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Всеки, който иска да e здрав, трябва да 
прави някакви физически упражнения. Ор-
ганизъм, който е в добро общо състояние 
може по-добре да се бори с трудностите. 

Но упражненията трябва да са забавни и 
да носят удоволствие, а не досада. По-мал-
ките деца обикновено се движат много по 
време на игра, но по-големите деца се дър-
жат по различен начин. Някои хора пред-
почитат спорт или езда, други предпочитат 
да седят тихо с книга в ръка, в близост до 
телевизор или компютър. 

Всеки трябва да избере своя собст-
вен вариант за раздвижване. Необхо-
димо е да се адаптира инсулиновата 
терапия към индивида, а не обратно. 
Направените проучвания не успяха да по-
кажат, че упражненията и спортът подобря-
ват контрола на диабета. Ето защо физиче-
ските упражнения не се приемат като лек 
за диабета. Необходимо е обаче да се на-
сърчават всички хора редовно да участват в 
някакъв вид физическа активност, дори ако 
просто ходаят пеш на работа или на учи-
лище с велосипед. Хората с диабет не са 
изключение от това. Редовните упражне-
ния също така намаляват риска от сърдеч-
но-съдови заболявания при хора с диабет. 
Дългата липса на упражнения и мускулна 
активност при някои юноши насърчава по-
вишената инсулинова резистентност, тен-
денцията към наднормено тегло и влоша-
ването на контрола на глюкозата в кръвта.

Физически 
упражнения

Ефекти от упражненията върху 
кръвната глюкоза

 Упражненията увеличават абсорб-
цията на инсулин в  местата на ин-
жектиране.

 Те също така увеличават консума-
цията на глюкоза, без да увелича-
ват нуждата от инсулин.

 НО - инсулинът трябва да бъде 
достатъчен, в противен случай 
мускулните клетки не могат да аб-
сорбират глюкозата!

 Внимание! Бъдете внимателни при 
упражнения, когато нямате доста-
тъчно инсулин в тялото (кръвна-
та глюкоза е над 15-16 ммол/л и 
нивото на кетоните е повишено). 
Може да се наложи допълнително 
инжектиране на инсулин (0,05-0,1 
ед/ кг) и трябва да се въздържите 
от тренировка за 2-3 часа, докато 
се намали кръвната глюкоза.

 Вие ще бъдете изложени на риск 
от хипогликемия в продължение 
на много часове след тренировка 
(вечер или през нощта), защото 
сте използвали запасите си от гли-
коген в черния дроб по време на 
активните упражнения.

 Ако се движите редовно, вие ще 
знаете как ще се държи глюкозата 
в кръвта, но с упражнения само от 
време на време, по време и след 
часовете за тренировка, кръвната 
ви глюкоза може да падне много 
повече, отколкото очаквате.

Ходенето пеш до 
и от училище или 
карането на вело-
сипед ще ви осигу-
ри движение всеки 
ден. По-лесно е да 
изберете подходя-
ща доза инсулин, 
ако се движите все-
ки ден, а не когато 
прекарате седнал 
цял един ден, а 
след това тренира-
те интензивно на 
другия ден.
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Когато мускулите ви работят, първо се 
използват запасите от глюкоза в мускулите 
(мускулен гликоген, който е около 400 гра-
ма при възрастен човек). След това за енер-
гия се използват глюкозата от черния дроб 
и мастните киселини (продукти от разпада-
не на мазнини). Упражненията намаляват 
нивото на кръвната глюкоза поради пови-
шеното поемане на глюкоза от мускулните 
клетки, без да се увеличава необходимото 
количество инсулин. Това е следствие от 
по-голямото потребление на глюкоза от 
мускулите по време на тренировка. След 

тренировка мускулите имат повишена 
чувствителност към инсулин за 1-2 дни 
(вж. Също “Чувствителност и инсулинова 
резистентност” на страница 221). Това оз-
начава, че упражнения 3-4 пъти седмично 
ще доведат до повишена чувствителност 
към инсулин, дори и между тренировките, 
като общата доза инсулин вероятно ще на-
малее. Понякога повишената чувствител-
ност към инсулин настъпва 4-6 часа след 
тренировка, което може да се случи през 
нощта, ако сте спортували вечерта.

 Кръвоносен  Клетка
 съд 

При спокойно положение
Инсулинът “отваря вратата” 
на клетките, за да влезе в тях 
глюкозата. От големината на 
дозата инсулин зависи кол-
ко бързо ще спадне нивото 
на кръвната глюко за. Ваша-
та обичайна доза инсулин по 
време на училище или работа 
е определена според нивото 
на ежедневната ви фи зическа 
активност.

Как си влияят инсулинът и упражненията?

При физически  
упражнения

Когато играете футбол или 
се занима вате с някаква 
друга интензивна фи зическа 
дейност, трябва да намалите 
дозата си инсулин. Упраж-
ненията водят до това, че 
същото количество инсулин 
държи “вратата отворена” 
по-дълго време, т.е. повече 
глюкоза се транспортира въ-
тре в клетките, и нивото на кръвната глюкоза може 
лесно да падне твърде много. Намалете дозата ин-
сулин.
Влиянието на интензивни физически упраж нения 
може да се запази до 8-10 часа след това, което 
означава, че трябва да намалите и дозата инсулин 
преди сън (с 2-4 ЕД) и да хапнете втора вечеря, за 
да избегнете нощна хипогликемия.
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Ако тренирате мускулите на краката, ин-
сулинът, инжектиран в бедрото, се абсор-
бира по-бързо дори от подкожната мастна 
тъкан. Ако сте инжектирали инсулин дос-
татъчно дълбоко, за да достигнете муску-
ла, той ще се всмуче много по-бързо и ще 
настъпи риск от развитие на хипогликемия 
(вж. стр. 100). Важно е да запомните, че 
упражненията и спортът сами по себе 
си не намаляват глюкозата в кръвта. 
Трябва да имате инсулин в организма, за да 
стане това. На глюкозата в кръвта е необхо-
дим инсулин, за да проникне в мускулните 
клетки.

