което 
често води до употребата на фрази от типа 
„нито това, нито онова“. Вместо да забра-
нявате всичко, се опитайте да насърчава-
те детето си да прави нещата, които може 
- това включва повечето аспекти от еже-
дневието. Не се скъпете на похвали и на-
сърчения. Наградите са заслужени, защото 
детето с диабет всеки ден трябва да прави 
много неща, които дори повечето възраст-
ни не биха искали наистина да правят. Пох-
валете детето си за необходимите кръвни 
изследвания и заслужено го насърчавайте, 
когато си прави инжекции. Хвалете детето 
си, когато само избира храни, подходящи за 
диабета, и покажете, че високо оценявате 
факта, че детето не яде бонбони зад гърба 
ви. (Колко родители не отварят чекмедже-
то, за да хапнат нещо сладко, когато детето 
заспи?) Похвалата и насърчението помагат 
много по-спокойно да се възприемат и при-
лагат новите неща.

Дори и да сте родител или възрастен с 
диабет, вие също се нуждаете от окуража-
ване, похвала и „позитивен тласък“, когато 
посещавате диабетния център. Ако посе-
щението се възприема като „повикване на 
килима пред директора“, значи тук нещо 
не е наред. Вие не идвате при нас на изпит 
- ще го вземете или ще се провалите. Ние 
се нуждаем от взаимодействие, също както 
и вие. Нашата работа е да ви помогнем по-
добре да управлявате диабета си като част 
от вашето ежедневие.

Как би могъл един футболен отбор да 
успее без награди и похвали? Всеки чо-
век, дете или възрастен, се нуждае от въз-
питател, който да го мотивира, да оценя-
ва неговите способности и потенциал и в 
конкретния случай постоянно да коригира 
практическите им умения за живот с диа-
бет. Покажете на младежа, че осъзнавате 
колко е трудно да се живее с диабет - често 
е много по-трудно детето или тийнейджъ-
рът да се справят добре с диабета, отколко-
то например е за родителите да се откажат 
от тютюнопушенето. Но от друга страна, 
е важно да не се обърква младежът, ако го 
претоварим с похвали и насърчение, когато 
всичко върви гладко. Много е лесно да за-
почнете да се държите твърде покровител-
ствено с детето с диабет. Да го разбирате 
и поощрявате - да, но да го съжалявате, е 
най-малко полезно.

Може би е добра идея да отидете да поговорите с 
някого, който е страдал от диабет в продължение 
на много години, и да се поучите от опита му.

Ин и Ян са концепции на китайската философия, 
два принципа, които са в баланс и хармония. Оп-
итайте се да гледате на диабета си като на част 
от себе си, която може да съществува в баланс и 
хармония с останалата част от вашата личност. 
Вашето отношение е много важна част от грижа-
та за диабета. Тези, които мразят болестта си, 
скоро ще започнат да се борят с нея.
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Как да се сприятелите  
с диабета си

Вашият диабет ще бъде с вас 24 часа на 
ден. Затова е важно да намерите начин да 
се сприятелите с него, или поне да не гле-
дате на него като на свой враг. Ако си поз-
волите да мразите болестта си, ще ви бъде 
трудно да организирате живота си така, че 
да не усещате отрицателното й влияние. 
Има три основни начина, по които хората 
възприемат диабета си:

(1) Игнорират го - ядат каквото им 
харесва и инжектират инсулин, само 
за да не се чувстват зле в момента.

Много юноши преминават през тази фаза 
за повече или по-малко кратък или дълъг 
период от време, а някои никога не могат 
да се измъкнат от нея, защото мразят бо-
лестта си. 

Ако влезете в зряла възраст с такова от-
ношение, съществува риск никога да не 
го промените. Вместо това се опитайте да 
възприемете края на тийнейджърския пе-
риод като повод да проявите смелост и да 
започнете да действате по такъв начин, че 
да промените нещо в начина си на живот и 
в контрола на диабета си.

(2) Напълно се вживяват в диабе-
та си, той ги обсебва изцяло, живеят 
само за да контролират заболяванeтo 
си по най-добрия начин.

Да обясните нещо на някого не означава, че другият ще го научи...

Всеки би могъл да се чувства като това момче. 
Трудно се живее с диабет, често е много трудно. 
Но ако мразите диабета си, няма да е лесно да 
се сприятелите с него ... Важно е да не оставите 
диабета си да се контролира сам. Вместо това из-
берете начина на живот, който харесвате и ние 
ще ви помогнем да коригирате лечението според 
вашите желания.

„Регулаторна болест“ или „регулопатия“ 
е термин, който се използва, когато изоста-
вите обикновения си начин живот и плано-
вете си за бъдещето. В началото родители-
те и лекарите остават с впечатлението, че 
всичко върви много добре. Ако обаче тези 
усилия за постигане на отлично ниво на 
глюкоза не позволяват на младия човек да 
се включи в социалния живот, да общува с 
приятели, да се отпусне вечер или да отиде 
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на лагер, тогава нещата са отишли твърде 
далеч. Ако при вас е така, тогава е време да 
си направите почивка и да си позволите да 
започнете да живеете отново.

Ако диабетът е много строго регулиран, 
тогава можете да започнете да получава-
те твърде много хипогликемични състоя-
ния или безсимптомна хипогликемия, 
когато няма симптоми предшественици 
на хипогликемия (вж. страница 64), кое-
то също е далеч от здравословно състоя-
ние.

(3) Превръщат диабета в естествена 
част от живота си.

Това е по-лесно да се каже, отколкото да 
се направи - всеки, който го е опитал, знае. 
Но можете да се отнасяте към болестта си 
така, че да не й позволите да поеме пълен 
контрол над живота ви. Ако инжекциите с 
инсулин станат за вас нещо, което правите 
ежедневно, без да мислите за него, точно 
както миете зъбите си сутрин и без което 
абсолютно не бихте искали да живеете, 
значи сте изминали дълъг път в приемане-
то на диабета.

Какво ще кажете да превърнете диабета в 
част от ежедневието си? Учете се от прия-
телите си, наблюдавайте други хора с диа-
бет и със сигурност ще намерите някой, от 
чието отношение си струва да се поучите.

Диабетът засяга  
цялото семейство

Различните хора имат различно възприя-
тие за трудностите, свързани с различните 
аспекти на диабета. За малките деца обик-
новено  най-трудната страна са инжекции-
те. По-големите деца и юноши често уста-
новяват, че най-досадна е необходимостта 
да бъдат стриктни и да обясняват диабета 
си на другите. За възрастните най-трудни 
са контрола на храните и теглото.

„Лечението на диабет, зависим от инсу-
лин - изкуство или наука?“ е заглавието 
на лекция на британския лекар Робърт Та-
търсол от Нотингам. Той описва какво се 
случва в семейството, когато детето развие 
диабет:

- Това е добра причина за „триене на сол 
на главата“ на някой, който е позволил на 
член на семейството, особено на дете, да 
получи хронично заболяване.

- Заболяването може и да има неясна при-
чина, но е с наследствен компонент - тогава 
членовете на семейството започват интен-
зивно да проверяват родословното си дър-
во, за да намерят „изкупителна жертва“, 
продължава Робърт Татърсол. Лечението 
трябва да стане важна част от заболяване-
то, което поглъща времето и е болезнено.

