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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 
по-малко 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 2-кратни 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 по-малко 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 по-голяма 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 
(15-20 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 по-добре аналог с 
ултрабързо действие (НовоРапид 
или Хумалог). Вижте алгоритъма на 
стр.153 при 2-кратен режим.

(2) Измерете нивото на кръвната глю-
коза пов торно след 2-3 часа.

(3) Въведете още 0,1 ЕД/кг, ако ваша-
та кръвна глюкоза не пада.

Не въвеждайте инсулин с бързо 
действие по-често 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 по-важно, 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 по-ниски от 3,5 - 4,0 ммол/л, 
Вж. стр. 64.
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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 4-кратно 
поставяне на инсулин преди храна) 
при режим на многократни инжекции 
трябва да се стремите към ниво на 
кръвната глюкоза около 8-10 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 
8-10 ммол/л, за да гаран тирате “нор-
мална” нощ. Съветваме ви да правите 
измерване в средата на нощта на все-
ки 1-2 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 по-достоверна 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 най-ниска. 
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 по-малка от 
3-4 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, по-добре направете дру-
го измерване след 0.5-1 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 - 1-2 ХЕ, ако вашата кръвна 
глюкоза < 5-6 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 
току-що събудило се дете не е лес-
но, особено при ниска кръвна глю-
коза. По-практично 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. Най-добре 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 по-малък.
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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 най-добре 
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 по-висока от 
обикновено, ориентировъчно около 10-
12 ммол/л. Опитайте това:
(1) Понижавайте дозата преди вечеря с 

1-2 единици всеки път, докато кръвна-
та глюкоза не стане 10-12 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 по-малко от 5-6 
ммол/л в 2.00-3.00 ч през нощта.

(3) Ще трябва да се примирите с доня-
къде по-високата 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 по-дълго време (Мо-
нотард, Хумулин Л). С тези инсулини 
най-ниското ниво на кръвната глюкоза 
обикновено е по-късно, най-често око-
ло 3.00-4.00 ч през нощта.

Инсулините с продължително действие 
(Лантус, Ултратард, Хумулин У) имат 
по-голяма 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 по-рано, жела телно заед-
но с дозата преди вечеря/следобедна 
закуска (в 16.00-17.00 ч), ако е търсен 
техният най-добър ефект през нощта. 
Ако дозата е голяма, тогава най-добре 
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 по-висока по-рано 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 по-голямата 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 по-висока 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 по-голямата 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 
по-ниско на следващата нощ, давайки още 
по-силно 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 по-горе — да про-
верим глюкозата в 2.00-3.00 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 по-малко 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 по-добре да минете на Левемир, за-
щото той се държи по-стабилно през 
нощта, или на Лантус, който действа 
по-дълго и по-равно.
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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 
1.5-2 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 3-4 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 по-малко 
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 
по-дълго действие на инсулина (около 
4-5 часа в сравнение с 2-3 часа  за ана-
лозите НовоРапид, Хумалог) и могат да 
бъдат по-добри в определени ситуации 
(понякога ги наричаме “инсулин-за-ку-
пон”):

 Хранене с 2-3 блюда, което ще трае 
по-дълго 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 по-дълги 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 по-дълго действие на инсули-
на при подобна храна. 

Един начин да си изясните кое е най-до-
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. 
По-долу 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) 10-40% 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 по-големи основни 
хранения).

Възможна причина за прехода към 
ултрабърз аналог може да бъде по-го-
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 
по-лесно да се справят с диабе та, а 
също и че диабетът вече не влияе така 
негативно на качеството им на живот. 
Младежите изпитват по-малко тревож-
ност по повод на диабета.
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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 1-2 
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 2-3 единици.

Б - Вие сте на двукратни инжекции за 
ден:
Вие вече си инжектирате базален ин-
сулин два пъти на ден -  НПХ или Лен-
те-инсулини (самостоятелно или смесе-
ни). Започнете с разпределение 50- 60% 
на общата доза единици/за денонощие 
на ултрабързия аналог на инсулина 
за основ ните хранения (най-често 3-4 
за деня). Дозата на закуска трябва да 
бъде по-висока 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 40-50% от досегашната 
обща доза инсулин. Той може да дос-
тигне 40-60%, по-често 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 40-50% от своята досегаш-
на обща доза инсулин еднократно пре-
ди вечеря или сън. На малките деца е 
най-добре Лантус да се поставя сутрин, 
за да се избегне ниската КЗ през нощта. 
При малки дози най-добре 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 по-малко от половината 
сутрин (най-често с 2-4 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.
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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) 1-1.5 часа след всяко хранене
3) Едно измерване нощем в зависимост 

от вида инсулин, който слагате пре-
ди лягане 
В 2.00-3.00 часа нощем - НПХ-инсу-
лин 
(Протафан, Инсулатард, Хумулин 
H, Инсуман Базал) 
В 3.00-4.00 часа нощем - Ленте-ин-
сулин 
(Монотард, Хумулин Л) 
В 4.00-6.00 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 НПХ-инсулина, 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 20.00-22.00 ч., показват по-ни-
ски нива на инсулина и по-малко 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 НПХ-инсулин 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 4,5-9 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.