Скоростта на поглъщане на глюкоза от 
мускулите при възрастен човек е около 
8-12 г / час, когато тренирате в нормален 
ритъм, като се удвоява по време на много 

интензивни тренировки. 
Нивата на хормоните адреналин, глюка-

гон и кортизол в кръвта по време на трени-
ровка са по-високи. Глюкозата се освобож-
дава от депото на черния дроб (гликоген 
на черния дроб, виж страница 47), а нова 
глюкоза се образува в черния дроб от бел-
тъците. Ако черният дроб не може да уве-
личи производството на глюкоза, нивото 
на кръвната глюкоза ще спадне по време на 
тренировка с приблизително 0,1 ммол/л в 
минута, което скоро ще доведе до хипогли-
кемия. Високото ниво на инсулин в кръвта 
противодейства на производството на глю-
коза в черния дроб, което от своя страна 
увеличава риска от хипогликемия. Нивото 
на инсулин в кръвта при хора без диабет по 
време на тренировка намалява.

Могат ли физичес ките упражнения да заменят инсу лина?
Не! Процесът не работи така, не-

зависимо от това, че тези два фак-
тора действат в едно направление, 
т. е. намаляват кръвната глюкоза. 
Без инсулин настъпва липсва на 
глюкоза вътре в клетките. Тогава 
клетките започват да изпращат сиг-
нали към черния дроб чрез хормо-

ните  адреналин и глюкагон, за да 
се повиши продукцията на глюкоза. 
Но тъй като няма достатъчно инсу-
лин, глюкозата остава в кръвта, кое-
то повишава кръвната глюкоза. Ето 
защо не трябва да се тренира при 
ниско ниво на инсулина (вж. табли-
ца на ключовите факти на стр. 270).
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Може ли кръвната глюко-
за да се повиши по време 
на тренировка?

Нивото на кръвната ви глюкоза ще се 
увеличи по време на тренировка, ако в 
тялото ви няма достатъчно инсулин. 
Клетките не “разбират”, че в кръвта има 
изобилие от глюкоза. Напротив, те дейст-
ват така, сякаш организмът гладува (виж 
диаграмите на стр. 39). Това се случва, 
когато мускулните клетки имат недостиг 
на глюкоза след тренировка с инсулинов 
дефицит. Мускулният гликоген вече е из-
ползван и инсулиновата недостатъчност 
не позволява на новата глюкоза да влезе в 
клетките. Тогава хормоналните сигнали ще 
информират черния дроб, че трябва да даде 
повече глюкоза от  депото с гликоген.

Сигналите към черния дроб предават 
хормоните глюкагон и адреналин. Пови-
шено количество глюкоза попада в кръвта 
както поради разграждането на гликоген в 
черния дроб, така и заради производството 
на глюкоза в черния дроб. В същото вре-
ме, при недостиг на инсулин, мазнините 
се разлагат на мастни киселини, които се 
трансформират в кетони в черния дроб. 
Това ще увеличи риска от развитие на ке-
тоацидоза.

Когато кръвната ви глюкоза е над 15-16 
ммол/л и има повишение на нивото на ке-
тоните, това показва недостиг на инсулин, 
а упражненията трябва да се отложат и да 
се постави допълнителна доза инсулин. В 
тази ситуация джогингът за намаляване на 
високата кръвна глюкоза не е добра идея. 
Той дори може да бъде опасен.

Преди години мои приятели срещнали 
около 45-годишен мъж на поход в планина-
та. Той ги помолил да се присъедини към 
тях, защото бил сам. На втория ден чове-
кът се разболял, започнал да повръща и из-
глеждал много уморен. Едва тогава казал 
на приятелите ми, че има диабет. Някой му 
казал, че упражненията понижават нивата 
на кръвната захар и той решил, че ще може, 
спортувайки, да излекува диабета си. Дори 
оставил инсулина си у дома. Един от мо-
ите приятели тичал цели 20 километра до 
най-близкия телефон, за да се обади на бър-
за помощ и да извика хеликоптер. Но докато 
стигнат до лагера, човекът вече бил мъртъв. 
Той умрял от диабетна кома, причинена от 
пълната липса на инсулин, съчетана с ин-
тензивните физически упражнения. 

Никога не заменяйте инсулина с 
физичес ки упражнения!

По време на упражнения ще ви 
трябва по-малко инсулин. Но 
ако тренирате, без да сте си 
сложили достатъчно инсулин, то 
нивото на кръвната ви глюкоза 
ще се качи.

Кръвната глюкоза ще се повиши, ако тренирате с 
ниско ниво на инсулин в организма. Това се дъл-
жи на недостига на захар в мускулните клетки, 
което стимулира отделянето на различни хормо-
ни, които увеличават производството на глюкоза 
от вашия организъм. Вашето тяло все още “ми-
сли”, че нямате диабет и не може да се приспосо-
би към факта, че вече имате твърде много захар 
в кръвта. При висока кръвна захар (над 15-16 
ммол / л) и повишени нива на кетони преди да 
започнете да тренирате, е необходимо да въве-
дете допълнително инсулин и да изчакате малко, 
за да заработи.
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Това се е случило преди много години. 
Оттогава разбирането за диабета се е подо-
брило, а хората с диабет знаят колко опасно 
е да не се инжектира инсулин. Въпреки това 
епизодите на тежка кетоацидоза, причине-
ни от пропусната инсулинова инжекция и 
изискващи лечение в болницата, не са нео-
бичайни. Повечето от тези случаи са с тий-
нейджъри, които просто не осъзнават колко 
опасно е да забравят да си сложат инсулин.

Хипогликемия  
след тренировка

Тъй като запасите на гликоген в черния 
дроб се изчерпат по време на интензив-
ни упражнения, има значително повишен 
риск от хипогликемия няколко часа след 
тренировка. Мускулите имат свръхчувст-
вителност към инсулин най-малко 8-10 
часа, понякога до 18 часа след края на 
тренировката. Това означава, че след на-
прегната физическа активност съществува 
риск от хипогликемия и през нощта. Ако 
тази ситуация е обичайна за вас, тогава вие 
трябва да започнете да пълните запасите от 
гликоген в черния дроб и мускулите, като 
ядете по време и след тренировка. Поемай-

те допълнителни 10-15 грама въглехидрати 
(15-30 г за възрастни) на всеки 30 минути 
след първите 30 минути.