- Управлението на болестта може да по-
влияе на живота на всички останали чле-
нове на семейството, което допълнително 
увеличава натиска върху семейството. Каз-
ва им се също, че самоконтролът и само-
регулирането трябва да бъдат важни ком-
поненти.

- Погледът към бъдещето прави картина-
та завършена. Ужасните резултати от нера-
зумния начин на живот, за които членовете 
на семейството научават, може би чукат на 
вратата също като при други страдащи от 
същото заболяване, които имат очевидни 
и тежки последици от болестта, например 
ампутация. Още по-лошо е, ако лекарите, 
които не са много уверени в целите на ле-
чението и неговите начини, дават противо-
речива информация за неговия курс, което, 
разбира се, допълнително усложнява ситу-
ацията. Не забравяйте, казва проф. Татър-
сол, че всяко семейство, в което някой раз-
вива диабет, е в подобна ситуация.

Роднина или приятел на 
човек с диабет

Роднините желаят само доброто, но това 
не винаги може да изглежда така. Важно е 
да се знае какъв тип грижи са нужни на хо-
рата с диабет и с какво могат да се справят 
сами. В същото време детето, юношата или 
партньорът с диабет трябва да разберат 
колко е важно за близките им да знаят как 
протича ежедневието им, за да се чувстват 
по-спокойни и уверени.

Родителите могат лесно да започнат да 
покровителстват детето прекомерно, тога-
ва младият човек ще започне или да кон-
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тролира диабета си прекалено самостоя-
телно, или да протестира, например, като 
изяжда големи количества сладкиши. Ако 
е възможно, опитайте се да разберете нуж-
дите на всеки член от семейството. „Съве-
тът на семейството“, за който е добре да се 
отделя време и където можете да седнете 
всички заедно и да поговорите, е идеален 
форум за обсъждане как да постигнете съ-
гласие по различни позиции в семейството.

Приятелите трябва да знаят как могат да 
ви помогнат, в противен случай те могат да 
се превърнат в „бонбонени ченгета“, които 
от добри намерения постоянно ще повта-
рят, че това или онова е вредно. Случва се 
наглед противоположни по значение фрази 
да ви дразнят еднакво силно: „Не ме инте-
ресува диабетът ти, това са твоите пробле-
ми“ и „Загрижен съм за теб. Наистина ли 
ще изядеш този пакет сладки?“ Хубаво е да 
обсъдите всички неща и да прецените как-
ва помощ, „повече или по-малко“ и подкре-
па ще искате да получавате от близките си.

Семейството и приятелите също тряб-
ва да имат достатъчно знания за диабета, 
ако искат да предложат някаква помощ или 
разбиране. Лечението на хипогликемия е 
добър пример и би било полезно, ако те мо-
гат да направят инжекция глюкагон. Колко-
то повече вашите приятели знаят, толкова 
повече помощ можете да получите от тях. 
Опитайте се да им обясните какво прави-
те и защо. Обяснете как работи инсулинът, 
как работи физическата активност и защо 
понякога можете да ядете захар, а понякога 
не.

Разговор с приятелите
Много хора не искат да говорят за диабета 

си, защото на практика той не се забелязва 
отстрани. В същото време е очевидно, че 
все още не сте приели диабета си, ако не 
искате да кажете на приятелите си за него. 
Важно е приятелите ви да разберат защо 
може да се почувствате зле и какво могат 
да направят, ако това се случи. Най-добре 
е да кажете на всички възможно най-ско-
ро, веднага след като сте диагностицирани 
с диабет. Когато това стане, нещата вече 
няма да изглеждат толкова потискащи. 
Много по-лошо е да се разхождаш, чудей-
ки се какво и колко знаят хората около теб.

Диабетът е невидим дефект, който не може да се 
види отвън. Понякога може да се чувствате по-
добре, ако никой не знае за него. С течение на 
времето обаче и вие, и вашите приятели ще раз-
берете, че ще бъде по-лесно, ако всички бъдат ин-
формирани за състоянието ви. Ако например за-
почнете хипогликемия, всички ще разберат какво 
се случва и ще знаят какво да направят, ако сте ги 
информирали предварително. Много хора при-
знават колко трудно им е било да обясняват за 
диабета си, когато са получавали хипогликемия 
и са имали нужда от помощ.

Може да се отдалечите от приятелите си, ако те 
не разбират защо трябва да правите определе-
ни неща в определен момент. Опитайте да пре-
върнете диабета в естествена част от живота си и 
кажете на приятелите си за това в училище и на 
работа. Важно е те да знаят какво да правят, ко-
гато имате нужда от помощ, например, ако имате 
тежко хипогликемично състояние.
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Най-ранният ми спомен за диабета е от 
времето, когато бях на 8 години. Момиче-
то, което живееше в съседната къща, има-
ше диабет. Единственото, което знаех за 
това, беше, че тя не трябва да яде захар. Но 
аз забелязвах бучки захар в джоба й, които 
тя ядеше от време на време. Беше ми труд-
но да разбера това, тъй като никой не ми 
обясни защо прави това и аз бях убеден, че 
тя мами родителите си.

Как да промените  
начина си на живот?

Много хора си задават този въпрос. Не 
е лесно да убедите някого, че трябва да 
промени навиците си, за да се чувства по-
добре. Да го убеждавате твърде настоя-
телно може дори да не е най-добрият начин 
да накарате човек да направи това, което е 
добро за здравето му. Но какво наистина е 
„най-добре“ от гледна точка на индивида?

Елизабет Арборелиус, доктор по психо-
логия, изучава как е възможно да се проме-
нят ежедневните навици на хората.

- Тук говорим за концентрацията на ин-
формация. Не винаги е вярно, че знанието 

влияе на нагласите, които от своя страна 
определят поведението. Признаваме, че 
хората са рационални, но това не винаги 
е така, твърди тя. Понякога онова, което е 
вредно за човешкото здраве от обективна 
гледна точка, не е задължително да се въз-
приема по същия начин от отделния човек.

- Веднъж чух медицинска сестра да каз-
ва: „Не съм фанатик, но не виждам причи-
на хората да пушат!“ Разбира се, тя имаше 
право да критикува гледната точка на па-
циента. Но ако целта е промяна в поведе-
нието, тогава човекът с диабет трябва да 
може да чуе добро обяснение за плюсовете 
и минусите, които ще получи, ако промени 
навиците си.

- Стигнахме до извода, че именно балан-
сът между индивидуално усещаните ползи 
и вреди е много важен за това дали човек 
ще промени или не поведението си и нави-
ците си. Ако се окаже, че вредата надвиша-
ва ползата, тогава трябва да се признае, че 
съществува реална заплаха от влошаване 
на здравето, ако не се направи нещо по въ-
проса. Човекът с диабет няма да промени 
ежедневните си навици по никакъв друг 
начин.
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Диабетът в 
различните етапи 
на развитие

Психологическото въздействие, което 
има появата на диабета върху семейството 
се различава в различните възрастови пе-
риоди и силно зависи от етапа на развитие 
на детето и основните нужди на неговата 
възраст. Естествено, родителите се чувст-
ват несигурни в някои конкретни ситуации 
и понякога се нуждаят от помощта на екс-
перт по определени въпроси. Понякога по-
мощта на детски психолог е много полезна. 
Обикновено препоръчваме всички деца и 
юноши да посещават нашия психолог поне 
веднъж през първите месеци след поста-
вянето на диагнозата. Така, ако по-късно 
родителите почувстват, че се нуждаят от 
помощта на психолог, те вече ще знаят към 
кого да се обърнат.