Полезно е да експериментирате с различ-
ни въглехидрати по време на игра на фут-
бол, например, и когато намерите подходя-
щия вид и количество, се придържайте към 
него, като ядете същото количество въгле-
хидрати допълнително всеки път, когато 
играете футбол. Ако играта започва един 
час след инжекцията, то усвояването на 
инсулин ще се увеличи, което може да на-
ложи да увеличите приема на въглехидрати 
или да намалите дозата на инсулина.

Не забравяйте, че е необходимо повече от 
едно хранене, за да се възстановят глико-
генните запаси в черния дроб и мускулите 
след тежки физически натоварвания. Това 
означава, че дори и да се нахраните добре 
след играта, можете да развиете хипогли-
кемия по-късно следобед или вечерта, тъй 
като запасите гликоген не са имали време 
да се възстановят напълно. Ако се занима-
вате със спорт и сутрин, и вечер, по същата 
причина може да имате проблеми с хипог-
ликемия по време на следобедната игра. 
На практика това означава, че вероятно ще 
имате нужда от допълнителна порция по 

За да бягате бързо, вашите мускули се 
нуждаят от глюкоза. Ако вашата трени-
ровка продължава повече от 30 минути, 
имате нужда от допълнително хранене, 
приблизително 10-20 грама въглехидра-
ти на всеки 30 минути упражнения.

Контролиране на ефектите от 
упражненията върху кръвната 

захар
 Направено е американскo изследва-
не с група  тинейджъри, които са пи-
ели от спортната напитка (Gatorade, 
6,5% захароза / глюкоза) по 2 мл / кг 
(1.3 грама въглехидрати / 10 кг телес-
но тегло) и тренирали по 10 минути, 
последвани от пет минути почивка. 

 Въпреки това нивото на кръвната 
глюкоза паднало на 4-5 ммол/л след 
90 минути. (6 повторения).

 Момчетата са правили този тест в 
продължение на 2 дни и подобна 
картина на ефекта от упражнението 
върху намаляването на глюкозата е 
наблюдавана при всеки един от тях 
по време на теста.



275

време на вечеря, ако сте спортували цял 
следобед. Вашият повишен апетит добре 
ще ви напомни за това! Въпреки това, дори 
ако ядете повече, пак ще откриете, че нуж-
дата ви от инсулин намалява и трябва да 
намалите дозата преди вечеря с 1-2 едини-
ци. Също така, често е необходимо да се 
намали дозата инсулин преди лягане, за да 
се избегне хипогликемията през нощта (1-2 
единици за по-малки деца, 2-4 единици за 
тийнейджър или възрастен).

Трябва ясно да се разбере, че упражнени-
ята могат да са най-различни. Те могат да 
бъдат, например, цял ден плуване на пла-
жа, дълъг велосипеден поход или разходка, 
един ден на ски или ледена пързалка, както 
и многочасови танци или парти в клуб ве-
черта. Ефектът след такива аеробни упраж-
нения е същият и често включва забавена 
хипогликемия в средата на нощта или дори 
на следващата сутрин, предизвикана от по-
ложените физически усилия.

Правила 
при интензивни тренировки

16.00-   Обяд/следобедна закуска.
17.00 ч  Обичайната доза 

инсулин намалете с 1-2 ЕД, ако 
използвате  НовоРапид или 
Хумалог. Убедете се, че сте си 
сложили дозата преди храна 
поне 1 час преди тренировка.

Направете тест. Ако кръвната глюкоза е:
<7ммол/л  Изяжте повече въглехидрати.
или < 125 мг/дл
7-10 ммол/л  Започнете тренировка
125-180 мг/дл
11-15 ммол/л   Започнете, но мерете
180-270 мг/дл кръвната глюкоза  отново

през 30 мин. или 1 час. Ако ниво-
то спада, то ин сулинът е доста-
тъчно и можете да продъл жите. 
Ако се увеличава, има дефицит 
на инсулина и трябва да спре-
те тренировката и да сложите 
инсу лин допълнително.

>15-16 ммол/л Проверете кетоните
>270-290 мг/дл в кръвта и урината. 

Ако са положителни, сложете си 
0,05 ЕД/кг тегло бърз ин сулин 
или, по-добре, ана лог с ултра-
бързо действие и почакайте 1-2 
часа да по действа.

17.00-  Игра: Изяжте половин
18.00 ч (или цял малък) банан.

точно преди това. Повторете в 
почивката.

20.00 ч Вечеря (богата на въглехидрати):
Хапнете повече от обикновено. 
Може да си сложите нормална 
доза, но по-добре я намалете с 
1-2 единици.

22.00 ч Инсулин преди сън:
Опитайте да намалите дозата 
инсулин с 1-2 ед. (до 4 ед., по-
някога и повече) и да изядете 
втора вечеря (лека закуска пре-
ди лягане). Намалете базална-
та скорост с 0.1-0.2 Ед/ час, ако 
сте с помпа (използвайте вре-
менна базална скорост).

Правила  
при интензивни тренировки 

(продължение)
Дози инсулин: Когато тренирате на 
полу или професионално ниво, чес-
то е необходимо да се намали дозата 
инсулин преди храна преди играта и / 
или преди вечеря. Разберете какво е 
най-добро за вас. Няма универсални 
решения.

Основно правило: За всеки 30 мину-
ти интензивни тренировки, имате нуж-
да от около 10-15 грама въглехидрати 
допълнително (15-30 грама за възраст-
ни). Вземете половината като ‘бързи’ 
въглехидрати (сок, спортна напитка), а 
другата половина под формата на “бав-
ни” въглехидрати (като шоколад), или 
половин или цял малък банан (около 
10-20 г въглехидрати).

Хипогликемия: Уверете се, че вашият 
треньор и съотборниците ви знаят как 
да ви помогнат, ако е необходимо.

Винаги носете глюкоза в джоба си!
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При такива обстоятелства спането до къс-
но на следващата сутрин може да бъде осо-
бено опасно. Смес от подобна активност 
с алкохол може да причини още по-голе-
ми проблеми, тъй като алкохолът блокира 
способността на организма да реагира на 
хипогликемия. Ако забравите да намалите 
нощния инсулин и да хапнете допълнител-
но преди лягане, резултатът може да бъде 
тежка хипогликемия със загуба на съзна-
ние или припадъци.

Часове по физическо въз-
питание в училище

Децата и юношите с диабет могат и тряб-
ва да посещават часовете по физическо въз-
питание също както и младите хора без диа-
бет. Рискът от хипогликемия ще се понижи, 
ако тези занимания се провеждат в първия 
(или може би втория) час сутринта, или ал-
тернативно, първият (или може би вторият) 
час след обяд при използването на регуля-
рен бърз инсулин. Вторият час след обяд е 
по-малко подходящ за по-малки деца, тъй 
като те обикновено са много активни и по 
време на голямото междучасие и по време 
на обедната почивка. Ако детето е на инсу-
линов аналог с ултрабързо действие (Ново-
Рапид, Хумалог), най-добре да играе физи-
ческо втория или третия час, след хранене, 
тъй като нивата на инсулина се увеличават 
бързо в първия час след инжектиране (вж. 
графиката на стр. 278). Говорете с учителя 
по физическо възпитание предварително 
за графика, за да разберете дали можете да 
подберете точния час. В действителност, е 
много важно да се убедите, че учителят по 
физическо възпитание и онези служители в 
училището, които са постоянно в контакт с 
децата, знаят че вашето дете  е с диабет и 
познават основните правила при диабета. 
Те трябва да могат да разпознават хипогли-
кемията и да знаят какво да правят, когато 
това се случи, на кого да се обадят за по-
мощ. Учителят по физическо възпитание и 
училищната медицинска сестра трябва да 
имат достъп до таблетки с глюкоза и да зна-
ят кога и как да ги използват. Това трябва да 
бъде ключова точка в плана за обучение на 
деца с диабет на всички нива на образова-
телната система.

За децата с диабет е полезно да направят 
допълнителна закуска преди часа по физи-
ческо възпитание, ако имат ниска кръвна за-
хар. Много от децата се нуждаят от още една 
закуска след такава активност, за да предо-
твратят забавената хипогликемия. Поради 
риск от хипогликемия ученик с диабет ви-
наги трябва да бъде съпровождан от приятел 
или учител (които знаят как да се помогне) 
по време на спортно събитие или ваканцион-
ни пътувания, разходки сред природата, бя-
гане, плуване или училищни екскурзии.

Физически упражнения —
някои правила

(1) Планирайте отрано часовете за фи-
зическо натоварване, за да можете 
да ядете и да си сложите инсули-
на преди хранене 1-2 часа преди 
тренировката, в противен случай 
ще имате максимален ефект на 
инсулина в самото начало на тре-
нировката. Ако сте на НовоРапид 
или Хумалог, по-добре е да нама-
лите дозата с 1-2 единици, ако пла-
нирате да тренирате 1-2 часа след 
инжектирането.

(2) Преди да започнете тренировка, 
проверете кръвната глюкоза. Ако 
е под 5-6 ммол/л, трябва да яде-
те нещо преди да започнете. Ако 
имате кетони в кръвта или урината, 
това е знак за гладуване на клетки-
те. Необходимо е да изчакате и да 
започне тренировката, чак когато 
глюкозата се покачи.

(3) Ако кръвната Ви глюкоза е по-ви-
сока от 15-16 ммол/л, кетоните 
трябва да бъдат проверени преди 
началото на упражненията. Ако те 
са увеличени, не се препоръчва 
да тренирате 1-2 часа след въвеж-
дането на допълнителен инсулин 
(0.05-0.1 единици / кг).

(4) Изяжте нещо допълнително, ако 
тренировката продължава повече 
от 30 минути. В зависимост от те-
глото ви, обикновено е достатъчен 
половин или цял банан (или друг 
вид 10-20 г глюкоза). Разберете 
какво е най-добро за вас. Праве-
те кръвни измервания по време на 
тренировка и ги записвайте в днев-
ника си за бъдещи справки.
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Къмпинги и ски екскурзии
При продължителни упражнения, напри-

мер ски или поход с палатки, след 1-2 дни 
се увеличава  вашата инсулиновата чувст-
вителност, а това може да доведе до зна-
чително намаляване на обичайните дози 
инсулин (намаляване от 20% или понякога 
до 50 %, особено ако нямате навик за ин-
тензивни физически упражнения). Необ-
ходимо е да ядете повече, за да компенси-
рате увеличеното потребление на енергия. 
Чувството за глад е обичайно състояние 
в края на деня след енергично натоварва-
не. Свръхчувствителността към инсулин 
ще продължи няколко дни след завръщане 
у дома. Проверете нивото на кръвната си 
глюкоза и ще видите кога е време отново да 
увеличите дозата. Когато карате ски, е ва-
жно да ядете нещо сладко преди да започ-
нете дълго изкачване до планината, така че 
тези въглехидрати да действат до следва-
щото спускане по пистата.

Състезания  
на високо  
ниво

Има много известни и успешни профе-
сионални спортисти и спортистки с диабет, 
някои от които дори участват в междуна-
родни турнири. 

За да постигнете максимални резултати 
при състезание, се нуждаете от нормално 
ниво на кръвната си глюкоза. Обикнове-
но се изисква да се намали количеството 
инсулин, който се инжектира преди фи-
зически упражнения, например, преди да 
играете футбол или баскетбол. Не забра-
вяйте, че ако сте имали тежка атака на хи-
погликемия, ще ви отнеме няколко часа, за 
да се върнете към максималната си форма. 
Често проверявайте нивото на кръвната си 
глюкоза, за да разберете как тялото реагира 
на различни ситуации по време на трени-
ровка и състезания. Ще ви бъде по-лесно 
да планирате количеството храна и дозите 
инсулин още на тренировките, ако те се 
провеждат регулярно във времето. Напри-
мер, сър Стив Редгрейв (вж. стр 396), който 
спечели 5 златни олимпийски медала в гре-
бането, спорт, изискващ сила и издържли-
вост, е трябвало да поема 6000 калории на 
ден, които разделял в шест хранения, като 
си слагал инсулин преди всяко хранене. 
Той измервал кръвната си глюкоза преди 
всяко хранене, за да знае колко инсулин да 
си инжектира.