Мариана Хелгесон, психолог в педиатрич-
ното отделение в Линкопинг, Швеция, изна-
ся лекции по психология и диабет за хора 
от всички възрасти. Тя преподава следното:

- Не винаги е лесно да се адаптираш, ко-
гато в семейството станат трима. Първата 
пукнатина между съпрузите се появява, 
когато се роди първото дете. Дискусиите и 
споровете започват да се фокусират върху 
това как да се планира времето, нещо, кое-
то не е било повод за разногласия преди.

- Възниква въпросът за разпределението 
на отговорностите, колко време и внима-
ние трябва да се отделя на детето, на парт-
ньора и на себе си. Родителите трябва да се 
споразумеят как да поделят домакинската 
работа и кой от двамата или двамата ще 
продължи кариерата си.

- Възпитанието на детето до голяма сте-
пен повтаря начина, по който сте отгледа-
ни, тъй като само такъв модел ви е познат. 
Но обикновено има двама родители, всеки 
със собствено възпитание зад гърба си. 
Конфликтите са неизбежни и резултатът 
ще бъде комбинация от предишния опит  

на двамата родители.
- Въпреки това, когато детето има хро-

нично заболяване, обикновено няма модел 
за подражание, което кара родителите да се 
чувстват несигурни. Трудно е да се постиг-
не баланс между нуждата и отговорността 
и често възниква въпросът как помощта ни 
към детето да не се превърне в прекалено 
опекунство.

Бебета (0 - 1,5 години)

Този период се характеризира с така на-
речената симбиоза, първо между майката и 
детето, към която по-късно се присъединя-
ва и бащата. В това време е много важно 
родителите да подчинят нуждите си на 
нуждите на детето. В същото време детето 
не може да откликне на нуждите на родите-
лите. Когато детето придобие способност 
да се движи без помощта на възрастен, око-
ло първата си годинка, то навлиза в етапа 
на изучаване на света.

Влиянието на диабета
Диабетът в тази възраст неизбежно при-

чинява стрес в семейството. Ако на родите-
лите е трудно да се справят със ситуацията 
без чувство на напрежение и несигурност 
по отношение на отглеждането, тогава ще 
им бъде и по-трудно да вдъхнат спокой-
ствие и увереност на детето. Подобна ситу-
ация е силно обвързана с проблема „храна 
и диабет“. Малките деца не разбират защо 
трябва да се хранят, ако не са гладни, или 
обратното, следователно на тази възраст 
има значителен риск от проблеми при хра-
ненето. Многократните инжекции или те-
рапия с помпи могат да помогнат за разре-
шаването на тези проблеми.

Децата трябва да чувстват, че родителите 
им са честни и уверени в различни ситуа-
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ции, но е ясно, че това е трудно да се напра-
ви, когато детето има диабет. 

Прекомерното презастраховане може да 
доведе до факта, че детето с тревожност 
ще се крие зад гърба на родителя, вместо 
да изследва смело света наоколо. Малките 
деца не могат да разберат необходимост-
та от инжекции и кръвни тестове или от 
болката, страха и вълнението, които вър-
вят заедно с тях. Не можем да им обясним 
защо те трябва да се нараняват по този на-
чин. Обикновено е най-лесно да постави-
те инжекцията възможно най-бързо и след 
това да успокоите бебето. Инжекционните 
устройства могат да бъдат много полезни 
при тази възрастова група (виж страница 
143).

Малки деца  
(1,5 - 3 години)

Децата започват да изследват света по-ак-
тивно. На възраст от около две години де-
тето често прави крачка назад, отново се 
чувства силно зависимо от майката. Това 
е съвсем нормално и не е следствие от не-
правилното отношение на родителите към 
детето.

„Упорития период“ (времето на прояв-
ление на свободната воля) започва на въз-
раст между 2 и 3 години. Децата започват 
да тестват родителската и собствената си 
способност да определят граници за първи 
път. 

Всички деца в този период откриват и 
много страхове и разочарования. Те трябва 
да изпитат своите собствени ограничения, 
които могат да бъдат неприятни. Важно е 
родителите да участват в „битките на воля-
та“, защото с тяхна помощ децата се науча-
ват как да се защитават срещу нещо, дали 
да намерят компромис или да отстъпят.

Влиянието на диабета
Може да е трудно да се разбере какво 

причинява лошо поведение на детето, ни-
ски или високи нива на глюкоза в кръвта. 
Трябва ли да дадем на детето си нещо за 
ядене всеки път, когато то се ядосва? А 
всеки път да се прави кръвен тест е доста 
трудно. Детето с диабет има повече огра-
ничения от другите деца поради инжекци-
ите, схемите на хранене и наблюдението 
на кръвната глюкоза. При хронично забо-
ляване винаги има тенденция родителите 
да компенсират ограниченията, причинени 
от болестта, като позволяват на децата да 
изберат нещо друго. По този начин родите-
лите проявяват съжаление към детето и ще 
става все по-трудно да определят граници 
в други области. Тогава детето става неси-
гурно и необуздано, като постоянно прове-
рява границите, за да провокира реакция у 
родителите си. 

Всеки родител на малки деца знае колко е труд-
но да се намери достатъчно време за всичко. Но 
когато трябва да се справят и с диабета, родите-
лите усещат, че се нуждаят поне от толкова ръце, 
колкото пипала има октоподът, за да смогнат с 
всичко - да проверят кръвната глюкоза, да пра-
вят инжекции, да планират храненията и да се 
справят с всички останали необходими дейности 
в ежедневието си.
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Ако обаче родителите нямат достатъчно 
смелост да издържат на такава агресивност, 
детето може да стане изолирано, пасивно и 
скептично, с ниско ниво на самочувствие. 
Родителите също се нуждаят от разбиране, 
тъй като този период може да бъде много 
труден. Те се нуждаят от насърчение, тъй 
като детето с диабет трябва да се отглежда 
по същия начин, както другите деца.

Страхът от непозната среда (например, в 
болницата) може да бъде дори по-висок от 
страха от инжектиране. Някои деца на тази 
възраст стават много неспокойни, когато се 
чувстват изолирани. Опитайте да правите 
инжекциите и кръвните изследвания, ако е 
възможно, в по-позната и безопасна среда.

Деца в предучи-
лищна възраст 
(3-6 години)

Детето на тази възраст 
започва да разбира по-добре света око-
ло себе си и осъзнава факта, че тялото му 
може да изпита както приятни усещания, 

така и болка. Детето участва в ролеви игри 
и има много богато въображение.