Най-доброто време за началото на часо-
вете по физическо е различно в зависимост 
от това, дали използвате регулярен бърз 
инсулин (Aктрапид, Хумулин R, Инсуман 
Рапид) или аналог с ултрабързо действие 
преди ядене (ако сте на режим на много-
кратни инжекции или помпа). В първия 
час след инжекцията нивото на инсулин 
в кръвта се повишава бързо, особено при 
НовоРапид или Хумалог. Ако имате час по 
физическо по това време, инсулинът се аб-
сорбира още по-бързо (особено ако сте го 
поставили в бедрото) и е много вероятно да 
получите хипогликемия. Поради това тряб-
ва да избягвате въвеждането на инсулин 
преди храна в бедрото преди да пристъпи-

Физически упражнения —
някои правила (продължение)

(5) След тренировка яжте добре, за 
предпочитане нещо с високо съ-
държание на въглехидрати, като 
сандвичи, например

(6) Намалете дозата инсулин след тре-
нировка (преди храна с 1-2 едини-
ци и нощния преди лягане с 1-2, до 
4 единици). Ако се занимавате със 
спорт повече от 3-4 пъти седмично, 
чувствителността ви към инсулин 
ще се повиши и може да продъл-
жава “денонощно”. В този случай 
най-вероятно няма да е необходи-
мо да намалявате значително до-
зата инсулин. При практикуването 
на сезонни спортове може да се 
наложи да се намали значително 
дневната доза инсулин през актив-
ния сезон, например до 40% при 
хокей на лед.

(7) Ако работите за намаляване на те-
глото, важно е да намалите дозата 
преди храна, вместо да ядете по-
вече след тренировка.
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те към физически упражнения.
(1) Бързо действащ инсулин 

Да играете физическо един час след 
инжекцията инсулин обикновено е 
добър вариант. Ако започнете уп-
ражненията 3 часа след хранене и 
инжектиране, ще трябва да направи-
те лека закуска преди началото.

(2) Аналог с ултрабързо действие 
Когато използвате НовоРапид или 
Хумалог, по-добре е да намалите 
дозата с 1-2 единици, ако планирате 
да тренирате 1-2 часа след инжекти-
рането (вж. стр. 177).

Безспорно, вие можете да взимате учас-
тие в спортни състезания, независимо от 
диабета си. Въпреки това, важно е да бъ-
дете внимателни с интензивните физиче-
ски натоварвания, ако имате усложнения, 
свързани с очите, бъбреците или нервната 
система, защото интензивните упражнения 
увеличават риска от  наранявания на кожа-
та и покачване на  артериалното налягане.

Ако имате проблеми с честа нощна хипог-
ликемия след вечерни тренировки, може 
да е по-добре да ги отложите за следобед. 
Опитайте се да не сте сами по време на на-
прегнати тренировки, тъй като може да се 
наложи да разчитате на приятел в случай 
на средна или тежка хипогликемия. Не за-
бравяйте да намалите дозата на инсулина 
преди лягане с 2-4 единици след интензив-
ни упражнения като футбол или ръгби. Ко-
гато използвате Лантус, може да се нало-
жи да намалите дозата му с 2-4 единици в 

Ефектът на намаляване на ни-
вото на глюкозата в кръвта 
след тренировка ще продължи 
най-малко 8-10 часа.

Винаги намалявайте доза-
та преди лягане с 2-4 еди-
ници след интензивни тре-
нировки, като например 
футбол или тенис.

Финландско проучване сравнява употребата на 
Хумалог и регулярен бърз инсулин преди леко 
физическо натоварване на стационарен вело-
сипед (сравнимо с джогинг). Това ни показва, 
че дори при относително умерено упражнение 
кръвната глюкоза може да бъде значително на-
малена, ако тренировката започне малко след 
въвеждането на Хумалог преди хранене. При 
бързодействащия инсулин ще има по-малко про-
блеми при такава интензивност на упражнението, 
но графиката  показва спад на кръвната глюкоза, 
който може да стане по-силен при увеличаване 
на натоварването при упражняване.

При упражнения, които се правят по-късно след 
хранене (в рамките на 3 часа в това изследване) 
се наблюдава по-голямо намаляване на нивото 
на кръвната глюкоза с регулярен инсулин с крат-
ко действие, отколкото при Хумалог.
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нощта преди дневните тренировки, ако ще 
продължат повече от 2-3 часа.

Ако имате инсулинова помпа, опитай-
те да въведете дози преди хранене както 
обикновено (или може би с по 1-2 единици 
по-малки) и изключете помпата за периода 
на тренировка (но не повече от 1-2 часа). 
Друга алтернатива е да се опитате да про-
пуснете инжекцията за храната преди уп-
ражнението, оставяйки помпата прикрепе-
на, за поддържане на базалния инсулин по 
време на тренировка.

По време на състезания, тялото ви може 
да реагира малко по-различно, дори ако из-

пълнявате същата физическа работа, както 
и по време на тренировка. Стресът ще уве-
личи нивото на кръвната ви глюкоза заради 
отделянето на адреналин (за сметка на по-
вишаване на чернодробното производство 
на глюкоза). Обикновено това намалява 
риска от хипогликемия и необходимостта 
от допълнителни въглехидрати по време 
на състезания, в сравнение с тренировка-
та. Но от друга страна, става още по-важно 
след това да се яде повече, за да се допъл-
нят резервите на гликоген в черния дроб 
и мускулите. Ако установите, че нивото 
на кръвната глюкоза се повишава по вре-
ме на състезанието, опитайте се да си сло-
жите допълнително инсулин, но по-малко 
отколкото сте сложили един час преди на-
чалото на състезанието. В някои отборни 
игри (като хокей на лед) можете да седите 
на пейката в основната част на играта, така 
че като цяло физическото натоварване ще 
бъде по-малко в сравнение с тренировките.

Ефектът на стреса често се проявява в на-
чалото на състезанието. Това обикновено е 
преходно, често трае само 10 или 20 мину-
ти. Различните хора реагират по различен 
начин и трябва да разберете как вие самите 
реагирате, като проверите нивото на кръв-
ната си глюкоза, например в първата по-
чивка на играта (както прави и професио-
налният футболист Хари Мабат, вижте стр. 
395). Много тежко физическо натоварване 
може да причини прекомерна секреция на 
адреналин. Това води до повишаване на 
кръвната глюкоза дори при достатъчно 
ниво на инсулин. След стресиращ период 
на интензивно натоварване, каквото напри-
мер е футболът, кръвната глюкоза често се 
повишава и при хората без диабет заради 
хормоните на стреса. Те могат да компен-
сират това, като панкреасът им произведе 
удвоено количетсво инсулин. Хората с ди-
абет имат същата реакция, но нивото им 
на инсулин не се повишава, а вместо това 
кръвната глюкоза се повишава рязко. При 
тази ситуация е трудно да се избере дозата 
инсулин. Изчакайте час или два и обикно-
вено кръвната ви глюкоза ще започне да 
намалява сама. Ако често правите такава 

Колко енергия се губи на час? 
(Възрастни) 

Бавно ходене  100-200 ккал

Колоездене (за 
        удоволствие)  250-300 ккал

Тенис на маса, голф,
        тенис 300-350 ккал

Танци  300-400 ккал

Гимнастика  300-400 ккал

Тенис на корт  400-500 ккал

Уроци във фитнес 
        зала   около 500 ккал

Бягане, ски, 
        футбол  500-600 ккал

Плуване  около 600 ккал 
Ски бягане  800-1000 ккал
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реакция, опитайте се да въведете малко ин-
сулин по време на почивката.

Как да се поддържа  
добра форма с диабет

Едно проучване на хората с диабет по-
казва, че тези, на които HbA1c е по-висок, 
по-лошо от справят с физически натовар-
вания. Това означава, че ако искате да по-
стигнете високи резултати в спорта, трябва 
да поддържате оптимално ниво на HbA1c. 
Спортистите, които участват в състезания, 
в опит да избегнат риска от прекомерни 
хипогликемии, намаляват дозата на инсу-
лина, което води до увеличаване на HbA1c 
в сравнение с тези, които изпълняват уме-
рени упражнения. Макар физическото на-
товарване да повишава чувствителността 
към инсулин, то подобрява HbA1c само 

при внимателно проследяване на кръвната 
глюкоза.

Редовните упражнения (поне през ден) 
водят до намаляване на инсулиновата рез-
истентност (вж. стр 221), която се съхра-
нява и между тренировките. Докато обез-
движването (когато човек е прикован на 
легло) намалява чувствителността към ин-
сулина  в рамките на няколко дни. Актив-
но трениращите спортисти трябва сериоз-
но да намалят дозата на инсулина. Когато 
активният сезон завърши, дозата инсулин 
трябва да се увеличи, за да се избегне ви-
соката кръвна глюкоза. Понякога е необ-
ходимо извън сезона да се слага с 30-50% 
повече инсулин.

Огромната полза от редовните упраж-
нения от всякакъв вид за младите хора 
с диабет е, че те помагат да се поддържа 
здравословно тегло в дългосрочен план, 
да се подобри състоянието на сърцето и 
кръвоносните съдове. Но човек с диабетни 
усложнени я на очите, бъбреците или нерв-
ната система трябва да се посъветва със 
своя лекар за вида упражнения, които са 
най-подходящи за него. Хората със сложни 
очни лезии (така наречената пролифера-
тивна ретинопатия) трябва да избягват ин-
тензивни упражнения, а ако имат загуба на 
чувствителност на краката си, да избягват 
упражнения с натоварване на краката (на-
пример бягане или футбол). Хората с ув-
реждане на бъбреците често имат намале-
на толерантност към упражненията, което 

Необходимо ли е дозата инсу-
лин преди хранене да се нама-

ли преди тренировка?
Проучване при възрастни, използва-
щи Ултраленте и Хумалог, показва, че 
кръвната глюкоза намалява с прибли-
зително 3 ммол/л след 60 минути леки 
упражнения или 30 минути интензив-
на тренировка. Това трябва да се има 
предвид, когато си слагате аналог на 
инсулина с ултрабързо действие пре-
ди хранене. Ако кръвната глюкоза е 
висока, такъв спад може да бъде по-
лезен, но ако е нормална (<6-8 ммол / 
л), дозата преди храна трябва да бъде 
намалена в съответствие с таблицата 
по-долу, за да се намали риска от хи-
погликемия. Разбира се, това е много 
индивидуално, но след няколко проби 
ще разберете кое ниво на кръвна глю-
коза и доза  инсулин преди тренировка 
ви подхожда най-добре.
Намалена доза инсулин преди хранене
Продължителност  30 мин.  60 мин.
Ходене, плуване  25%  50%
(1/4 от Vo2max) *
Бягане (1/2 от Vо2макс) *  50%  75%
Футбол, хандбал  75%  100% 
(3/4 от Vо2max) *
* Максимален разход на кислород

Не всички обичат 
да правят физи-
чески упражне-
ния. Някои хора 
предпочитат да 
се отпуснат на 
риболов, при 
пътуване или на 
слънчеви бани. 
Трябва да избе-
рете начина на 
живот, който ви 
подхожда най-добре, и нашата работа в центъра 
за диабетици е да ви помогнем да изберете доза-
та инсулин, подходяща за този начин на живот. 
Но без съмнение ще се почувствате по-здрави в 
бъдеще, ако можете да намерите някакво упраж-
нение, което ви харесва.
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автоматично ограничава нивото на тяхната 
активност.

Маратонски  
натоварвания!

При интензивна физическа активност за 
цял ден, ще трябва значително да намали-
те дозата инсулин (често с 20% и понякога 
дори с 50%). Ще се нуждаете от допълни-
телна енергия, глюкоза и течности (около 
40 г въглехидрати / час). Ако ще извърш-
вате продължителна физическа работа 
(много часове), по-добре е постепенно да 
увеличите времето за активност с 1-2 часа 
всеки ден. При използване на инсулинова 
помпа или двукратно въвеждане на базален 
инсулин (режим на двукратни инжекции 
или 2 инжекции среден или дългодействащ 
инсулин) вероятно ще трябва да намалите 
базалната доза. Може да се наложи да ин-
жектирате по-често бърз инсулин или ул-
трабърз аналог (на всеки два или четири 
часа) заедно с прием на “бързи” въглехи-
драти за допълнителна енергия.