През този период има диференциация на 
ролята на половете. Детето иска да имити-
ра родител от същия пол и се влюбва, често 
иска да се ожени или да се омъжи за ро-
дителя от противоположния пол. Детето на 
4-5 години става „цар на вселената“, знае и 
умее да прави всичко, добре осъзнавайки 
какво иска и какво не. Децата се чувстват 
могъщи, когато открият как могат да кон-
тролират другите. Шестгодишното дете 
обикновено е по-сговорчиво към това, кое-
то родителят иска от него.

Съвестта започва да се развива у децата, 
мислите за престъпление и наказание се 
появяват по „примитивен начин“ под фор-
мата на „око за око и зъб за зъб“. 

Децата започват да осъзнават граници-
те на тялото си. Превръзките и лепенките 
имат магическата сила да възстановяват и 
лекуват. Вижте също “Децата и тестовете 
за и кръвна глюкоза” на страница 116.

Влияние на диабета
Децата на тази възраст може да помислят, 

че са развили диабет като наказание за из-
вършване на нещо нередно или че тестът за 
определяне на кръвна глюкоза е наказание. 
Трябва да повдигнем тази тема и да гово-
рим откровено с детето, дори и да не пита 
за това. Често дори възрастните си задават 
въпроса: „Какво направих, за да заслужа 
това?“, когато им се случи нещо неприятно 
или не успеят в нещо. Всички ние се оп-
итваме да намерим логична връзка между 
нещата, които се случват.

При децата степента им на свобода може 
да бъде ограничена, ако видят родител-
ски страх от хипогликемия. Може да бъде 
трудно да се инжектира инсулин или да се 
правят кръвни изследвания, когато децата 
отказват да сътрудничат. Те имат определе-
на гледна точка за това какво искат и какво 
не искат да ядат. Често е много трудно да се 
знае предварително колко ще изяде детето. 
Опитайте се да го оставите да реши само за 
някои подробности от ежедневието. Лече-
нието с многократни инжекции или инсу-

Засадете дървото на знанието в ума на детето 
възможно най-рано. Децата, които са израснали 
с диабет, е по-лесно да се справят с него като тий-
нейджъри в сравнение с онези, които са развили 
диабет по време на предпубертета или пубертета. 
Когато децата пораснат, те се учат от родителите 
да са отговорни към себе си. Целта трябва да е 
децата да могат да поемат отговорност за важни 
аспекти в управлението на диабета си още преди 
началото на пубертета.
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линова помпа дават на децата повече сво-
бода в това какво да ядат и колко.

Не казвайте на дете на тази възраст  пред-
варително за инжекциите, тестовете и дру-
гите неприятни неща. То лесно раздува във 
въображението си предстоящото до нере-
ални размери.

В семейство с деца от различен пол, де-
тето може в мислите си да свърже диабета 
с пола си. Например, едно момиче може да 
вярва, че би било по-добре ако беше момче, 
тъй като брат й няма диабет (или обратно-
то).

„Помислете за цената, която могат да 
имат ограниченията в развитието на де-
тето, преди да кажете не ...“

Мариана Хелгесон, детски психолог

Децата в  начално-
то училище

Започването на училище е 
свързано със стрес за всички 
деца, така че за много от тях 
може да е трудно да свикнат в 
началото. Това са години, в които те започ-
ват по-задълбочено да изучават и опозна-
ват света. Децата обичат да разглобяват не-
щата, за да разберат как работят. Ето защо 
им е интересно и важно да разберат колко-
то може повече за своя диабет. Приятели-

те стават все по-значими и за тях е важно 
да правят същите неща, каквито правят и 
те. Децата на тази възраст обичат да знаят 
колко време изисква дадена дейност, като 
например изпълнението на поставена за-
дача. Заинтригувани са, когато знаят, че 
нещо ще се случи, но в действителност все 
още не могат да разберат колко дълго ще 
продължи то. Обичайно е за тази възраст 
те да прехвърлят взаимоотношенията си с 
родителите върху други възрастни, вклю-
чително учители и възпитатели в училище. 
През началните училищни години децата 
се учат да контролират желанията си и да 
се държат в приемливи граници, да спазват 
наложените им правила.

Влияние на диабета
Страхът от неизвестното все още същест-

вува, дори да изглежда, че детето е спокой-
но по време на медицинските изследвания. 
Важно е информацията да се адаптира към 
възрастта на детето. Успокойте детето, като 
го уверите, че поведението му е напълно 
нормално и напълно обяснимо („другите 
деца биха се почувствали по същия на-
чин“). Така ще му покажете, че разбирате 
защо се държи по определен начин в раз-
лични ситуации, например по време на ин-
жекция или кръвен тест. 

Да бъдеш добър родител на малко дете изобщо не е същото като да си добър родител на тийнейджър. 
Важен, но сложен въпрос е адаптирането на родителските изисквания в зависимост от възрастта на де-
тето, за да се улесни неговото отглеждане. Децата във всички възрасти се нуждаят от много любов, но 
тя трябва да бъде адаптирана към възрастта на детето. „Детската любов” към тийнейджър се възприема 
като прекомерно попечителство и ограничава свободата му.
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Храната в училище има напълно разли-
чен вкус, отколкото у дома и понякога дете-
то не яде нищо. Важно е да намерите някой 
в училище, който би могъл и би искал да 
помогне на детето да си инжектира инсу-
лин в обедното време. Отначало може да се 
чувствате несигурни - какво ще се случи, 
ако детето получи хипогликемия в учи-
лище? Уверете се, че някой от вас винаги 
може да бъде намерен по телефона и той 
ще може да отиде в училище по всяко вре-
ме, ако е необходимо. Важно е учителите 
в училище да знаят как да се справят с хи-
погликемията. Често те започват да възпри-
емат болестта на детето по-сериозно, след 
като видят хипогликемично състояние.

Деца в про-
гимназиална 
възраст

Този период от живо-
та се счита за латентна 
фаза в психологическо 
отношение. Децата са много податливи на 
всички видове образование, включително 
на диабетно обучение. Те искат да разши-
рят възможностите си, но в същото време 
се научават да спазват границите, опреде-
лени от родителите им. В тези години се 
развиват социалните им умения: „Мога 
ли да се присъединя към това?“, „Ще ме 
приемат ли?“ Има дори конкуренция с 
връстниците им в това „кой е най-добрият, 
по-умен и красив“. Приятелите стават все 
по-важни. Полезно е децата да се срещат 
с други хора с диабет на същата възраст, с 
които могат да се сравнят, например, в тре-
нировъчен лагер за диабет или по време на 
ваканции. На тази възраст е важно насър-
чаването, тъй като децата се нуждаят от 
потвърждение, че правят всичко правилно.

Влияние на диабета
Всички деца в тази възраст се интересу-

ват от своята роля в живота. На възраст от 
10 или 11 години дете с хронично заболя-
ване обикновено започва да мисли и реа-
гира на болестта си по нов начин. „Защо 
ми се случи това?“ е често срещан въпрос. 
Детето може да реагира остро на нещата, 
свързани с диабета  и да ги преживява дъл-
го време като доста сложни и стресиращи. 
За първи път то осъзнава, че да имаш диа-
бет, означава да го имаш до края на живота 
си. Отнема известно време, за да се справи 
с това.

Важно е да разговаряте откровено и често 
с детето за диабета му, тъй като това ще му 
помогне да го приеме по-лесно. Покажете, 

Кражбата на сладкиши от килера зад гърба на 
родителите е често срещано явление сред децата 
в предучилищна възраст. Важно е да се избягва 
прекаленото драматизиране тук - дори децата 
без диабет го правят. Считам за важно да не се 
налага пълна забрана на сладкишите. По-прак-
тично е да давате малко повече бонбони от време 
на време, например като лека закуска за 1-2 сед-
мици, като добавите още малко инсулин (вижте 
страница 256). Обяснете, че правите изключение 
и очаквате, че детето ще направи по-разумен из-
бор относно сладкишите, когато порасне. След 
определено време детето обикновено само спи-
ра да иска сладкиши.
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че вие като родители се притеснявате и по-
твърдете, че да се живее с диабет е трудно, 
а понякога и несправедливо. Обикновено 
след известно време децата преминават 
през тази фаза, но някои може да се нужда-
ят от помощта на психолог или консултант.
Тъй като децата на тази възраст са много 
податливи на обучение, без да се отричат 
родителските авторитети, е важно през 
тези години от живота им, преди пуберте-
та, управлението на диабета да се превър-
не  в естествена част от ежедневието им. 
Децата, които имат увереност в контрола 
на диабета си преди пубертета, е по-малко 
вероятно да изпитат съмнения, че диабетът 
ще попречи на израстването и независи-
мостта им.

Кога децата трябва  
да поемат отговорност  
за контрола на диабета си?

През първите училищни години всички 
деца разширяват уменията си в различни 
области: спорт, изкуство, общообразова-
телни предмети и самоконтрол. Естествено 
е  децата да започнат да разширяват и отго-
ворностите си и да участват повече в реша-
ването на различни проблеми, свързани с 
техния диабет. Съвременните изследвания 
обаче показват, че родителите трябва да 
продължат да участват в справянето с про-
блемите, свързани с диабета през годините. 
Полезно е членовете на екипа за диабет да 
информират отрано децата и родителите 
им, че е необходимо дългосрочно участие 
на родителите в периода на основното учи-
лище и прогимназията, до юношеството. 
Не прехвърляйте отговорността твърде 
рано!

Пубертет
По време на пубертета 

тийнейджърът трябва да 
започне да развива само-
съзнанието на възрастен, 
чувство за независимост 
и равни отношения с 
другите възрастни. Тази 
растяща независимост е 
много крехка, поради което подрастващите 
така силно защитават своята неприкосно-
веност.

В някои отношения ранните етапи на раз-
витие се повтарят. Поведението на подра-
стващите често варира от много детинско 
до това на възрастен. Важно е да се разбере, 
че те все още имат шанс да „преразгледат“ 
онези въпроси, които не са били решени в 
по-ранните етапи на развитието им. Много 
родители гледат на тийнейджърския пери-
од с ужас, но ако гледате на пубертета като 
на „финален спринт“ на детството и юно-
шеството преди зрелостта, вашата гледна 
точка ще стане по-положителна.

Приятелите са много важни и изглежда 
естествено тийнейджърът да иска да пра-
ви същото като всички останали. Тийней-
джърите обичат да се разхождат вечер и да 
хапват бургер или пица с приятели, вместо 
да вечерят у дома с обичайните ястия. Ва-
жно е младите хора да получат свобода в 
такива случаи, както и отговорността да 
експериментират с различни дози инсулин. 
Тийнейджърите са много заинтересовани 
от телата си, особено в ранните години на 
пубертета. Те искат повече информация за 
това как диабетът засяга телата им. В съ-
щото време често им е неудобно да говорят 
за това.

Ние насърчаваме по-големите тийней-
джъри да идват в центъра понякога без 
мама или татко. Алтернативен подход е 
родителите да имат право да влязат в ка-
бинета едва в края на консултацията и да 
повдигнат само онези въпроси, които тий-
нейджърът разрешава. Важно е тийней-
джърите да разберат, че професионалната 
поверителност важи и за родителите. Ако 
млад мъж иска да зададе личен въпрос, той 
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трябва да може да направи това, без да се 
страхува, че всички ще научат за това.

Тийнейджърите често идват на консулта-
ция с приятели или гаджета. Те ценят под-
крепата на близкия човек, но се чувстват 
твърде пораснали, за да дойдат с майка си 
или баща си.

На родителите може да им е трудно да оп-
ределят степента, в която тийнейджърите 
трябва да участват в управлението на диа-
бета. Трудно е да бъдеш добре информиран 
за контрола на диабета, ако все по-малко 
участваш в него и не участваш в консулта-
циите.

Повечето тийнейджъри предпочитат да 
се справят, без да участват родителите им, 
но в същото време искат те да бъдат на раз-
положение. Едно 18-годишно момиче каза: 
„Разбира се, искам те да знаят за управле-
нието на диабета ми - кой друг ще скочи и 
ще ми помогне, ако падна?“

Влияние на диабета
Тийнейджърските години са труден пе-

риод за контрол на диабета. Тийнейджъри-
те не са достатъчно зрели, за да бъдат на-
пълно отговорни за диабета си, но трудно 
позволяват на родителите си да правят това 
вместо тях. Децата, които са били по-мал-
ки, когато са диагностицирани с диабет, е 

по-вероятно да дадат на родителя пълен 
контрол върху диабета и след това посте-
пенно да започнат сами да се грижат за 
него. Това вероятно е причината децата, 
които са развили диабет в ранните си го-
дини, да имат по-добър контрол на диабета 
и по-добре да следват препоръчаното ле-
чение в годините на пубертета, отколкото 
тези, които са били диагностицирани с ди-
абет в ранните тийнейджърски години.

Да се научат да стоят на собствените си 
крака е по-трудно за подрастващите с ди-
абет. Ето защо, когато дойде време да се 
откъснат от майката, „да се отреже пъпната 
връв“, те не се чувстват достатъчно увере-
ни, че ще се справят сами и често отлагат 
този момент за по-късно. 

Разбира се, тийнейджърите с диабет са 
загрижени за бъдещето си. Те се притесня-
ват каква работа могат да намерят, как да 
си намерят партньор, дали могат да имат 
деца, за усложненията на диабета и т.н. Ес-
тествено е подобни мисли да доведат до 
депресия, ако се гледа негативно на бъде-
щето. Не са редки и размишленията за същ-
ността на живота като цяло, затова е важно 
също да се внимава за появата на евентуал-
ни мисли за самоубийство. В същото време 
подрастващите често не гледат по-далеко 
от  близките няколко дни. Рискът от увреж-
дане на очите или бъбречни усложнения на 
40-годишна възраст, ако поддържат дълго-
срочно висока глюкоза в кръвта, означава 
много малко за тях: „Тогава ще бъда толко-
ва стар и ужасен, че няма да има значение“.

Повечето тийнейджъри искат да правят 
инжекции като зрели хора, т.е. без проя-
ва на емоции. Мразят се, когато не им се 
получи, че са принудени отново да бъдат 
„като малко дете“, плачат и не могат да се 
инжектират. Ето защо е важно и на тийней-
джърите, също както и на по-малките деца 

Приятелите са много важни в юношеските годи-
ни. Когато решите да дойдете в диабетния център 
без родителите си, е хубаво да вземете приятел 
или приятелка, а може и гадже с вас.