Справянето с екстремни спортове е въз-
можно, само ако е внимателно планирано, 
въпреки че и тогава има известен риск. 
Участниците в експедиция до Килиман-
джаро, които имали диабет, намалили до-
зата на инсулина си наполовина. Те, оба-
че, проявили повече симптоми на остра 
височинна болест в сравнение с другите 
участници. Но особена загриженост пред-
извикали няколко епизода на тежка хи-
погликемия и два епизода на кетоацидо-
за. Както се оказва, съществува очевидна 
опасност за хора с диабет тип 1, свързана с 
екстремно високовисочинно катерене.

Въпреки това, стриктното планиране 
може да сведе до минимум проблемите. 
Един баща, например, предприел дълго пъ-
тешествие с каяк с двамата си сина, мина-
вайки по цялото шведско крайбрежие (по-
вече от 2000 км, 1250 мили). Едното момче 
е на 15 години и има диабет. То успя да 
премине цялото пътуване без тежка хипог-
ликемия. Преди да опитате такива крайни 

натоварвания, говорете с вашия лекар за 
това как да планирате дозите инсулин, хра-
ненето и контрола на глюкозата.

Анаболни стероиди
За съжаление, стероидите се използват 

от много спортисти и спортистки, въпреки 
всички предупреждения от медицинските 
специалисти, без да се обръща внимание 
на риска от изобличаване след  допинг кон-
трол. Как може анаболните стероиди да 
повлияят на диабета? Известно е, че те на-
рушават глюкозния метаболизъм при хора 
без диабет като увеличават  инсулиновата 
резистентност на организма. Поради това 
те вероятно ще увеличат инсулиновата 
резистентност и при хората с диабет, но 
това не е добре изследвано. Също така, съ-
ществува риск от хормонални  нарушения, 
както и има някои съобщения за проблеми 
свързани с импотентността. Ефектът на 

Можете да отидете на гмуркане, ако имате диа-
бет. Но човек трябва да бъде изключително вни-
мателен, за да избегне хипогликемия, защото под 
водата е много опасно. От медицинска гледна 
точка не е достатъчно да имате само стандартен 
сертификат за гмуркане. Основното е, че по вре-
ме на гмуркане трябва до вас да има човек, който 
е запознат с проблемите на диабета (и този чо-
век не трябва да има диабет). Той може да бъде 
или обикновен партньор за гмуркане, или опитен 
лекар / парамедик.
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анаболните стероиди в дългосрочен план 
не е напълно проучен, но по-вероятно е да 
се  доказаже тяхната опасност, особено за 
хора, страдащи от диабет.

Подводно гмуркане
Diving (гмуркане) - е възхити телен спорт, 

но при практикуването му има големи из-
исквания към хората, които го практикуват. 
Задачи, които са лесни за извършване на 
брега (да отвориш пакетче глюкоза, напри-
мер), може да се окажат  много трудни за 
изпълнение под вода, дори и без симпто-
ми на хипогликемия. Хипогликемията под 
водата може да доведе до рязка загуба на 
съзнание и риск от удавяне. Ето защо, това 
предполага допълнителни мерки, като да 
имате партньор за гмуркане без диабет. 
Възможностите за гмуркане с диабет са об-
съждани много пъти, и има различни мне-
ния по тази тема. Сега, обаче, ако са взети 
всички предпазни мерки, които се изискват 
от партньорите без диабет над и под вода-
та, по-голямата част от организациите за 
гмуркане позволяват на хората, страдащи 
от диабет да се гмуркат при определени ус-

Правила за гмуркане
За да чувствате симптомите на хипог-
ликемия при ниво на кръвна глюкоза 
под 4 ммол/л  в деня на гмуркането е 
необходимо да се избягват стойности 
под 4-5 ммол/л 1-2 седмици преди 
гмуркането.
Никога не се гмуркайте, ако имате 
безсимптомна хипогликемия или ако 
стойностите на глюкозата са под 3.5 
ммол/л до 24 часа преди потапяне 
(или симптомите на хипогликемия са 
недостатъчни вж. стр 64).
Не пийте алкохол 24 часа преди по-
тапяне.
Яжте повече въглехидрати от обик-
новено в деня на гмуркане и пийте 
достатъчно течности, за да не се де-
хидратирате.
Потопете се след хранене. Изчакай-
те поне 1-2 часа между приемането 
на инсулин и гмуркането с шнорхел, 
ако използвате ултрабърз аналог. 
Опитайте се да намалите дозата 
преди храна с 1-2 единици. Преди 
започване на гмуркането, кръвната 
глюкоза трябва да бъде най-малко 8, 
за предпочитане 10 ммол/л. Яжте по-
вече въглехидрати точно преди под-
водното плуване.
Вземете 2 опаковки глюкоза или 
таблетки с гел / течност в джоба на 
жилетката си за гмуркане и порепе-
тирайте да ги вадите във вода и под 
вода. Крайчето на опаковката с гел / 
течност с глюкоза захапете с ъгъла 
на устата си - между мундщука на 
шнорхела и ъгъла на устата, така че 
да не изпускате частта от тръбата на 
шнорхела от устата, докато приема-
те глюкозата. На лодката и на брега 
трябва да има глюкагон за инжекции 
на достъпно място и някой трябва да 
знае как да го поставя в извънредна 
ситуация.
Винаги се гмуркайте с приятел или 
опитен лекар / парамедик, който ще 
ви даде адекватна помощ (ще ви 
даде глюкоза под вода) при хипогли-
кемия. Вашият партньор по гмуркане 
не трябва да има диабет.