„Тийнейджърите не мо-
гат да бъдат възпитавани 
без значение колко пъти 
родителите им се опитват 
да направят това.“

Акерман
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да се обясни колко естествено е тяхното 
поведение и реакция. Успокойте ги, спо-
делете с тях, че на много възрастни с диа-
бет също е трудно да си правят инжекции 
и се страхуват и не винаги се справят по 
най-добрия начин. Подрастващите, които 
чувстват, че тяхното поведение е нормално 
и среща разбиране е по-вероятно да изгра-
дят необходимата увереност в себе си.

Не забравяйте, че да си добър родител на 
тийнейджър не е същото като да си добър 
родител на по-малко дете. Доказано е, че 
неправилното отношение на тийнейджъра 
към диабета се дължи отчасти на недоста-
тъчното внимание на родителите към нара-
стващата нужда на детето от независимост 
в годините преди пубертета.

Позволете на тийнейджъра да управлява 
своя диабет сам по-често, когато това е въз-
можно. Независимо от това е също толкова 
важно да обсъждате заедно как вървят не-
щата и защо. Въпреки че настъпването на 
пубертета е белязано от драматични про-
мени в развитието и степента на независи-
мост на детето, децата с диабет и техните 
родители трябва да спазват отговорностите 
си към диабета (например задачата да си 
напомнят за кръвните тестове и инжекции-
те). Родителите трябва  да се пазят от дава-
не на пълна независимост изведнъж, като 
се стараят да прехвърлят отговорността 
много постепенно.

В отношенията между деца и родители 
преговорите и споразуменията са от жиз-
неноважно значение. Ако младите хора ка-
жат, че искат да бъдат отговорни за нещо, 
нека го опитат. Естествено е, че родителите 
винаги искат да знаят къде са децата им, 
когато не са вкъщи. Ако млад човек има 
диабет, това е особено важно. Ето защо е 
добре да постигнете споразумение да се 
свързвате помежду си в определен момент. 
Мобилният телефон е практичен и популя-
рен начин да поддържате връзка с дете или 
тийнейджър с диабет.

Много тийнейджъри проявяват така на-
реченото „рисково поведение“, обичат да 
правят неща, които са леко (или много) 
опасни, за да тестват способностите си. 
Това е по-силно изразено при момчетата, 
отколкото момичетата. Ако имате такъв 
проблем, опитайте да свържете това пове-
дение с лечението на диабета и да убедите 
тийнейджъра да експериментирате с дози 
инсулин, например. Разбира се, има еле-
мент на риск (например каква доза инсулин 
да се сложи, ако остане буден цяла нощ), 
но също толкова важно е да има „защитна 
мрежа“ от информирани приятели или въз-
растни, на които тийнейджърите могат да 
се доверят, ако нещо се обърка.

Сериозна форма на рисково поведение е 
забравянето или пропускане на инсулино-
ви инжекции. В американско проучване, по 
време на интервю, 25% от тийнейджъри-
те (на възраст 11-19 години) заявяват, че 

Ако подрастващите сами кон-
тролират диабета си, когато 
се наситят на своята незави-
симост и други качества на ха-
рактера им ще могат да бъдат 
изградени.

Как да се държим  
с тийнейджъра

(1) Не бъдете твърде снизходителни 
в ранния пубертет. Поставянето 
на граници също е начин да пока-
жете загрижеността си.

(2) Може да се наложи да се прими-
рите с факта, че някои неща ще 
са поважни от диабета за година 
или две.

(3) Опитайте се преди всичко да спо-
рите обективно, а не само от глед-
на точка на диабета.
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са пропуснали една или повече инжекции 
с инсулин през последните 10 дни, глав-
но, защото са забравили. Сред тях 29% са 
пропуснали да си направят тестовете си за 
кръвна глюкоза, а останалите 29% са запи-
сали по-ниски стойности на кръвната си 
глюкоза в дневника, отколкото реално са 
имали. Юношите, които са пропускали да 
си инжектират инсулин имали повишени 
нива на HbA1c. Ако пропуснете дозата си 
инсулин, тогава кръвната ви глюкоза ще 
скочи и е трудно да регулирате диабета си.

„Пубертетът е необходимо благо. Чо-
век, който не е преминал през всички фази 
на пубертета, рискува да стане лошо ко-
пие на родителите си. „

Торстен Тувемо, детски диабетолог

Здравите братя и сестри
Да бъдеш здрав брат или сестра на дете 

с хронично заболяване може да е трудно 
понякога. Братът или сестрата често виж-
дат „преимуществата“, които има болното 
дете, да не говорим за повишеното внима-
ние от страна на родителите. В същото вре-
ме е трудно братът или сестрата да разбе-
рат напълно ситуацията на детето с диабет. 
Те се нуждаят от помощ, за да отговорят 
на някои въпроси, дори ако самите те не ги 
повдигат:

- Може би съм виновен, че брат ми / сес-
тра ми развиха диабет?

- Заразно ли е? Мога ли да го получа?

- Кой ще се грижи за мен, докато роди-
телите ми са заети с диабета на брат ми / 
сестра ми?

Важно е да влезете в положението на 
здравите братя и сестри и да признаете, 
че понякога могат да се чувстват и така: 
„Доста е трудно да бъдеш човек, който не 
е болен.“ На родителите изглежда е по-лес-
но да кажат: „Трябва да сте благодарни, че 
сте здрави“ или „Бихте ли искали да сте в 
такава ситуация?“, но често е достатъчно 
само да потвърдите чувствата на детето без 
диабет, казвайки: „Разбирам, че понякога 
може да е трудно.“

Гледайте сериозно на оплакванията на 
братята и сестрите, например, за главобо-
лие или коремна болка, дори ако вие като 
родител смятате, че не е толкова страшно. 
Може да е полезно братът или сестрата да 
посетят специалист. Обсъждането на стре-
са и тревожността и как те могат да причи-
нят главоболие или други физически симп-
томи, наистина може да им помогне.

Можете да обърнете на здравите братя и 
сестри малко допълнително внимание. На-
пример, можете да направите нещо заедно. 
И няма значение какво правите. За детето 
да бъде само с родителя си е винаги нещо 
специално. Използвайте възможността да 
хапнете заедно нещо вкусно и го пазете в 
тайна от другите членове на семейството. 
Направете нещо друго заедно тайно с дете-
то си с диабет, например, отидете на специ-
ална детска площадка или, ако е по-голямо 
дете, на театър или изложба. Целта да се 
пази „тайна“ е да се избегне завистта меж-
ду братята и сестрите (независимо дали 
имат диабет или не).

Трудно е братята и сестрите винаги да 
чуват, че не трябва да ядат това или онова, 
защото брат им или сестра им имат диабет 
и не трябва да бъдат изкушавани. Един от 
начините, които повечето семейства прак-
тикуват, е да ги оставите да ядат нещо спе-
циално, докато детето с диабет не е у дома. 
Когато детето с диабет пораства, то трябва 
да свикне с факта, че за него има различ-
ни правила от другите. Децата с други за-
болявания или проблеми (като цьолиакия, 
алергии или склонност към увеличаване 
на теглото) трябва да научат, че не могат 
да се хранят точно като своите приятели. 
Опитайте се да намерите нещо друго, кое-
то детето с диабет иска, за да се избегне 
несправедливостта в семейството. Предиз-
викателството е, че като пораснат, децата 
придобиват способността сами да се про-
тивопоставят на изкушенията, например в 
училище или в свободното си време.

Когато здравият брат или сестра имат 
рожден ден, родителите трябва да напра-
вят изключение и да оставят децата сами 
да решат какво да изберат за тържеството. 
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На детето с диабет може да се даде малко 
повече инсулин през този ден, за да може 
и то да се присъедини към празненството.

Когато братята и сестрите пораснат, чес-
то развиват силни връзки помежду си. Ние 
станахме свидетели на много примери, при 
които добрите взаимоотношения между 
по-възрастните тийнейджъри с диабет и 
техните братя и сестри са като трамплин, 
от който те могат да направят крачка на-
пред към израстването си, като поемат от-
говорност за диабета си. Това е особено 
полезно в ситуации, в които родителите са 
обсебени от развод, други конфликти или 
прекомерно попечителство над детето, кое-
то затруднява подрастващия да поеме сам 
отговорност и контрол.

Разведени семейства
В наши дни все повече деца не живеят с 

двамата си родители. Около една четвърт 
от всички деца и юноши във Великобрита-
ния и САЩ живеят само с един биологичен 
родител. Разведените родители често са 
трудни за общуване и децата могат да слу-
жат за предаване на съобщения между тях.

Когато детето развие хронично заболя-
ване, се поставят големи изисквания към 
двамата родители, ето защо те трябва да 
си сътрудничат и да се доверяват взаим-
но. Ако родителите са разведени, тогава 

най-добрият подход и за двамата е да по-
лучат една и съща информация от самото 
начало на диабета. Ако имат нови парт-
ньори, е необходимо и те да научат повече 
информация за диабета. Ситуацията между 
родителите може да бъде напрегната, но за 
децата винаги ще бъде по-добре, ако роди-
телите поддържат връзка и общуват въз-
можно най-много по отношение на диабета 
на детето.

Участието на бащата
Шведско проучване изследва различни 

фактори, които характеризират семей-
ствата, в които децата са имали добър 
или лош контрол на диабета си (висок/
нисък HbA1c и психологическа адап-
тация към болестта). В семейства с по-
лош контрол бащите са по-импулсивни 
и зависими. Децата също са по-импул-
сивни. В семейства с добър контрол ба-
щите са по-независими и следователно 
са в по-добра позиция да подкрепят май-
ката и детето при контрола на диабета. 
Децата, особено момчетата, по-лесно се 
идентифицират с баща си, за да бъдат 
вдъхновени и да поемат повече отговор-
ност за диабета си.

Трудно е да се обобщи всичко в едно 
изследване. От клинична гледна точ-
ка обаче виждаме, че нещата вървят 
по-добре в семействата, в които два-
мата родители, майка и баща, участват 
в управлението на диабета на детето. 
Обикновено двама души се справят 
по-лесно с един с проблем, особено ако 
могат да обсъдят как да преодолеят раз-
личните ситуации. 

Ако бащата не участва и само майката 
се занимава с контрола на диабета, тогава 
се случва децата, особено момчетата, да 
имат повече проблеми в тийнейджърски-
те си години. Важно е бащите да останат 
колкото е възможно по-близо до детето си  
по време на поставянето на диагнозата и 
двамата родители да участват активно в 
управлението на диабета от самото нача-
ло.

Като тийнейджър искате да прекарвате повече 
време с приятелите си. Важно е диабетът ви да не 
пречи на това. Опитайте се да поемете отговор-
ността за коригиране на дозите си инсулин и вре-
мето на хранене според начина на живот, който 
искате да водите.
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Всичко по-горе се отнася за разведени се-
мейства, където е важно и двамата родите-
ли, ако е възможно, да си взаимодействат 
повече и да разпределят грижите за диабе-
та на детето (виж по-горе). Понякога това 
е невъзможно по практически причини и 
самотен родител трябва да поеме пълната 
отговорност за детето. Това, разбира се, 
е допълнителен стрес за родителя и той 
може да се нуждае от подкрепата на широк 
кръг роднини и приятели. И в огромното 
мнозинство от случаите това работи много 
добре.

„Никой не може да избира родителите 
си.“

Хайнрих Понтопидан

Лабилен диабет
Лабилният диабет може да бъде след-

ствие от различни фактори. Това понятие 
означава диабет, който е толкова трудно да 
се контролира, „че нормалният живот не-
прекъснато се прекъсва от епизоди на ви-
сока или ниска кръвна глюкоза по някаква 
причина“. Въпреки огромните усилия на 
всички, скоковете в кръвната глюкоза про-
дължават. Колебанията в нивата на кръв-
ната глюкоза се срещат при всички млади 
хора, но „лабилността“ може да причини 
както от физически причини (като антитела 
към инсулин, пубертет, намалена чувстви-
телност към инсулин, забавено освобожда-
ване на стомаха, пропуснати дози инсулин, 
неправилна техника на инжектиране), така 
и от психологически, когато хроничният 
стрес (например при ситуация на развод) 
може да доведе до високи или колебателни 
стойности на кръвната глюкоза.

При човек с лабилен диабет дозите на 
инсулин често са много големи, дори ако 
чувствителността към интравенозния ин-
сулин е нормална. Кетоните могат да се 
произвеждат дори при нормални нива на 
контрарегулаторни хормони и тези пациен-
ти често имат кетоацидоза.

Понякога човек с „лабилен” диабет на-
рочно манипулира дозите инсулин по раз-
лични причини, което води до значителни 
колебания в нивата на кръвната глюко-

за. Това може да създаде порочен цикъл, 
който е труден за разбиране и прекъсва-
не. Впоследствие, поглеждайки назад към 
подобно поведение, често е трудно хората 
да повярват, че наистина са го направили. 
Ако мислите за това като временна реакция 
на трудностите, тогава това не е толкова 
странно. Повечето възрастни правят някои 
неща в младите си години, с които изобщо 
не се гордеят.

Особено притеснително е, че ако подобни 
манипулации и поведение продължат, това 
ще доведе до опасно нестабилен контрол 
на глюкозата с чести епизоди на хипогли-
кемия и/или кетоацидоза. Ако разпознава-
те себе си в подобна ситуация, определе-
но се нуждаете от помощ, за да оправите 
нещата. Най-важната първоначална стъпка 
е да „разкриете вашите карти“ и да започ-
нете да въвеждате правилните стойности 
в дневника си, редовно да си инжектирате 
инсулин и да отбелязвате в дневника, кога-
то пропуснете или забравите да инжекти-
рате инсулин. В противен случай нямаме 
начин да разберем какво се случва в тялото 
ви и затова можем да дадем грешен съвет. 
Например, ако имате много висока кръвна 

Ако родителите не могат да се споразумеят след 
развода, съществува риск детето да действа като 
„свръзка“ между тях: „Кажи на баща си, че ...“ 
или „Попитай майка си.“
 Тази роля поставя детето в затруднено положе-
ние, което води до стрес и в крайна сметка до ви-
сока стойност на HbA1c
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глюкоза и няма признаци, че сте пропусна-
ли много инжекции с инсулин, вашият ле-
кар вероятно ще ви посъветва да увеличите 
дозата си инсулин. Но ако приложите таки-
ва високи дози, можете да получите тежка 
хипогликемия.