Правила за гмуркане
 (продължение)

Изберете сигнал предварително, 
който да означава, че сте започ-
нали да усещате хипогликемия.
Проверете глюкозата след гмур-
кане и вземете допълнителна 
храна или инсулин. Ако сте имали 
повишена кръвна глюкоза преди 
потапяне, можете да инжектирате 
допълнителен инсулин, ако все 
още е висока след гмуркане. Това 
ще намали отрицателното въз-
действие на честото гмуркане на 
вашия HbA1c. Не забравяйте, че 
след тежки физически натоварва-
ния имате повишен риск от хипог-
ликемия и въвеждайте само мал-
ки дози допълнителен инсулин. 
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ловия (виж. Таблица ключови факти).
Оле Санделин, специалист по подводно 

плуване от Швеция:
- Стандартен здравен сертификат, изис-

кван за подводното плуване не е достатъ-
чен, когато става въпрос за хора с диабет, 
които получават инсулин. Хората с диабет 
трябва да се гмуркат с инструктор или да 
имат специален сертификат за хората с 
увреждания, който работи при условията 

на гмуркане. Да са придружени от двама 
души, а не от един, както обикновено се 
изисква.

Бенгт Пергел, консултант на шведския 
флот, дава следния съвет:

- Обикновеният сертификат за подводно 
гмуркане не е подходящ за лице с диабет, 
защото диабетът може да бъде опасен как-
то за водолаза, така и за партньора му. Ако 
човек, който се занимава с гмуркане, има 
диабет е от жизненоважно значение всеки 
от екипа да е наясно с това.

- Когато става въпрос за медицински из-
следвания, лекарят, издал удостоверение-
то, трябва да потвърди, че човекът не е 
предразположен към хипогликемия при из-
вършване на тежък физически труд, свър-
зан с потапянето. Това може да бъде трудно 
решение дори за квалифициран диабето-
лог. Регулирането на  кръвната глюкоза по 
време на гмуркане е почти невъзможно, за-

Подводно гмуркане и диабет
Клубовете за гмуркане в Обединеното 
кралство (BSAC, SAA и SSAC) позво-
ляват на хората с диабет да се гмуркат, 
ако са изпълнени определени условия. 
Тези правила се отнасят и за американ-
ските DAN и UHMS.

Режимът на лечение за гмуркача 
с диабет не трябва да е променян 
значително през изминалата годи-
на.
Не трябва да е имал тежка хипог-
ликемия (изискваща помощ от дру-
ги хора, инжектиране на глюкагон 
или лечение в болницата) през по-
следните 12 месеца
През последните 12 месеца да е 
нямал хоспитализации, свързани с 
диабета
Задоволителен контрол на глюко-
зата през последните 12 месеца 
(HbA1c <9%)
Не трябва да има усложнения от 
диабет (ретинопатия, нефропатия, 
включително микроалбуминурия, 
невропатия и заболявания на сър-
цето и кръвоносните съдове).
Лекарят, отговарящ за диабета на 
водолаза, трябва да потвърди, че е 
психически и физически способен 
да устои на изискванията за гмур-
кане.
Един водолаз с диабет трябва еже-
годно да изнася лекция в своя клуб 
по въпросите за гмуркането с диа-
бет.
Винаги трябва да носите гривна 
SOS (Median alarm), която да ин-
формира, че водолазът има диабет.

Ограничения за водолаза  
с диабет

Препоръчва се да се правят макси-
мум 2 потапяния на ден (в не по-
вече от 3 последователни дни), за 
да се избегне създаването на изли-
шък от азот върху тъканите.
Не се потапяйте до дълбочина, 
по-голяма от 30 м.
Планирайте гмуркането в щадящ 
режим, като използвате таблиците 
за потапяне и добавяте по 2 мину-
ти към времето за декомпресията 
или  безопасно излизане преди да 
изкачване на повърхността.
Не забравяйте, че кесонната бо-
лест (декомпресия) има подобни 
симптоми като хипогликемията 
(объркване, загуба на съзнание, 
гърчове). В такава ситуация, леку-
вайте човека с диабет, така като че 
ли има и двете заболявания, да-
вайте кислород и глюкоза едновре-
менно или инжектирайте глюкагон.
Всички членове на екипа трябва да 
бъдат информирани, че имате ди-
абет.
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щото е много трудно да се направи, дори 
когато се плува на повърхността.

- Гмуркачите, които разчитат на глюкоза 
в джоба на спасителна жилетка, вероятно 
никога не са се потапяли в бързи води или 
в бурно море.

Кристофър Едж, специалист по подвод-
но плуване от Великобритания (цитиран в 
таблицата на основните факти):

- Не забравяйте, че ние не позволяваме 
гмуркане за тийнейджъри, страдащи от 
диабет, тъй като техният контрол е много 
рядко добър, макар често родителите да 
предлагат просто “едно гмуркане с татко.” 
Дадохме възможност да се гмурне на един 
16-годишен младеж. Със сигурност на ни-
кого под 16 години.

При плуване под вода трябва ясно да раз-
познавате симптомите на кръвната глюкоза 
под 4 ммол/л Ако имате асимптоматична 
хипогликемия ( “неспособност да разпоз-

навате хипогликемията”, виж. стр 64), кога-
то кръвната глюкоза е по-малко от 3 ммол/л 
и нямате симптоми, животът ви ще бъде в 
опасност по време на гмуркане!

Преди потапяне е необходимо да се ядат 
повече въглехидрати, както преди интен-
зивни упражнения за поддържане на кръв-
ната глюкоза разумно висока (около 10-12 
ммол/л). Това ще помогне, доколкото е въз-
можно, да се предотврати хипогликемията 
под водата. 

Студената вода увеличава потребление-
то на енергия от тялото. Ако кръвната 
глюкоза е висока поради недостиг на ин-
сулин, ще се чувствате зле, и гмуркането 
става опасно, дори животозастрашаващо. 
Също така, преди да се гмуркате, тряб-
ва да се проверят кетоните в кръвта или 
урината (вижте стр. 119). Идеята е, че по-
добре е да има висока кръвна глюкоза по-
ради преяждане, отколкото поради липса 
на инсулин в организма.

Хипогликемията във вода или под вода е най-големият проблем, когато се занимавате с подводно плу-
ване с диабет. Да извадите глюкозата от джоба се оказва доста трудно под водата. А в състояние на 
хипогликемия може да бъде почти невъзможно, защото симптомите ви ще го направят още по-трудно. 
Репетирайте приемането на глюкоза във вода и под вода преди гмуркане.