Ако сте „забравяли“ инжекциите по ня-
каква причина, най-важното за вас сега е да 
започнете отново да контролирате диабета 
си правилно и честно. Ако все пак (може 
би много години по-късно) кажете на ва-
шия лекар или медицинска сестра какво 
наистина се е случило, ще имаме по-голям 
шанс да намерим решение и да помогнем 
на някой друг във вашата ситуация да се 
освободи от порочния кръг.

Понякога сексуалната злоупотреба от 
възрастен от вътрешния кръг на детето или 
юношата, понякога дори от бащата, може 
да причини „лабилен диабет“. Не забра-
вяйте, че ако нещо подобно се случи, това 
НИКОГА не е грешка на детето. Сексуал-
ното насилие винаги е по вина на възраст-
ния и е незаконно. Понякога е много труд-
но да се мисли за това и да се разкриете 
пред някой друг. Ако обаче се разпознаете, 
когато четете тези редове, трябва да спо-
делите с човек, на когото имате доверие. 
Това е единственият начин да спрете всич-
ко, това е единственият начин да започнете 
отначало и да получите възможността да се 
почувствате в безопасност отново.

Всички лекари и медицински сестри във 
вашата клиника или диабетен център са по-
ложили клетва да пазят професионална тай-
на. Това означава, че всичко, което ни кажете, 
ще остане само между нас, в тайна. Където и 
да живеете, ние спазваме професионалното 
и юридическото задължение да пазим всяка 
доверена тайна. Друга алтернатива би била 
да говорите с учител, свещеник или адвокат, 
на когото можете да се доверите.

Качество на живот
Диабетът е заболяване, което ви засяга 24 

часа на ден и следователно има огромно вли-
яние върху качеството ви на живот. Между-
народно проучване, включващо 2101 юноши 
на възраст 10-18 години от 17 страни, прави 
основен извод, че по-ниският HbA1c е свър-
зан с по-добро качество на живот (както по-
казаха самите млади хора). Родителите също 
смятат, че така диабетът оказва по-малък 
ефект върху цялото семейство. Юношите 
от семейства с един родител и етническите 
малцинства показват както по-висок HbA1c, 
така и по-лошо качество на живот. Момиче-
тата-тийнейджъри имат по-големи пробле-
ми с контрола на диабета, отколкото момче-
тата на същата възраст. Основният извод е, 
че младите хора, които упорито се опитват 
да подобрят контрола на диабета си, също 
считат, че качеството им на живот като цяло 
се подобрява, а не обратно.
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Фобията (страхът) от инжекции и кръвни 
тестове (анaлизи) се проявява по различни 
начини в различна възраст (вж. страни-
ца 376). Инжекционните устройства (като 
Инсуфлон, виж страница 144) или помпа 
могат да помогнат на много деца да си по-
ставят инсулина, въпреки че кръвните из-
следвания все още не могат да бъдат избе-
гнати. Ако се „спънете“ на тези позиции, 
важно е да посетите психолог възможно 
най-бързо, за да предотвратите развитието 
на иглофобия като дългосрочен проблем за 
вас, вашето дете или семейство. Виж също 
страници 116 и 131.

Иглофобия

Локалният анестетичен мехлем (EMLA, 
Amethop) осигурява ефективно облекча-
ване на болката и може да се използва, за 
да се направят някои кръвни изследвания 
по-малко неприятни. В някои случаи може 
да се използва и за инжекциите с инсулин, 
но на практика е невъзможно да се прилага 
за всяка инжекция инсулин. Такива мехле-
ми не действат при убождане на пръстите 
на ръката, защото кожата тук е твърде де-
бела.

Деца, които сме питали как се чувстват при поста-
вяне на инжекции, често казват, че се чудят защо 
възрастните изглеждат толкова щастливи, когато 
ги инжектират: „Наистина ли обичат да ни нара-
няват?“ Лесно е да се изтълкува грешно окуражи-
телната усмивка на възрастния, който по този на-
чин се старае да покаже, че няма нищо страшно, 
като нещо съвсем друго.
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Иглофобия: общи съвети
(адаптирано от материали по 

темата на М. Хелгесон)
(1) Отношението на родителите към 

инжекциите и убожданията с игла 
е много важно. Трябва да сте си-
гурни, че е необходимо убождане 
на пръста или инжектиране и да 
излъчвате увереност в това, което 
правите, в противен случай нико-
га няма да предадете тази увере-
ност на детето. Ако вие като роди-
тел имате иглофобия, ще ви бъде 
трудно да направите инжекция на 
детето си.

(2) Детето трябва да знае точно какво 
ще се случи и защо. Много деца 
(дори и поголеми) може да вяр-
ват, че инжекцията или кръвния 
тест са наказание, защото са на-
правили нещо неправилно. Тряб-
ва да се изясни, че инжекцията 
или убождането на пръста не се 
правят, защото някой се е държал 
зле. Не забравяйте да обясните, 
че човекът, който прави инжекция-
та, прави само това, което трябва 
да се направи и нищо повече.

(3) Бъдете честни относно болката. 
Убождането с иглата може да 
бъде болезнено, без значение 
колко много искате да го избегне-
те.

(4) Поставете приемлива рамка за 
протест, например: „Можеш да 
плачеш, ако искаш, но трябва да 
свалиш ръцете си.“

Иглофобия (продължение)
(5) Предлагайте реални алтернативи. 

Те намаляват усещането на дете-
то, че е жертва. Но не се съгла-
сявайте да направите инжекцията 
друг път, защото не можете да го 
направите. Детето ще помни само 
измамата и следващия път неща-
та ще са още полоши.

(6) Помислете за разсейващо дейс т
вие, като например детето да си 
избере каква лепенка иска да му 
сложите след убождането. 

(7) Фазата на убеждаване трябва да 
бъде кратка. Когато се занимавате 
с малки деца, найдобре е да ги 
държите здраво, да направите ин-
жекцията или убождането и след 
това да ги успокоите. Ако инжек-
цията бъде поставяна подълго 
време, детето ще страда подъл-
го. Ако трябва да държите детето, 
дръжте го здраво  тогава инжек-
цията ще приключи бързо.

(8) Не се усмихвайте за насърчение. 
Детето може да си помисли, че му 
се надсмивате.

(9) След това: Успокойте го, похвале-
те го и говорете с детето. Да пре-
одолеете трудната ситуация може 
да помогне, ако поиграете заедно 
на нещо или порисувате. Остане-
те с детето по време на играта, за 
да можете да коригирате непра-
вилното разбиране на ситуацията 
и да му помогнете да се примири 
с преживяванията.

Не винаги е трудно да започнете да правите 
инжекции. Елин беше на 5 години, когато беше 
диагностицирана с диабет. Тя нямаше нищо 
против, когато медицинската сестра й праве-
ше инжекции, тъй като имаше инжекционно 
устройство (Инсуфлон), поставено подкожно в 
корема (виж страница 144). Майка й също не 
изглеждаше разстроена от това.
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